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PREFÁCIO

O curso de Especialização em Direitos Humanos, Democracia e Cul-
tura da Universidade Federal de Goiás foi criado para oferecer uma abor-
dagem fundacional dos direitos humanos, em especial as suas condições 
de inteligibilidade, seus contextos formadores, suas condições de exis-
tência em vários níveis, assim como para buscar um público interessado 
na pesquisa em nível de pós-graduação interdisciplinar oriundo de várias 
formações e saberes.

A nossa primeira turma foi muito especial, pois aprendemos muito 
uns com os outros e alcançamos as nossas melhores expectativas pe-
dagógicas. Nela, ativistas em direitos humanos, profissionais das áreas 
da saúde, educação, assistência social, segurança pública, advocacia, bem 
como servidoras e servidores do Poder Judiciário, Ministério Público e 
Defensoria Pública. Pesquisadoras, pesquisadores e estudantes de diver-
sas formações foram reunidos em torno de textos, temas e debates mui-
to ricos e entusiasmados, com um ânimo que se lançou para além da sala 
de aula, em seminários, minicursos com convidados de outras universi-
dades e produção de textos, cuja seleção agora se publica.

A presente coletânea conta com dezoito capítulos, com temas desen-
volvidos ou instigados pelos debates produzidos nas várias disciplinas do 
curso, constituindo uma das boas conquistas realizadas. A partir de suas 
respectivas áreas de pesquisa, os trabalhos alcançam uma ampla gama 
de temas, tendo início na busca pela fundamentação e teorização dos 
direitos humanos, com os textos de Vinícius Pomar Schmidt, que analisa 
a teoria dos direitos humanos em John Finnis, e Saymonn Caetano, que 
busca na literatura a análise e interpretação dos direitos humanos. Mar-
co Aurélio avança na discussão, abordando a importância da educação 



em direitos humanos. Thaynara Cássia de Sousa, Amanda Domingos da 
Silva e Márcio Schiavinato Castro abordam o tema da seletividade penal, 
criminalização da pobreza e controle social, discutindo a crise do siste-
ma penal. Adentrando no tema da cidadania e sua relação com os direitos 
humanos, temos os trabalhos de Priscila Gislaine, que trata do Progra-
ma Bolsa Família, Aline Gomes, que aborda sobre o direito humano ao 
saneamento básico, Kamylla Amaral Tavares, sobre a doação de sangue 
e Anabel Pitaluga, sobre os refugiados. Carina Lopes Gonçalves, Lorena 
Domingos da Silva e Valter José Martins adentram na temática das rela-
ções de trabalho, contornando a consolidação dos direitos trabalhistas 
no Brasil, adentrando nos aspectos relativos à representação sindical e 
chegando na reforma trabalhista. A partir dos debates sobre a decolonia-
lidade, Ellen Vieira Martins apresenta o discurso do combate à corrup-
ção como desdobramento do discurso do desenvolvimento, colocando-o 
como instrumento de poder para o fortalecimento do neoliberalismo na 
América Latina. André Luís Nunes Rocha aborda o tema da democracia 
de espectador, analisando o papel da mídia no processo de Impeachment 
da presidente Dilma Roussef e Rakell Dhamarys Moreira, por sua vez, 
retrata o autoritarismo na quebra indiscriminada de sigilo bancário e fis-
cal. E, nos eixos temáticos de liberdade de expressão, gênero, sexualida-
de e raça, a presente obra ainda conta com os trabalhos de Ageu Ribeiro 
da Silva, que aborda o discurso de ódio e a resistência do movimento 
LGBTQI+, Gabriella Galdino Veras, que reflete sobre as cotas de gênero 
para inserção das mulheres na vida política, e Sara França Eugênia, que 
trata da identidade negra e aceitação do cabelo natural crespo.

Esta coordenação destaca como exemplos de representatividade em 
direitos humanos dois alunos dessa turma tão valiosa. Helaine Vieira dos 
Santos, que, além de contribuir para os excelentes debates em sala de 
aula, foi um exemplo inspirador para a turma ao se tornar a primeira mu-
lher a comandar um batalhão do Corpo de Bombeiros Militar no Estado 
de Goiás. Ela orgulha a todos os que estudam e lutam pelos direitos hu-
manos e que, mesmo a despeito de um momento arrasador das pequenas 
conquistas políticas e sociais no país, veem a perseverança, a força e a 
competência florir em meio à aridez, à dureza e à insensibilidade deste 
solo regado a sangue.



Também Vanderley Caixe Filho, que trouxe várias contribuições va-
lorosas ao nosso curso de especialização em direitos humanos, não em 
forma de texto aqui apresentado, mas em forma de inteligência e sensi-
bilidade, numa humanidade aplicada. Com um coração gigante e gran-
deza de alma, junto com Rysclift Bruno Sérgio Santos, provocou e pau-
tou grande parte dos debates em sala de aula, além de buscar imprimir 
na turma o sentido orgânico da cooperação, do afeto, do comum, como 
se nada mais na vida valesse a pena senão as relações e as pessoas com 
quem partilhamos a vida e o mundo. Num tempo de egoísmo tão natura-
lizado, muitas vezes requintados com sofisticação acadêmica, chega a ser 
estranho tal desprendimento, interesse e dedicação ao outro. Ativista em 
direitos humanos de longa estirpe, Vanderley traz na alma a dor sensível 
de um futuro a se forjar com luta, mas também com delicadeza e atenção 
dedicada à alma dos que nos cercam.

Devemos imenso apreço a um grupo de alunos que, a partir de uma 
postura absolutamente generosa, ativa e com muita competência aca-
dêmica, ajudou toda a equipe a aproveitar mais o próprio potencial em 
expansão, organizando seminários, minicursos e palestras, ajudando os 
professores em suas tarefas em sala, entre várias outras atividades. São 
eles: Ageu Ribeiro da Silva, Carina Lopes, Débora Gonçalves Vieira Pi-
mentel, Ellen Vieira Martins, Marco Aurélio Alves e Silva e Vinícius Po-
mar Schmidt. A eles, também, devemos a nossa comovida homenagem.

João da Cruz Gonçalves Neto
Michele Cunha Franco
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NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE TRABALHO  
E A REPRESENTAÇÃO SINDICAL 
Reflexos da Reforma Trabalhista

Lorena Domingos da Silva1

Resumo

O presente capítulo objetivou discorrer acerca da negociação coletiva 
de trabalho, examinando como a reforma na legislação laboral altera a re-
lação trabalhista e verificando como as medidas de enfraquecimento dos 
sindicatos prejudicam os interesses da classe trabalhadora ao ratificar 
a hegemonia da classe econômica. Nesse sentido, este estudo procurou 
obter informações a respeito da Lei apelidada “Reforma Trabalhista”, 
cujo fim é a flexibilização das normas laborais através das negociações 
particulares. Das premissas reunidas neste trabalho, apurou-se que a 
categoria econômica tem pressionado o Estado a fim de que o direito 
laboral seja relativizado e que seja conferida à norma autônoma maior 
segurança jurídica. Por fim, aferiu-se que a negociação particular, nos 
moldes em que está sendo proposta, contribui para profissionalização 
dos direitos sociais, tornando o trabalhador ainda mais vulnerável.

Palavras-chave: Negociação coletiva de trabalho. Sindicato. Reforma 
trabalhista.

1 Advogada. Graduada no Curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. 
Pós-graduada na Especialização em Direitos Humanos, Democracia e Cultura da Universi-
dade Federal de Goiás.
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Résumé

Le but de cet article c’est de discuter la négociation collective de tra-
vail, en examinant la façon avec laquelle la réforme dans la législation du 
labeur modifie la relation du travail. 

En plus, cet article vérifie des mesures d’affaiblissement syndical 
qui lèsent les intérêts de la classe ouvrière en ratifiant l’hégémonie de 
la classe économique. En ce sens, cette étude visait à obtenir des infor-
mations sur la loi baptisée “Réforme du travail”, dont le but est d’assou-
plir les normes du travail à travers les négociations privées. D’après les 
prémisses rassemblées dans cet article, il a été constaté que la catégorie 
économique fait pression sur l’État pour qu’il relativise le droit du travail 
et donne à la norme autonome une plus grande sécurité juridique. Enfin, 
il a été vérifié que la négociation privée, telle qu’elle est proposée, con-
tribue à la professionnalisation des droits sociaux, rendant le travailleur 
encore plus vulnérable.

Mots-clés: Négociation collective du travail; Syndicat; Réforme du 
travail.

INTRODUÇÃO

Alcançados 70 anos, a Consolidação das Leis do Trabalho ainda é mo-
tivo de constantes divergências. A atual discussão se dá acerca da moder-
nização de seus dispositivos. O tema entrou novamente em pauta após 
a apresentação – pelo então Presidente da República – do Projeto de Lei 
6.787/2016 que defende a prevalência do acordado em face do legislado, 
adequando os direitos trabalhistas às especificidades da empresa, permi-
tindo a flexibilização dos direitos infraconstitucionais.

O aspecto protecionista das normas trabalhistas, as tentativas de se 
relativizar estas leis e a importância do trabalho para o Estado demo-
crático de direito justificam a propositura do tema neste capítulo. Por 
meio deste, objetivou-se discorrer acerca da flexibilização das normas 
laborais, viabilizada pela negociação coletiva e suas espécies; bem como 
apresentar aspectos da Lei 13.467/17, cuja proposta central é a relativiza-
ção da legislação trabalhista instituindo o “negociado sobre o legislado” 
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com a assistência de sindicatos debilitados por falta de receita; e, ainda, 
verificar a eficácia e prejuízos decorrentes desta flexibilização.

Neste sentido procurou-se analisar as principais características da 
negociação coletiva e o papel do sindicato na elaboração destas normas; 
destacar as possibilidades trazidas pela flexibilização autônoma, propos-
ta na supracitada Lei, e entender como as categorias (profissional e eco-
nômica) podem se beneficiar desta relativização.

Este capítulo segue a modalidade bibliográfica, e utiliza como prin-
cipais fontes livros e legislação brasileira. Utilizou-se, ainda, o método 
dedutivo, baseado na explicação de premissas das quais aferiu-se conhe-
cimento contido em conclusão já existente.

O presente trabalho está dividido em três partes. Na primeira, faz-se 
uma abordagem acerca da “reforma trabalhista” e dos argumentos uti-
lizados na sua justificação. A segunda, trata do sindicato – constituição, 
receita e maneiras de atuação. A terceira, expõe os tipos de normas tra-
balhistas, suas subdivisões (autônoma e heterônoma), as possibilidades 
de relativização das normas por meio da negociação coletiva, bem como 
os argumentos favoráveis e contrários à flexibilização delas.

A REFORMA

O Projeto de Lei 6.787/16 proposto pelo ex-Presidente da República, 
Michel Temer, foi apresentado à Câmara em 23 de dezembro de 2016 – 
três meses após tomar posse do cargo.

Na Exposição de Motivos nº 00036/2016 MTB (documento que 
compõe o PL) o Deputado Ronaldo Nogueira de Oliveira argumenta 
a necessidade de modernização da justiça trabalhista por intermédio 
de reforma da legislação laboral. Segundo ele, o trabalhador dispõe de 
maturidade – adquirida por meio das negociações estabelecidas desde 
a Constituição Federal de 88 – para atuar autonomamente na relação 
empregado-empregador. A título de ilustração ele cita os bancários e 
afirma: “…prescindem há muito tempo da atuação do Estado, para pro-
mover-lhes o entendimento com as empresas”. O Deputado, proposita-
damente, ignora ações judiciais como, por exemplo, a ACP (ação civil 
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pública) de nº 0000059-10.2016.5.10.0006 que transita no TRT10 (Tri-
bunal Regional do Trabalho da décima região) em que os bancários da 
Caixa Econômica Federal reivindicam o cumprimento de cláusula de 
Convenção Coletiva; e tantas outras ações propostas por bancários que 
veem serem descumpridas normas básicas como a jornada de trabalho.

Em defesa do PL justifica, ainda, que a lei vigente não deixa claros 
os limites da matéria a ser acordada coletivamente, gerando demanda 
e decisões judiciais que põe – de acordo com o entendimento dele (e do 
empresariado) – em risco a segurança jurídica da relação.

O parlamentar diz acreditar na superação da hipossuficiência do tra-
balhador e, portanto, julga necessária a valorização da negociação coleti-
va nos moldes do PL 6.787/2016, qual seja, através da eleição de represen-
tante dos trabalhadores na empresa. O trabalhador eleito representante, 
sindicalizado ou não, fica encarregado de negociar, juntamente com o sin-
dicato da categoria, todo e qualquer direito laboral (salvo direito Cons-
titucional não passível de negociação). A fim de validar tal argumento, 
Ronaldo Nogueira (representante do povo) evoca a experiência europeia 
– onde há muito se adota as comissões de empresa ou de fábrica.

Passados sete meses o PL – proposto com a finalidade de rever im-
portantes dispositivos do ordenamento jurídico laboral – foi aprovado, 
às pressas, e transformado na Lei Ordinária 13.467/2017 sancionada por 
Presidente, cuja gestão recebia índice de 70% (setenta por cento) de re-
provação popular.

Os artigos mais relevantes da referida lei são o que pactua a prevalên-
cia do negociado sobre o legislado e o que torna facultativa a contribui-
ção sindical. Os dois dispositivos, sancionados juntos, constituem um 
paradoxo difícil de relevar. A Lei delega ao trabalhador a responsabili-
dade de se autorrepresentar, supervalorizando a negociação coletiva, ao 
passo que tira dele o importante meio de luta – o sindicato, enfraquecido 
por falta de financiamento.
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O SINDICATO

O sindicalismo surgiu da união de trabalhadores insatisfeitos com as 
condições de trabalho existentes durante a Revolução Industrial. No Bra-
sil, em razão da abolição da escravatura (1888) foram trazidos estrangeiros, 
especialmente da Itália, que atuariam na agricultura, principal atividade 
econômica à época. Os estrangeiros, enquanto trabalhadores, trouxeram 
consigo preceitos de luta e influenciaram a constituição de sindicatos.

Em 1903 o Decreto nº 979, facultou aos profissionais da agricultura 
e industrias rurais a organização de sindicatos para defesa de seus inte-
resses. Em 1907 o Decreto nº 1.637 previu a possibilidade de criação de 
sindicatos profissionais e sociedades cooperativas. Em 1930, quando Ge-
túlio Vargas assumiu o poder, o Estado passou a intervir no movimento 
sindical e em 1931 o Decreto 19.770 regulou a sindicalização das classes 
patronais e operárias, impondo a necessidade de aprovação do Ministé-
rio do Trabalho para o funcionamento do Sindicato. A Constituição de 
1937 seguiu a tendência de tratar o sindicato “como se braço do Estado 
fosse” (CHOHFI, 2011, p. 6). Mantendo esse sistema, a Constituição Fe-
deral de 1946 instituiu o direito de greve. Atualmente o sindicalismo é 
considerado autônomo, contudo, existem critérios, impostos pela Cons-
tituição Federal de 1988, que serão tratados adiante.

Sindicato é uma associação, de trabalhadores ou empresas, dotada 
de personalidade jurídica, cuja função primordial é a defesa dos direi-
tos e interesses dos sindicalizados. Sendo pessoa jurídica, nasce com o 
registro civil e para constituir-se sindicato deve obter registro sindical 
junto ao órgão competente, conforme artigo 8º, inciso I da Constituição 
Federal de 1988.

Como visto acima, o sindicato dispõe de relativa autonomia. Assim, 
apesar de estar obrigado a submeter-se ao registro sindical, conta com 
autonomia administrativa, sendo vedada a interferência do Estado ou de 
pessoa estranha ao Sindicato (artigo 8º, inciso I da CF/88). A relatividade 
dessa autonomia apresenta-se, por exemplo, quando o Estado restringe 
a organização sindical vedando a sobreposição (artigo 8º, inciso II da 
CF/88), ou seja, a coexistência de organizações sindicais, representativa 
da mesma categoria, em base territorial coincidente.



16Lorena Domingos da Silva

Acerca da estrutura sindical, lecionam Marcelo e Thiago Chohfi 
(2011, p. 38): “engloba três níveis de organização: os sindicatos de base 
(1º grau de representação), as federações (2º grau de representação), 
e as confederações (3º grau de representação)”. As federações, consti-
tuem-se da organização de no mínimo cinco sindicatos (representantes 
da maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas) 
que queiram se associar, desde que em base territorial não inferior ao 
Estado (artigo 534 da CLT). As Confederações, associações de grau su-
perior, compostas de no mínimo três federações, com sede na Capital 
da República, têm representação nacional (artigo 535 da CLT). Por fim, 
em primeiro grau situam-se os sindicatos de base, interlocutores dire-
tos de seus representados, cuja base territorial mínima é igual ao muni-
cípio (artigo 8º da CF/88).

Na defesa dos direitos e interesses de seus membros, o Sindicato está 
autorizado a representá-los administrativa e judicialmente. Ele se en-
carrega, de prestar assistência social, expressa em ações voltadas à pro-
moção da saúde, educação, qualificação profissional e lazer de seus as-
sociados. Exerce ainda a função negocial, prestigiada pela Constituição 
Federal que (artigo 7º, inciso XXVI) assegura aos trabalhadores urbanos 
e rurais o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de traba-
lho (CHOHFI, 2011, p. 27).

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

O sistema sindical é custeado, principalmente, pela contribuição sin-
dical (criada no Estado Novo) encontrando amparo nos artigos 578 e 
579 da CLT. De acordo com redação anterior de tais dispositivos legais, 
todos os integrantes de determinada categoria econômica, profissional 
ou profissão liberal deveriam contribuir anualmente, com o valor legal-
mente determinado. 

A importância arrecadada é distribuída entre as confederações, fe-
derações, centrais sindicais, os sindicatos e a Conta Especial Emprego e 
Salário – integrante do Fundo de Amparo ao Trabalhador, consoante o 
estabelecido no artigo 589 da CLT. A contribuição sindical é aplicada se-
gundo o que dispõe o estatuto da respectiva entidade sindical ou central 
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sindical beneficiada. De modo geral, se destina à assistência técnica e 
jurídica, assistência médica, dentária, hospitalar e farmacêutica, dentre 
outras finalidades elencadas no artigo 592 da CLT. 

A obrigatoriedade do pagamento, no entanto, foi descaracterizada 
pela alteração trazida na Lei Ordinária 13.467/2017, assim a contribui-
ção sindical passou a ser facultativa, comprometendo sobremaneira a 
atuação sindical.

A contribuição sindical constitui uma das principais fontes de finan-
ciamento do sistema sindical. Infelizmente a classe trabalhadora carece 
de consciência política e não compreende a atuação do sindicato. Desta 
forma a facultatividade do pagamento da contribuição sindical represen-
ta risco patente de enfraquecimento do sindicalismo no Brasil. Justa-
mente por reconhecer a debilidade do empregado frente ao empregador 
foi que o constituinte de 88 exigiu a participação do sindicato nos acor-
dos e convenções coletivas. Contudo, sem receita garantida, o sindicato 
passa a contar com a conscientização do trabalhador. Até que ele experi-
mente essa maturidade, muitos direitos estão ameaçados pela ausência 
do sindicato e predominância da negociação coletiva sobre a legislação.

CONVENÇÕES E ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO

Historicamente, o Direito Coletivo do Trabalho surge no contexto 
desfavorável experimentado pelo trabalhador durante a revolução in-
dustrial. Em meio às mudanças tecnológicas que repercutiram intensa-
mente no processo produtivo, e o desequilíbrio econômico e social, o 
proletário encontra a necessidade de se organizar para buscar melhores 
condições de trabalho e subsistência. Ocorre então, a formação da classe 
proletária, precedente para o sindicalismo. O trabalhador ganha força e 
unidade ideal para reivindicar melhorias e negociar de forma justa, sua 
força de trabalho com os detentores dos meios de produção. Nesse con-
texto, inicia-se a prática da negociação coletiva (CHOHFI, 2011, p. 6).

Como espécie de fonte formal autônoma (produzida pelas partes a 
que se destina a norma) do Direito do Trabalho, a negociação coletiva se 
dá entre os empregadores (ou sindicato que os represente) e a categoria 
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profissional necessariamente representada por seu sindicato, segundo 
o artigo 8º, inciso VI da CF/88 (DELGADO, 2017, p. 150). Paralelamente 
ao poder normativo do Estado, a negociação coletiva exerce a função 
de criar normas mais específicas, aplicáveis às relações de trabalho, no 
intuito de adequar as normas às particularidades das diversas profissões 
e de cada negócio (CHOHFI, 2011, p. 51).

Enquanto gênero, a negociação coletiva subdivide-se em Conven-
ções e Acordos Coletivos de Trabalho. A Convenção Coletiva de Traba-
lho (CCT), também conhecida por “lei da categoria”, é negociada entre 
as categorias profissional e patronal e cria regras que abrangem os in-
tegrantes das respectivas categorias. Sendo assim, a CCT se difere do 
Acordo Coletivo de Trabalho ou ACT, que é firmado entre uma ou mais 
empresas e seus respectivos empregados criando a “lei da empresa”, ou 
seja, regras específicas as quais estarão submetidos apenas as empresas 
negociantes e seus funcionários.

Deste modo, a negociação coletiva de trabalho é uma forma de nor-
matização das relações laborais, cuja validade está condicionada ao 
cumprimento das determinações legais. Em decorrência desta limitação 
legal, os empresários têm se empenhado em fortalecer o poder de nego-
ciação coletiva e ampliar as possibilidades de flexibilização das normas 
trabalhistas. Proposta sancionada na Lei 13.467/17.

NEGOCIADO SOBREPOSTO AO LEGISLADO

Para o direito do trabalho, flexibilizar representa relativizar uma sé-
rie de normas trabalhistas a fim de adequá-las ao contexto social e eco-
nômico em que elas estão vigentes. Segundo Cassar (2010, p. 40), “Flexi-
bilizar significa criar exceções, dar maleabilidade à rígida lei trabalhista, 
autorizar a adoção de regras especiais para casos diferenciados”.

Apesar de atual, o tema flexibilização não é novo. Durante os mais de 
70 anos de CLT, por diversas vezes as normas trabalhistas foram altera-
das com o propósito de torná-las compatíveis às novas realidades pro-
dutivas. Fatores como o avanço tecnológico, globalização, métodos de 
produção predominantemente industrial, comunicação em tempo real, 
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mudanças sociais, a crise econômica, alteram as relações de trabalho e 
gradativamente tornam obsoletos alguns dispositivos do direito traba-
lhista (CASSAR, 2010, p. 40). Surgem nesse contexto os contratos a ter-
mo, o contrato de estágio e a subcontratação, por exemplo. Contudo, 
vale lembrar que a própria Constituição Federal já prevê a possibilidade 
de flexibilização, tais como, da norma que garante irredutibilidade do 
salário (artigo 7º, inciso VI da CF/88) ou a jornada de trabalho de oito 
horas diárias (artigo 7º, inciso XIII e XIV da CF/88).

A negociação coletiva, como era praticada até o advento da Lei 13.467/17, 
contava com a prerrogativa de flexibilizar as regras do pacto laboral, ob-
servando sempre os limites trazidos pelas normas heterônomas (de fon-
te Estatal), a necessidade da flexibilização proposta e a contrapartida aos 
trabalhadores. Tratava-se de efetiva negociação, permitindo a redução de 
direitos dos trabalhadores desde que a supressão de direitos fosse justifi-
cada por relevante necessidade da empresa – preservando-se os direitos 
fundamentais do trabalhador e a dignidade da pessoa humana.

Pautados no princípio da adequação setorial negociada – onde nor-
mas autônomas (oriundas do pacto entre empregador e empregado) so-
bressaem às heterônomas – argumentam os liberais que o excesso de 
legislação trabalhista impede o crescimento econômico e inviabiliza a 
competitividade. Por esse motivo, defendem a prevalência do acordado 
sobre o legislado, predominando a negociação coletiva em detrimento 
das leis trabalhistas.

A fim de evitar a desregulamentação, ao princípio da adequação se-
torial negociada eram impostos limites quanto aos direitos passíveis de 
negociação. Assim, existiam direitos indisponíveis e outros de disponi-
bilidade relativa. Não se podia flexibilizar direitos mínimos assegurados 
ao trabalhador, salvo quando a Constituição Federal expressamente per-
mitisse a negociação in peius (DELGADO, 2017, p. 127).

Segundo defensores da autonomia da norma coletiva, a legislação in-
flexível e detalhista contribuiu com a estagnação da economia. Portanto, 
não compatível com a nova realidade do mundo globalizado, a legislação 
vigente (até a promulgação da Lei 13.467/16) culminaria no desemprego, 
aumento da informalidade e falta de competitividade das empresas no 
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mercado internacional. Uma legislação que autorizasse a livre pactua-
ção entre as categorias econômica e profissional seria então uma solução 
prática para dinâmica das relações do trabalho. Estamos vivendo nova 
tentativa de execução da agenda liberal através de imposição da lógica de 
mercado (valorização do ter em detrimento de uma ética universalista).

A negociação coletiva, frequentemente questionada na justiça do tra-
balho, motiva o descontentamento dos empregadores em relação à jus-
tiça laboral. Eles criticam o posicionamento dos sindicatos da categoria 
profissional, que aceitam as cláusulas pactuadas na negociação coletiva 
e posteriormente buscam a tutela jurisdicional para revogar o que não 
lhes convém. Para os empregadores, a atuação paternalista da justiça do 
trabalho é prejudicial à categoria econômica.

Outrossim, defendem que a flexibilização autônoma mais ampla au-
menta os postos de emprego e tira o trabalhador da informalidade. De 
acordo com eles, livre para estipular a forma de remuneração e a dura-
ção do contrato de trabalho, por exemplo, o empregador está significa-
tivamente desonerado de certos encargos trabalhistas. Assim, dotado de 
liberdade o mercado apresenta melhor desenvolvimento e consequente-
mente contrata mais. 

A realidade, no entanto, apurada estatisticamente pelo IBGE (Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística) por meio do PNADC (Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), contradiz a afirmação. 
Dados do Instituto apontam aumento do desemprego e desocupa-
ção no primeiro trimestre de 2018 (comparado ao último trimestre de 
2017). Estatísticas acusam ainda a diminuição dos postos de trabalho 
que na Construção alcança 5,6%, no Comércio 2,2% e na Indústria 2,7% 
(PNADC, março 2018).

É perigoso o discurso que defende os benefícios da flexibilização au-
tônoma tão ampla como imposta pela Lei 13.467/17 e o temor de que ela 
seja utilizada como manobra para se reduzir os direitos trabalhistas sem 
qualquer contrapartida para a categoria profissional vem se concreti-
zando. Não se pode ignorar a fragilidade da maioria dos sindicatos no 
Brasil (MARTINS, 2009, p. 147), especialmente com a alteração trazida, 
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pela referida Lei, que torna a contribuição sindical (principal fonte de 
receita) facultativa.

A intervenção estatal reduzida e sindicatos representantes dos traba-
lhadores com baixo poder de negociação, propiciam o desequilíbrio en-
tre a classe dos trabalhadores e dos empregadores. Deste modo, mesmo 
com a assistência do sindicato (fragilizado), o trabalhador está à mercê 
da vontade do empregador que encontra-se à vontade para impor condi-
ções menos favoráveis à categoria profissional.

Ademais, o Brasil tem cidades onde ainda vige o modelo coronelista 
em que Latifundiários e grandes empresários são os senhores da Casa 
Grande. Neste espaço o acordo não passa de imposição, inquestionável, 
de deveres por parte do empregador.

Entrevistadas pelo Instituto Humanitas Unisinos, da Universida-
de do Rio dos Sinos – Rio Grande do Sul, as sociólogas Graça Druck 
(DRUCK, 2012, p. 50) e Andréia Galvão (GALVÃO, 2012, p. 51) – ambas 
Doutoras em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas 
– convergem ao expor a opinião acerca do Acordo Coletivo Especial – 
ACE (anteprojeto de lei do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista, 
delineado nos moldes estabelecidos pela Lei 13.467/17). Asseveram que 
a flexibilização das normas trabalhistas, como proposta pelo ACE, não 
representa benefício aos trabalhadores, e atentam para o risco da pre-
carização do trabalho.

O trabalhador ainda é a parte contratual economicamente desprote-
gida, não se pode negar essa desigualdade. É preciso reconhecê-la e avan-
çar a legislação a partir daí, não retrocedê-la.

CONCLUSÃO

Este capítulo partiu da análise da atuação dos sindicatos nas negocia-
ções coletivas de trabalho, do modo como elas ocorrem na atualidade e 
do levantamento das possibilidades de flexibilização oriundas do acorda-
do sobre o legislado.
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Por meio do presente trabalho pretendeu-se verificar como a globali-
zação, e a ética mercantil, associada a busca das grandes corporações de se 
manterem competitivas no mercado, influenciam as relações de trabalho.

A partir das informações aqui contidas, pôde-se afirmar que, a fle-
xibilização ainda hoje é objeto de controvérsia e discussão entre vários 
setores da sociedade que questionam ou defendem a conveniência de se 
conferir maior liberdade às negociações particulares (entre empregados 
e empregadores).

Embora pareça benéfica, ao fim deste capítulo, aferiu-se que, tendo 
em vista a vulnerabilidade do trabalhador, a flexibilização das condições 
de trabalho deve ser admitida com cautela. Isso por que, na medida em 
que a lei piora a situação dos trabalhadores, negociando direitos prote-
cionistas em troca de um capitalismo mais forte, o resultado não pode 
ser outro senão prejuízo para a coletividade. As projeções da Organiza-
ção Internacional do Trabalho (OIT) nos ajudam a entender o risco.

Aponta o relatório “Perspectivas sociais e de emprego no mundo: ten-
dências 2018”, divulgado pela OIT que o desemprego no Brasil deve cair 
de 13,4 milhões em 2017 para 12 milhões em 2019, no entanto, o emprego 
vulnerável tem perspectiva de aumento até 2019 (WORLD EMPLOY-
MENT SOCIAL OUTLOOK, 2018, p. 17). Direito do trabalho é direito 
social, a perda destes representa aumento do emprego precário e a fra-
gilidade dos postos de trabalho implica suscetibilidade material e moral 
dos cidadãos. A consequência, também já foi observada pela OTI que 
publicou em 2010 “A incapacidade de encontrar emprego gera a sensa-
ção de inutilidade e inatividade entre os jovens, o que pode levar a um 
incremento na criminalidade, nos problemas de saúde mental, violência, 
conflitos e consumo de drogas”. (GLOBAL EMPLOYMENT TRENDS 
FOR YOUTH, 2010, p. 6).

É necessário compreender que gasto com trabalhador não é encargo, 
é cumprimento de seus direitos. Vale a pena investir na qualidade de vida 
do trabalhador e acreditar no avanço econômico vantajoso mutuamente 
aos trabalhadores (através da justa distribuição de renda), aos empre-
gadores (que se beneficiarão da mão de obra do trabalhador satisfeito, 
saudável e com capacidade aquisitiva) e a toda sociedade.



23Lorena Domingos da Silva

REFERÊNCIAS

ANUÁRIO BRASILEIRO DE SEGURANÇA PUBLICA 2017. Disponível 
em: http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2017/12/ANUA-
RIO _11_ 201 7.pdf. Acesso em: abril de 2019.

ATLAS DA VIOLÊNCIA. Disponível em: 2017http: //ipea.gov.br/portal/ 
images/170602_atlas _da_violencia_2017.pdf. Acesso em: abril de 2019.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Se-
nado, 1988.

BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho. Brasília, DF: Casa Civil, 
Subchefia para Assuntos Jurídicos, 1943.

BRASIL. Lei Ordinária 13.467/2017. Brasília, DF: Casa Civil, Subchefia 
para Assuntos Jurídicos, 2017. Disponível em: http://www.Planalto.gov.br/
ccivil _03/_ato2015-2018/2017/lei/L13467.htm. Acesso em: abril de 2019.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. “Projeto de Lei nº 6787/2016. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao 
=212207 6. Acesso em: abril de 2019.

CASSAR, Vólia Bomfim. Princípios Trabalhistas, Novas Profissões, Glo-
balização da Economia e Flexibilização das Normas Trabalhistas / Ni-
terói – RJ: Impetus, 2010.

CHOHFI, Thiago e Marcelo Chaim. Relações Sindicais e Negociações 
Trabalhistas. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011.

DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 16. ed. rev. 
e ampl. São Paulo: LTr, 2017.

DRUCK, Graça. Acordo Coletivo de Trabalho com Propósito Específico 
é a negação dos direitos trabalhistas. Revista do Instituto Humanitas Unisi-
nos. Rio Grande do Sul. Nº 399. Agosto de 2012. Entrevista concedida ao 
IHU On-Line. Disponível em: http://www.ihuonline.unisinos.br/media/pdf/
IHUOnlineEdicao399.pdf. Acesso em: abril 2019.

http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2017/12/ANUARIO
http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2017/12/ANUARIO
http://www.Planalto.gov.br/ccivil
http://www.Planalto.gov.br/ccivil
http://www.Planalto.gov.br/ccivil
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=212207
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=212207


24Lorena Domingos da Silva

GALVÃO, Andréia. Acordo Coletivo Especial: um “neocorporativismo”. 
Revista do Instituto Humanitas Unisinos. Rio Grande do Sul. Nº 409. No-
vembro de 2012. Entrevista concedida ao IHU On-Line. Disponível em:  
http://www.ihuonline.unisinos.br/media/pdf/IHUOnlineEdicao409.pdf. Aces-
so em: abril 2019.

Global employment trends for youth: August 2010: special issue on the 
impact of the global economic crisis on youth / International Labour 
Office. Geneva: ILO, 2010. Disponível em: https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_emp/---emp_elm/---trends/documents/publication/
wcms_143349.pdf. Acesso em: abril 2019.

MARTINS, Sérgio Pinto. Flexibilização das Condições de Trabalho.  
4. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2009.

World Employment and Social Outlook: Trends 2018 International 
Labour Office – Geneva: ILO, 2018. Disponível em: https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/
wcms_615594.pdf. Acesso em: abril 2019.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_615594.pdf.%20Acesso%20em%20abril%202019
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_615594.pdf.%20Acesso%20em%20abril%202019
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_615594.pdf.%20Acesso%20em%20abril%202019


O DIREITO HUMANO AO SANEAMENTO 
BÁSICO: uma análise da participação 
social nas políticas públicas de acesso 
ao esgotamento sanitário do município 
de Paraíso do Tocantins/TO
Aline Gomes de Lima

Resumo

Este trabalho tem por objetivo analisar a participação social na for-
mulação do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de 
Paraíso do Tocantins/TO. O saneamento ambiental é uma das funções 
sociais da cidade descritas no Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257/2001, 
além de um serviço público essencial à sadia qualidade de vida. As polí-
ticas públicas para a universalização do saneamento básico no estado do 
Tocantins ainda não estão integralmente implementadas. Em que pese 
o abastecimento de água potável contemplar grande parte da população 
urbana, o município de Paraíso do Tocantins ainda não integralizou a 
cobertura da rede de esgotos, o que afeta as condições da saúde públi-
ca e salubridade ambiental. Por meio de dados produzidos em consulta 
aos endereços eletrônicos oficiais de órgãos públicos e entidades não go-
vernamentais, além de levantamento de documentos oficiais, relatórios, 
estudos científicos sobre o tema, a presente pesquisa pretende verificar, 
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de modo descritivo, a forma de elaboração da política pública naquele 
município sob a ótica da participação da comunidade e dos diversos ato-
res envolvidos.

Palavras-chave: Saneamento básico. Saúde. Meio ambiente. Políticas 
públicas. Cidadania.

Abstract

This work aims to analyze social participation in the formulation of 
the Municipal Sanitation Basic Plan of the Municipality of Paraíso do 
Tocantins/TO. Environmental sanitation is one of the social functions 
of the city described in the City Statute, Law no. 10.257/2001, as well 
as a public service essential to a healthy quality of life. Public policies 
for the universalization of basic sanitation in the state of Tocantins are 
not yet fully implemented. Despite the fact that the supply of drinking 
water covers a large part of the urban population, the municipality of 
Paraíso do Tocantins has not yet integrated the coverage of the sewage 
network, which affects the conditions of public health and environmental 
health. Through data produced in consultation with the official addresses 
of public agencies and nongovernmental entities, in addition to the 
collection of official documents, reports, scientific studies on the subject, 
this research intends to verify, in a descriptive way, how the public policy 
in that municipality under the perspective of the participation of the 
community and the various actors involved.

Keywords: Basic sanitation. Health. Environment. Public policy. 
Citizenship.

INTRODUÇÃO

Por mais que o saneamento ambiental seja o mínimo daquilo que é 
essencial à sobrevivência humana, a realidade ainda nos é um grande de-
safio a ser enfrentado na conjuntura socioeconômica. O modelo cons-
titucional prescreve os núcleos essenciais da dignidade humana, uma 
das cláusulas pétreas que constituem o pacto federativo pluralista e ga-
rantidor de direitos a todos, sem nenhuma distinção. Todavia, o que se 
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tem num passado recente e numa perspectiva realista, é a problemática 
socioambiental que encontra óbices na gestão pública dos recursos orça-
mentários e na participação política da sociedade civil.

A cidade, sob a ótica da sustentabilidade, é o espaço de projetos po-
líticos de desenvolvimento territorial. Decerto, pela multicomplexidade 
desse conjunto urbano, padecer de planejamento e efetividade pode ser 
um fenômeno natural que determina a vida social das comunidades. Ins-
trumentos jurídicos que sintetizam as necessidades urbanas socioam-
bientais existem, o que não equivale a dizer que são concretizados na 
vontade política.

A Lei nº 11.445/2007 (BRASIL, 2007) representou o marco legal do 
saneamento básico. O saneamento ambiental é o conjunto de serviços 
públicos que abrangem o abastecimento de água potável, o esgotamento 
sanitário, o manejo de resíduos sólidos e a drenagem de águas pluviais. 
Todavia, a lei não é suficiente para amenizar os prejuízos ambientais e 
perdas humanas causadas pelo consumo de água poluída por esgotos não 
tratados nas cidades brasileiras, principalmente nas regiões Norte e Nor-
deste, onde o saneamento básico não é universalizado.

Por isso, abordar a realidade social de determinada municipalidade 
exige o estudo dos dados produzidos pelos levantamentos oficiais da 
gestão local. Apontar os aspectos socioeconômicos, as condições am-
bientais, os níveis de cobertura de esgotamento sanitário urbano e a mo-
bilização social na construção da política pública de saneamento básico 
constituem os pontos principais da presente pesquisa. A cidade de Paraí-
so do Tocantins/TO é um dos municípios que se encontram em processo 
de construção do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), con-
forme o que exige a lei (BRASIL, 2007). Por ser uma localidade em que o 
tratamento de esgotos contempla parcela mínima da população urbana, 
o presente trabalho tem por escopo investigar os principais aspectos do 
planejamento dessa política pública, com ênfase na participação política 
da comunidade. 

Para tanto, pretende-se descrever os principais eixos que orbitam a 
temática do saneamento ambiental, com ênfase no esgotamento sani-
tário, na tentativa de compreender a contribuição da comunidade local 
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urbana no planejamento das ações desse serviço público. A pesquisa pos-
sui relevância científica na medida em que o levantamento da realidade 
social do município exige a interlocução com instrumentos jurídicos e 
sociológicos, correlacionando-os de modo a compreender as condições 
políticas que levaram à inauguração do marco municipal para o sanea-
mento básico. É imprescindível considerar a correlação entre saúde pú-
blica, meio ambiente e saneamento básico, pois é a partir desse paradig-
ma que o trabalho se sustenta. Em que pese a abrangência da questão, 
não há como compreender a mobilização social para a política pública 
de saneamento sem antes apontar as condições em que se pautou o seu 
planejamento e as contribuições dos diversos atores envolvidos.

Assim, pretende-se responder à seguinte questão: de que modo a 
participação política da população urbana de Paraíso do Tocantins/TO 
contribuiu na elaboração do PMSB? Para tanto, foram consideradas as 
seguintes hipóteses de pesquisa: a) A transparência na gestão para a for-
mulação do PMSB não foi observada como exige a Lei nº 11.445/2007 
(BRASIL, 2007), pois, não obstante as consultas e audiências públicas 
terem sido realizadas com a participação da comunidade urbana, há uma 
ineficiência dessa participação, o que emerge da análise do projeto de 
lei formulado; b) Por ser uma política de espectro interdisciplinar e em 
que pese as consultas públicas realizadas, a população não teve efetivo 
acesso à informação adequada sobre o significado dos termos técnicos 
presentes nos documentos oficiais de elaboração do PMSB.

Para a presente pesquisa, trabalhos científicos sobre o tema (HELLER, 
2007; PITERMAN A., HELLER L., REZENDE, S. C., 2013), marcos re-
gulatórios e documentos oficiais foram consultados. Assim, na primeira 
parte do trabalho, fez-se referência à resolução da ONU sobre o direito 
humano ao saneamento básico, a legislação federal sobre a temática e os 
dados sobre as condições socioambientais do município de Paraíso do 
Tocantins/TO. Em seguida, passou-se à análise do diagnóstico e pers-
pectivas da política pública de saneamento básico, por meio de consultas 
aos documentos solicitados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico. Por fim, buscou-se compreender de que maneira a contri-
buição da comunidade local impactou no PMSB. A escolha do referido 
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município se deu devido ao histórico de ausência desse serviço público 
no estado do Tocantins, em grande parte dos municípios.

METODOLOGIA

Considerando a conjuntura da problemática socioambiental em ques-
tão, apurou-se, no âmbito do referido município, os dados sobre as condi-
ções do esgotamento sanitário. Foi consultada a página eletrônica da Pre-
feitura Municipal de Paraíso do Tocantins/TO, objetivando a busca dos 
Produtos A, B e C, quais sejam, o Decreto Municipal nº 117/2014, que no-
meou os Comitês de Coordenação e Execução do PMSB, o Plano de Mo-
bilização Social e o Diagnóstico Técnico Participativo, respectivamente. 

Após a consulta aos referidos documentos disponíveis na página vir-
tual da Prefeitura (Produtos A, B e C), foi solicitado via e-mail à Secreta-
ria Municipal de Desenvolvimento Econômico os demais Produtos que 
contêm os seguintes documentos: Prospectiva e Planejamento Estratégi-
co (D), Programas, Projetos e Ações (E), Plano de Execução (F), Minuta 
do Projeto de Lei (G), Indicador de Desempenho (H), Sistema de In-
formação e Auxílio à Tomada de Decisão (I), Relatório Simplificado das 
Atividades do PMSB (J) e Relatório Final (K). Todos esses documentos 
foram fornecidos em julho de 2018 para a pesquisa. Portanto, o estudo 
baseia-se em análise, descrição e interpretação dos dados consultados e 
dos artigos sobre a temática pesquisados, além da legislação. 

As informações socioeconômicas como densidade demográfica e IDH, 
por exemplo, foram consideradas para o estudo. A interpretação dos da-
dos tentou compreender o modo como a participação social impactou 
na elaboração do PMSB, portanto, as atas das reuniões e a minuta do 
projeto de lei foram destacadas como os pilares da análise em comento. 
Procedeu-se à leitura e interpretação dos arquivos para a formulação dos 
possíveis resultados considerados, a fim de traçar um panorama teórico 
sob a ótica socioambiental e os direitos humanos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

1. Saneamento básico: diretrizes internacionais, normativas 
federais e mapeamento das condições socioambientais do 
município de Paraíso do Tocantins/TO

A partir da segunda metade do século XX, a arquitetura institucio-
nal sobre desenvolvimento e sustentabilidade caminhou a passos lentos, 
conforme os ditames da mediação capitalista no cenário da geopolítica 
mundial. Em termos expressos, até a publicação do Pacto sobre Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais de 1966 (PIDESC), não havia referência 
ao direito ao meio ambiente e ao desenvolvimento. O PIDESC foi ado-
tado pela Assembleia Geral das Nações Unidas pela Resolução na XXI 
Sessão, de 19 de dezembro de 1966 e entrou em vigor em 3 de janeiro de 
1976, após a adesão do trigésimo quinto instrumento de ratificação. A 
matéria que afirma o direito humano ao meio ambiente ressalta o direito 
a um nível de vida adequado, o que inclui alimentação, vestuário e alo-
jamento suficientes e a importância da melhoria contínua das condições 
de existência humanas (ONU, 1966).

O documento, adotado pelo Brasil por meio do Decreto nº 591/1992 
(BRASIL, 1992), reconhece o direito de todas as pessoas ao pleno exercí-
cio do melhor e mais alto nível de saúde física e mental. A bem da verdade, 
esse conjunto de diretrizes fazem parte da órbita social na perspectiva 
meio-ambiental, na medida em que as condições de saúde e salubridade 
ambiental dizem respeito às ações sanitárias, planejamento habitacional 
e tratamento dos resíduos líquidos e sólidos. É nesse ponto que se pode 
falar em saneamento ambiental como um direito humano, pois decorre 
da própria condição da existência humana.

Posteriormente, alguns dos principais textos ambientais reconhe-
ceram e afirmaram o direito dos sujeitos a terem um meio ambiente 
adequado e saudável, a exemplo das Declarações de Estocolmo e do Rio 
(1972 e 1992), Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento (1986), 
e, mais recentemente, o Acordo de Escazú (2018), para citar alguns 
(TIETZMANN, 2018). Sobre este último, único acordo juridicamente 
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vinculante derivado da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvol-
vimento Sustentável (Rio+20), há de se destacar o seu ineditismo his-
tórico na busca pela democracia ambiental na América Latina e Caribe 
(ONU, 2018).

A correlação entre o tema do presente estudo e um dos pilares do refe-
rido Acordo é evidente na medida em que o documento anuncia a partici-
pação social na tomada de decisões nas questões sobre desenvolvimento 
sustentável, do que se depreende a importância da mobilização social na 
construção de políticas públicas municipais de saneamento ambiental. Os 
projetos que, de algum modo, causam ou possam causar impacto no meio 
ambiente, exigem a deliberação e consulta públicas, o que inclui os que 
afetam a saúde da população, como é o caso da questão sanitária das habi-
tações urbanas. Sobre o tema, destaca-se a seguinte passagem: 

Heller e Castro defendem que é imprescindível haver uma 
mudança de paradigma no formato tecnicista da gestão do 
setor, que deveria ser orientada para recuperar e exercer 
o verdadeiro propósito do saneamento, uma vez que as 
ações dos serviços são um meio para a prevenção e pro-
moção da saúde humana e ambiental e não um fim em si 
mesmo. (apud PITERMAN A., HELLER L., REZENDE, S. 
C., 2013).

Nesse sentido, a gestão pública do saneamento básico, por envolver 
questões das mais diversas áreas do saber, como a engenharia e o direito, 
deve estabelecer esse parâmetro no sentido de amplificar a participação 
social na tomada de decisões por parte do Estado, e documentos como o 
Acordo de Escazú (ONU/CEPAL, 2018) contribuem para a afirmação do 
direito humano ao acesso às funções sociais da cidade, prescritas, a nível 
interno, pelo Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257/2001 (BRASIL, 2001), que 
estabelece as diretrizes para a gestão democrática urbana, como a par-
ticipação social na formulação, execução e acompanhamento de planos, 
programas e projetos de desenvolvimento.

Vê-se, aqui, a simetria de paradigmas de política socioambiental: de um 
lado, a conjuntura do desenvolvimento humano na ótica da sustentabilida-
de, o PIDESC e o Acordo de Escazú, e, de outro, os instrumentos nacionais 
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e locais para a programação da melhoria da saúde e qualidade de vida por 
meio da execução de planos municipais de saneamento básico, como é o 
caso em específico do PMSB do município de Paraíso do Tocantins.

Cabe citar, ainda, a Resolução da Assembleia Geral da ONU nº 64/292, 
aprovada em 28 de julho de 2010 (ONU, 2010), que reconhece formal-
mente o direito à água e ao saneamento e afirma que a água potável limpa 
e o saneamento são essenciais para a concretização de todos os direitos 
humanos. Este documento, que recorda o PIDESC e a Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos (ONU, 1948), quer os esforços dos Estados 
para a promoção do acesso a esse direito humano, nesse sentido:

2. Insta os Estados e as organizações internacionais a for-
necer recursos financeiros e incentivar a capacitação e a 
transferência de tecnologia por meio da assistência inter-
nacional e da cooperação, em particular com os países em 
desenvolvimento, a fim de intensificar os esforços para 
melhorar fornecer a toda a população acesso econômico à 
água potável e ao saneamento [Traduzido]. (ONU, 2010). 

O Instituto Trata Brasil, uma Organização da Sociedade Civil de Inte-
resse Público – OSCIP, atua há mais de uma década na elaboração de es-
tudos e projetos no setor de saneamento. Uma das principais estatísticas 
levantadas pela instituição sobre esgotamento sanitário no Brasil relata 
que mais de 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esse serviço 
público, sendo que nas 100 maiores cidades do país, mais de 3,5 milhões 
de pessoas despejam esgotos de forma irregular, em que pese a disponi-
bilidade de redes coletoras. Somente 44,92% dos esgotos são tratados 
no país e que apenas 10 das 100 maiores cidades brasileiras tratam os 
esgotos acima de 80% (SNIS, 2016; Trata Brasil, 2015). 

Quanto à saúde, os dados produzidos revelam a estreita relação entre 
o tratamento sanitário dos esgotos e os casos de doenças provocadas 
pela poluição hídrica causada por resíduos de esgotos. Um dos princi-
pais levantamentos de dados mostra que a cada R$ 1,00 investido em 
saneamento, economiza-se R$ 4,00 em saúde e se considerar os avanços 
na área numa perspectiva futura (2015 a 2035), a economia com saúde 
alcançará a faixa dos R$ 7,239 bilhões. Segundo o DATASUS, foram no-
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tificadas mais de 340 mil internações por infecções gastrintestinais no 
país somente em 2013 e se toda a população tivesse acesso à coleta de 
esgoto, haveria uma redução de 74,6 mil internações, sendo que 56% 
dessa redução ocorreria no Nordeste. (Trata Brasil, OMS, 2014).

A cidade de Paraíso do Tocantins/TO é uma das localidades que está 
em processo de formulação da política pública municipal de saneamento 
básico. As populações, urbana e rural, sempre conviveram com os impac-
tos causados pelo quase ausente serviço de esgotamento sanitário. E é 
sobre essa realidade que adiante se fará uma descrição, ainda que breve, 
considerando a atual conjuntura socioambiental do objeto do estudo. 
Fundado em 1940, o município localiza-se à margem da BR-153, possui 
área territorial de 1.268,060 km² e está a 63 km da capital, Palmas. A 
principal atividade econômica é a agropecuária. Segundo o Censo 2010, 
sua população era de 44.417 habitantes, sendo que o IDH 2010 alcançava 
0,764 (Produto C, 2017, p. 34-40).

Segundo as informações descritas no Produto C, cuja fonte de re-
ferência é o PNUD e IPEA, os indicadores de vulnerabilidade social do 
município, com ênfase nas condições de moradia, entre os anos de 1991 
a 2010, mostram que a porcentagem de pessoas morando em domicílios 
com abastecimento de água e esgotamento sanitário inadequado no ano 
de 1991 era de 4,30%, passando para 12,03% em 2000, e caindo para 2,24% 
em 2010 (Produto C, 2017, p. 52). Sobre as informações de renda e índice 
de desigualdade, nesse mesmo período, verificou-se que a renda per capita 
(em reais) no ano de 1991 era de 555,09, passando para 620,01 em 2000 e 
para 899,57, em 2010. O Índice de Gini era de 0,62 em 1991, 0,69 em 2000 
e 0,62 em 2010 (Produto C, 2017, p. 74).

Sobre os dados de habitação, verificou-se que quanto ao abastecimen-
to de água tratada, o percentual de domicílios era de 65,99% em 1991, 
81,83% em 2000 e 99,43% em 2010 (Produto C, 2017, p. 117). No que diz 
respeito ao esgotamento sanitário municipal, os dados apontam que no 
ano de 2010, 13.205 domicílios possuíam banheiro/sanitário e 205 não 
possuíam nenhum. Quanto ao tipo de esgotamento sanitário dos banhei-
ros nesse mesmo ano, verificou-se que somente 886 domicílios tinham 
ligação à rede geral de esgoto da cidade.
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Até aqui, a pesquisa descreveu, em síntese, alguns dos principais da-
dos econômicos e socioambientais que constituem o núcleo do conjunto 
de serviços públicos do setor de saneamento. Adiante, o estudo se volta-
rá, especificamente, ao diagnóstico da política municipal de esgotamen-
to sanitário, sem a pretensão de apontar a integralidade dos dados.

2. A política pública de esgotamento sanitário de Paraíso do 
Tocantins: diagnóstico e perspectivas

A obrigatoriedade de formulação de planos de saneamento para a va-
lidade da prestação desse serviço passou a orientar as decisões políticas. 
Foi assim que, em 16 de maio de 2014, o Decreto nº 117, da Prefeitura 
Municipal de Paraíso do Tocantins/TO, nomeou o Comitê de Coordena-
ção e o Comitê Executivo para Elaboração do PMSB. A composição da 
Coordenação contemplou as Secretarias de Desenvolvimento Econômi-
co, Turismo e Meio Ambiente, Infraestrutura e Serviços Públicos, Saúde, 
Educação e Cultura, Assistência Social, além de Presidentes dos Bair-
ros, Câmara Municipal de Vereadores, organizações não governamentais 
e Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da Funasa no Tocantins 
(Produto A, 2014, p. 1-2).

Passou-se, então, à elaboração de outro pré-requisito para o PMSB, 
qual seja, o Produto B – Plano de Mobilização Social, ainda em maio de 
2014. Este documento teve como finalidade:

[...]planejar todos os procedimentos, estratégias, meca-
nismos e metodologias que serão aplicados ao longo de 
todo o período de elaboração do PMSB visando garantir 
a efetiva participação social em todas as fases de elabo-
ração do PMSB, compreendendo o Diagnóstico Técnico 
Participativo, o Prognóstico e Planejamento Estratégico, 
Programas, Projetos e Ações para alcance do Cenário de 
Referência, e estimular a prática permanente da participa-
ção e mobilização social na implantação da política muni-
cipal de saneamento básico, posteriormente a elaboração 
do Plano. (Produto B, 2014, p. 8).
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Segundo esse texto, a mobilização social é um instrumento que visa 
democratizar a participação social no debate dos problemas de sanea-
mento básico e suas implicações, na busca pela conscientização coletiva 
da responsabilidade comum na preservação dos recursos naturais, além 
de esclarecer à comunidade dos benefícios das ações de saneamento e a 
importância de investimentos para o setor (Produto B, 2014, p. 8). Como 
se pode verificar, houve um esforço por parte da gestão municipal em es-
tabelecer um canal de comunicação entre Poder Público e sociedade civil, 
na medida em que as ações de mobilização social buscaram contemplar 
a informação adequada dos principais eixos, planos e projetos de sanea-
mento. É o que vê da seguinte passagem: “Esses atores são de grande im-
portância para a construção do plano, pois são eles que conhecem a real 
necessidade do município quanto ao quesito Saneamento Básico. Sem a 
participação dele, o processo fica impreciso” (Produto B, 2014, p. 11).

Registra-se que o presente estudo especificará a análise do esgota-
mento sanitário da zona urbana do município. 

As estratégias de mobilização e divulgação da elaboração do Pla-
no Municipal de Saneamento Básico adotadas na zona urbana con-
templaram, entre outras: informes de rádio e carro de som, divul-
gação no mural da Prefeitura, nas faculdades e escolas, reuniões com 
presidentes de bairros, associações e agentes comunitários de saú-
de (Produto B, 2014, p. 24). Os métodos propostos no Produto B para 
a realização das oficinas por setor de mobilização foram o Metaplan 

 e o Zopp. O Plano de Mobilização Social foi aprovado pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente 
em 11 de fevereiro de 2015 (Produto B, 2014, p. 43-44).

Um dos mais extensos documentos consultados foi o Diagnóstico 
Técnico Participativo – Produto C. A intenção da análise não é esgotar 
todos os dados levantados pelo texto produzido, mas tentar descrever, 
de forma sucinta, os principais aspectos que diagnosticaram a situação 
do sistema de esgotamento sanitário de Paraíso do Tocantins, com ênfa-
se na forma como se deu o envolvimento da comunidade nesse estudo. 
Portanto, passa-se agora, a esta análise.
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Primeiramente, cabe destacar a informação trazida pelo documento 
quanto à percepção da comunidade local sobre os serviços públicos es-
senciais, como saúde e saneamento. Após a realização de oficinas, foi 
possível verificar que a mobilização social na zona rural é mais dinâmica 
e efetiva do que na urbana, que carece até mesmo de uma agenda organi-
zada de reuniões periódicas para tratar de diversos assuntos de interesse 
dos cidadãos, inclusive de matérias sobre infraestrutura básica, como pa-
vimentação asfáltica e transporte. Não obstante as diferenças organiza-
cionais entre as zonas urbana e rural, verificou-se que:

[...]existe dentro das comunidades organizadas do mu-
nicípio nas suas expressões sociais, culturais e de seus 
costumes e tradições, uma preocupação com as questões 
de saúde, saneamento básico e meio ambiente por parte 
dos líderes das associações, que são esbarradas pela falta 
de apoio político e financeiro para levarem às suas comu-
nidades alternativas de infraestrutura básica, palestras e 
capacitação de como buscar e onde buscar de maneira for-
mal seus direitos, e meios de melhorar a qualidade de vida 
da comunidade como um todo, a importância da atuação 
de cada um no meio ambiente, no saneamento básico e na 
saúde. (Produto C, 2015, p. 48-49).

Depreende-se que há uma preocupação ambiental e de saúde por par-
te da população, porém, essa preocupação encontra óbice no que se pode 
chamar de vontade política, na forma como a gestão dos recursos orça-
mentários e esforço públicos são dispensados nos serviços básicos da 
cidade, além da ausência de meios de a comunidade buscar apoio às suas 
demandas sociais, ou seja, o estudo oficial revela que os cidadãos não 
possuem a orientação e informação adequadas sobre questões que dizem 
respeito à qualidade de vida da população.

Nesse sentido, cita-se um trecho pertinente de um estudo empírico 
sobre a falta de controle social das políticas públicas de saneamento:

Neste estudo percebe-se que as ações de saneamento ain-
da não são debatidas e incluídas nas pautas das reuniões 
dos conselhos municipais, existindo uma lacuna no que 
diz respeito ao controle social na política pública munici-
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pal nessa área. As discussões sobre o tema não encontram 
o devido lugar nas instâncias com interface, deixando as 
decisões fundamentais acerca dessa política sob uma es-
trutura vertical e tecnicista, sem qualquer controle demo-
crático efetivo sobre as deliberações soberanas relativas 
ao poder executivo municipal. (PITERMAN A.; HELLER 
L.; REZENDE S. C., 2013, p. 1180-1192). 

A aleatoriedade organizacional dos assuntos sociais pela comunidade 
local pode ter como consequência, nesse caso, a ineficiência da delibe-
ração pública. Ter conselhos municipais devidamente organizados é um 
dos pontos cruciais para a amplificação e eficiência do controle social 
sobre as políticas públicas. Na municipalidade em questão, é possível 
verificar que a ausência dessa instância participativa não coopera para a 
qualidade dos serviços públicos essenciais.

Adiante, a descrição das práticas de saúde, saneamento e habitação 
do município. Os dados consultados revelam que: a) é realizada coleta 
e análise da água destinada ao consumo humano uma vez por mês; b) 
o lixo é coletado uma vez por dia e armazenado no aterro sanitário im-
provisado; c) há necessidade de implantação da rede de esgoto em prati-
camente 85% da cidade; d) somente 14% dos domicílios da zona urbana 
possuem rede de esgoto, sendo cobrado um percentual de 80% sobre a 
taxa de água consumida.

Quanto ao esgotamento sanitário, em específico, verificou-se que os 
principais pontos a serem levados em consideração para a formulação 
do PMSB foram: a) alta taxa de cobrança pelo serviço – tarifa média de 
esgoto de 3,48 (R$/m3); b) inexistência de políticas de conscientização 
da comunidade; c) necessidade de implantação da rede geral de esgoto 
que atenda todo o município; d) construção de banheiros residenciais; e) 
necessidade de educação da comunidade sobre o lançamento correto da 
água da pia da cozinha e tanque de lavar roupa; (Produto C, 2015, p. 49, 
110, 132, 135-209. Com adaptações).

Pelo que se vê, a situação do esgotamento sanitário no município é 
precária. Para a disposição dos resíduos sanitários, a zona urbana, em 
grande parcela, faz uso de fossa séptica ou rudimentar. Essa disposição, 
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na maioria das vezes, é inadequada. Não ter coleta e tratamento de es-
goto na quase totalidade dos domicílios é uma circunstância que pode 
afetar a salubridade ambiental e a saúde pública, pois o risco de contami-
nação hídrica é muito grande (Produto C, 2015, p. 378).

O cenário prospectivo, descrito no Relatório Final e aqui exposto 
em brevíssima síntese, aponta para modificações, adaptações e comple-
mentações necessárias ao suporte legal para o funcionamento adequa-
do da conjuntura institucional, orçamentária e operacional do sistema 
de esgotamento sanitário. Cita-se a necessidade de cumprir as metas de 
melhoria do sistema e sua consequente ampliação, além de estabilizar o 
controle de qualidade do serviço. 

Portanto, as atenções para a execução da política pública, segundo o 
estudo levantado pela gestão municipal devem considerar que:

É indispensável que haja um diploma legal, como contrato 
de programa, definindo responsabilidades pela prestação 
dos serviços de água, esgotos, resíduos sólidos e drenagem 
no município. Além disso, ampliar a atual estrutura 
administrativa para dar conta de todos os desafios legais 
ora postos conforme a legislação em vigor. (Produto K, 
2018, p. 196-197).

Visto o diagnóstico e o cenário prospectivo do serviço de esgotamen-
to sanitário do município em sucinta descrição, passa-se, adiante, ao nú-
cleo essencial do presente trabalho, qual seja, a participação social na 
formulação do PMSB da cidade de Paraíso do Tocantins/TO.

3. A participação social na formulação da política pública de 
acesso ao esgotamento sanitário de Paraíso do Tocantins/TO

Pela análise dos documentos, verificou-se que a participação social 
é um dos principais aspectos considerados para a formulação do PMSB. 
Houve uma preocupação por parte da gestão pública em conceber a ati-
vidade social no projeto de saneamento básico do município. Isso é rele-
vante, pois a legislação federal sobre a temática tem como eixo central o 
controle social na formulação dessa política.
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Primeiramente, cabe visualizar essa conjuntura na descrição do Pro-
duto C, o Diagnóstico Técnico Participativo. O item m intitulado “Iden-
tificação e avaliação do sistema de comunicação local, as formas de co-
municação próprias geradas no interior do município e sua capacidade 
de difusão das informações sobre o plano à população da área de plane-
jamento” informa a resistência social à participação nas decisões políti-
cas sobre assuntos de interesse público, ao argumento da burocracia por 
parte do Estado:

Nas reuniões realizadas para a elaboração do PMSB, se 
observou que a comunidade de modo geral possui uma 
forte resistência à participação em eventos de planeja-
mentos de políticas públicas. Isso se deve ao fato de as 
ações governamentais, especificamente nas esferas Fe-
deral e Estadual ficarem bastante restritas ao campo teó-
rico e burocrático. Gerando assim na comunidade uma 
desmotivação e descrédito nos governantes. (Produto C, 
2015, p. 72).

Adiante, no item “Procedimentos para a avaliação sistemática de 
eficácia, eficiência e efetividade, dos serviços prestados” é interessante 
observar a descrição dos procedimentos de avaliação social dos serviços 
públicos, que se resume ao atendimento do serviço já implantado e da 
central de comunicação gratuita para reclamações dos usuários:

Não existe por parte da concessionária prestadora de servi-
ços de água e esgoto uma sistemática de avaliação dos ser-
viços prestados realizados diretamente com a população, 
através da pesquisa da opinião. A avaliação dos serviços 
prestados se resume basicamente na capacidade instalada 
de atendimento à população com água canalizada e pelo 
funcionamento do sistema implantado, e também através 
da incidência de reclamações dos usuários do sistema via 
central de atendimento 0800. (Produto C, 2015, p. 128).

Quando o documento oficial narra quais os mecanismos de controle 
social da política municipal de saneamento, condiciona a efetiva partici-
pação social à criação do Fundo e Conselho Municipais de Saneamento. 
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É o que se vê no item “Instrumentos e mecanismos de participação e 
controle social na gestão política de saneamento básico”:

O município não possui instrumentos e mecanismos de 
participação e controle social na gestão política de sanea-
mento básico. Porém com o advento da elaboração do 
Plano Municipal de Saneamento Básico do município está 
acontecendo a participação e o controle social na gestão 
da política de saneamento. Supõe-se que a partir da elabo-
ração do Plano Municipal de Saneamento Básico, e com a 
criação do Fundo Municipal de Saneamento e do Conse-
lho municipal de Saneamento, a participação e controle 
social na gestão do saneamento básico acontecerão efeti-
vamente. (Produto C, 2015, p. 134).

Depreende-se disso, portanto, condicionalidades para a efetivação da 
política. Por um lado, a burocracia e o caráter teórico das ações como 
entrave à participação social na elaboração de políticas públicas. Por ou-
tro, o documento atesta a inexistência de um sistema de avaliação dos 
serviços públicos, somente uma central telefônica gratuita para reclama-
ções dos usuários. Curioso verificar, sob a ótica da informação adequada 
e eficiência administrativa, que ao mesmo tempo em que a burocracia 
desmotiva o interesse da população, não há um sistema que inclua de-
mocraticamente essa população na tomada de decisões sobre os serviços 
de interesse público.

No que se refere ao projeto de lei, a consulta aos Produtos G – Minuta 
do Projeto de Lei e K – Relatório Final, no item 5, revelou para a presen-
te pesquisa a imprescindibilidade de ampliação dos aspectos abordados 
nesse documento. Isso porque, como se verá, os eixos dispostos na legis-
lação recém-construída não contemplaram os aspectos essencialmente 
sociais, como o que foi deliberado nas consultas públicas realizadas nos 
espaços municipais. É o que se verifica a seguir.

Em 18 de março de 2018, a minuta do projeto de lei que regulamenta 
o PMSB foi elaborada, resultando no Produto G:

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Municipal de Saneamento 
Básico, nos termos do Anexo Único, destinado a articu-
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lar, integrar e coordenar recursos tecnológicos, humanos, 
econômicos e financeiros para a gestão e execução dos 
serviços públicos municipais de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resí-
duos sólidos e drenagem urbana e manejo das águas plu-
viais, em todo o território do município, em conformida-
de com o estabelecido na Lei Federal nº 11.445/2007 e na 
Lei Federal 12.305/2010. (Produto G, 2018, p. 7).

Não obstante o texto legal tratar sobre os aspectos técnicos, tecno-
lógicos, orçamentários, imprescindíveis na realização do planejamento 
sanitário municipal, tangenciou as questões socioambientais, no sentido 
de resumir essa diretriz ao eixo tecnicista quando expressa, em sucin-
tos termos, o objetivo da universalização do acesso dos serviços de sa-
neamento (parágrafo único, art. 1º, Produto G, 2018, p. 7). Nota-se, em 
tese, que perduram as fragilidades estruturais quando não se contempla 
o comportamento político da sociedade civil, que foi consultada no mo-
mento prévio à confecção do aparato jurídico. A redação do Projeto de 
Lei também foi citada no Relatório Final, sob mesmos aspectos (Produto 
K, 2018, p. 359-360).

A abordagem do controle social no Relatório Final – Produto K, re-
conhece a necessidade da participação social nas políticas públicas de 
saneamento básico por meio de debates, audiências e consultas públicas, 
conferências das cidades e participação de órgãos colegiados consulti-
vos. O documento atesta que a municipalidade não realiza essas ações de 
acompanhamento e fiscalização dos serviços de forma permanente. Des-
se modo, a gestão municipal propôs a criação de órgãos dessa natureza, 
pois atualmente só existem conselhos municipais de saúde e educação:

Propõe-se a criação de órgão colegiado municipal de con-
trole social, reuniões comunitárias e a realização de Con-
sultas Públicas semestralmente, a consulta pode ser feita, 
por exemplo, pela aplicação de questionários eletrônicos 
com sua divulgação utilizando materiais gráficos como 
banners em locais estratégicos que convide a população 
a participar, executadas na zona urbana e na comunidade 
rural. As reuniões comunitárias constituem um embrião 
das atividades de controle social. (Produto K, 2018, p. 201).
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Os registros documentais das reuniões públicas na zona urbana en-
contram-se juntados no Produto C, com as listas de presença dos cida-
dãos (Produto C, 2015, p. 234-273). De fato, houve a informação adequa-
da por parte da gestão municipal em incluir a comunidade na tomada 
de decisões. É notória a explicitação da política pública que inaugurou o 
cenário antes nunca visto: o panorama para o saneamento básico. Toda-
via, verificou-se, pelos documentos que foram disponibilizados pela Se-
cretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e consultados para 
a presente pesquisa, que não houve a mesma contemplação política da 
sociedade civil na normativa municipal. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O entendimento da multicomplexidade da política pública de sanea-
mento básico enquanto um direito humano parte do pressuposto da in-
terdisciplinaridade. A realidade social de determinada localidade que se 
encontra em plena realização do plano de saneamento ambiental é um 
desafio que demanda base teórica e análise de dados. O presente estudo, 
em breve e simples descrição, tentou verificar como se deu a participa-
ção social na formulação do PMSB da cidade de Paraíso do Tocantins/
TO, com ênfase no esgotamento sanitário.

Decerto, houve um diálogo estruturado entre os atores sociais, Poder 
Público e sociedade civil. O canal de comunicação prévia amplificou o 
debate sobre a formulação do PMSB, abrangendo as zonas urbana e ru-
ral da cidade. Portanto, houve transparência na medida em que foram 
realizadas as consultas e audiências públicas com participação efetiva 
da comunidade. Por outro lado, a minuta do projeto de lei consultada 
prescindiu de uma conjuntura voltada ao aspecto essencialmente social. 
Pode-se dizer que os mecanismos de controle social e as formas de aces-
so aos instrumentos de fiscalização não foram contemplados de forma 
expressa no documento jurídico.

A adequação dos serviços públicos de saneamento básico depende de 
políticas públicas efetivas. Por se tratar de um conjunto de projetos e 
ações, os setores do saneamento carecem de mais aprofundamento cien-
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tífico interdisciplinar, controle social e vontade política. Num cenário 
minimamente otimista, a pauta política municipal talvez atenderá a esse 
anseio quando a certeza de perdas orçamentárias vier de epidemias cau-
sadas pela poluição das águas, e que tais fatos percorram os noticiários 
no cenário econômico de que dependa o país.
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SELETIVIDADE PENAL E A 
CRIMINALIZAÇÃO DA POBREZA
Amanda Domingos da Silva

Resumo
Este capítulo promove uma reflexão acerca da criminalização da po-

breza sob a perspectiva do desenvolvimento da política penal no Brasil, 
sua aplicabilidade seletiva e o exercício do controle social no contexto 
neoliberal. Objetiva-se analisar as consequências do déficit de políticas 
sociais, de que maneira o Estado se isenta gerindo a pobreza por meio 
da penalização, quais os interesses são supridos nesse processo e o que 
representa o crescimento das políticas penais para a classe trabalhadora.

Palavras-chave: Política penal. Ordem social. Penalização da pobreza. 
Trabalho.

Abstract
The following article promotes a reflection about the criminalization 

of poverty from the perspective of the development of criminal policy in 
Brazil, your selective applicability and the exercise of social control in 
the neoliberal context. The objective is to analyze the consequences of 
the deficit of social policies, how the state exempts itself by managing 
poverty through penalization, what interests are supplied in this process 
and what represents the growth of criminal policies for the working class.

Keywords: Criminal policy. Social Order. Penalization of poverty. 
Work.
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1. INTRODUÇÃO

Busca-se a partir das ideias apresentadas a seguir um estudo sobre a 
política criminal no Brasil, baseada em sua trajetória e desenvolvimento 
ao longo da história, assim como, sua aplicabilidade na sociedade.

Por meio da concepção de controle social e de estudos a respeito da 
penalidade no contexto neoliberal, são propostas considerações sobre 
o crescimento das políticas penais, em detrimento das políticas sociais, 
os reflexos dessa transformação na sociedade, a influência do contexto 
histórico na atualidade, bem como, os interesses que são supridos nes-
se processo.

Pretende-se ainda demonstrar de que maneira a política penal é uti-
lizada no processo de gestão da pobreza no Brasil, como a abordagem 
quanto à questão da criminalidade ocorre de modo superficial e de que 
forma o Estado se isenta com o fortalecimento da concepção de penali-
zação como prevenção.

Nessa perspectiva, este trabalho tem como objetivo propor uma refle-
xão quanto à aplicabilidade desigual da política penal, assim como, elen-
car as consequências dessa seletividade e apresentar um estudo sobre a 
função da prisão no processo neoliberal, a fim de responder a seguinte 
indagação: quais os fatores ocasionam a seletividade penal no Brasil?

As hipóteses que se pretende demonstrar é de que o contexto histó-
rico de desenvolvimento do sistema penal brasileiro reflete ainda hoje 
suas características discriminatórias, o que contribui para a seletividade 
penal na atualidade, tal como, os meios utilizados para suprir o déficit de 
políticas sociais tornam determinada parcela da sociedade mais suscetí-
vel ao encarceramento.

2. CONTROLE SOCIAL E O CRESCIMENTO DAS POLÍTICAS PENAIS

As concepções de Cesare Lombroso (1835-1909), criminologista euro-
peu, são fundamentais para compreender as políticas penais modernas, 
uma vez que defendia a constituição do conhecimento científico sobre 
o crime, representando assim, uma oposição entre a Escola Clássica e a 
Escola Positiva.
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Esta cisão, ainda presente na criminologia do século XX, 
indica duas formas de abordar o problema do crime: de 
um lado, a Escola Clássica define a ação criminal em ter-
mos legais ao enfatizar a liberdade individual e os efeitos 
dissuasórios da punição; de outro, a Escola Positiva rejei-
ta uma definição estritamente legal, ao destacar o deter-
minismo em vez da responsabilidade individual e ao de-
fender um tratamento científico do criminoso, tendo em 
vista a proteção da sociedade. (ALVAREZ, 2002, p. 678).

Lombroso representou avanços ao propor um estudo científico sobre 
a criminalidade, buscando determinar sua origem e consequentemente 
uma abordagem eficaz. No entanto, segundo sua teoria, o comportamen-
to humano é biologicamente determinado, assim como a motivação de 
atos criminosos. Apesar de posteriormente ter considerado fatores so-
cioeconômicos, o fundamento natural e simplista foi a base de sua hipó-
tese. (ALVAREZ, 2002, p. 679)

Outros autores europeus, assim como Lombroso, buscavam uma 
abordagem científica do crime e compuseram a Escola Positiva, alguns 
defendendo fatores biológicos, outros enfatizando as condições sociais 
como elemento determinante. É a partir dessa base europeia diversifica-
da, entre outras teorias que consideravam a complexidade da questão, 
que a criminologia é abordada no Brasil enquanto instrumento de con-
trole social. (ALVAREZ, 2002, p. 693)

Porém, com a Proclamação da República, a contenção da criminalidade 
por meio de ações de controle social não era o único obstáculo. O novo de-
safio posto aos criminologistas brasileiros da Primeira República consistia 
em ter que lidar com os ideais de igualdade dos novos tempos, uma vez 
que defendiam a impossibilidade da equidade jurídica, visto as particulari-
dades “históricas, raciais e sociais do país” (ALVAREZ, 2002, p. 694).

Um dos mais importantes adeptos de Lombroso no Bra-
sil, Rodrigues […] expões as principais consequências, 
no campo jurídico-penal, que poderiam ser deduzidas da 
aplicação rigorosa das ideias a antropologia criminal à 
realidade nacional. Se as características raciais locais in-
fluíam na gênese dos crimes e na evolução específica da 
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criminalidade no país, consequentemente toda a legisla-
ção penal deveria adaptar-se às condições nacionais, so-
bretudo no que diz respeito à diversidade racial da popu-
lação. (ALVAREZ, 2002, p. 694).

Portanto, é nesse sentido que se desenvolveram as críticas ao Código 
Liberal de 1890, que tinha por objetivo a aplicação igualitária das nor-
mas penais, mesmo em uma sociedade tão diversa. E, apesar de que os 
adeptos dos ensinamentos de Lombroso não tiveram sucesso na refor-
mulação do Código Penal mencionado, conseguiram disseminar e, em 
determinados momentos, efetivar ações baseadas na antropologia crimi-
nal seletiva da Escola Positiva.

Essas práticas e conceitos presentes na origem das políticas penais 
brasileiras são fundamentais para compreender as medidas e os princí-
pios adotados na atualidade. Embora a composição da sociedade brasi-
leira tenha se modificado ao longo da história e os interesses almejados 
por meio das políticas penais no contexto neoliberal sejam outros, o que 
se observa é a permanência de uma penalização discriminatória e segre-
gadora como mecanismo de controle social.

O conceito de controle social na sociologia está relacionado aos re-
cursos (como as leis, por exemplo), que uma sociedade possui a fim de 
manter a ordem social e o comportamento esperado de seus cidadãos. 
(ALVAREZ, 2004, p. 169) Assim, é possível compreendermos o cresci-
mento das políticas penais ao longo da história mundial, visto que a ideia 
de ordem social está diretamente associada à relação crime e castigo.

De acordo com Alvarez (2004, p. 169), baseado nas reflexões de 
Durkheim, “[…] a pena é a reação coletiva que, embora aparentemente 
voltada para o criminoso, visa na realidade reforçar a solidariedade so-
cial entre os demais membros da sociedade e, consequentemente, garan-
tir a integração social”. Isto é, quando, em uma sociedade, o indivíduo 
está fora dos padrões, formalizados através das leis penais, que são de-
terminadas em prol dos interesses comuns, entende-se que é necessário 
puni-lo com o intuito de reafirmar a ordem social.



50Amanda Domingos da Silva

Até a Segunda Guerra Mundial, o conceito de controle social estava 
diretamente relacionado à ação e cooperação social, no entanto, poste-
riormente, houve o crescimento da intervenção do Estado e, consequen-
temente, a interferência de interesses políticos e econômicos, objetivando 
práticas de dominação e não mais progressistas. (ALVAREZ, 2004, p. 170).

Na perspectiva mencionada, as políticas sociais e de ressocialização, a 
favor do bem-estar da sociedade, foram, em parte, substituídas por polí-
ticas penais e pelo encarceramento do infrator, através do deslocamento 
de recursos, por exemplo.

Um elemento a mais que possibilita entender as modifi-
cações introduzidas pelo pensamento neoconservador na 
ideologia penal, e que terá repercussões diretas na polí-
tica penal do último quartel do século 20 é o abandono 
da ideologia da “prevenção especial” ou ressocialização e, 
em contraposição, o enaltecimento da “prevenção geral”, 
dissuasão ou intimidação. (KILDUFF, 2010, p. 242).

Sendo assim, no contexto neoliberal, não importam as causas do de-
lito, quais os resultados do encarceramento, a ressocialização, mas sim, 
proteger a sociedade dos indivíduos e categorias sociais que apresentam 
ou possam apresentar comportamentos fora da conduta esperada dos 
“cidadãos de bem”. Portanto, a reclusão representaria uma prevenção 
contra novas infrações.

A expansão deste mecanismo de prevenção resultou na punição de 
um número maior de delitos (inclusive, as pequenas infrações) e maior 
atribuição de poder e orçamento às forças policiais, o que, consequente-
mente, decorreu na superlotação das prisões, conforme descreve Kilduff 
(2010, p. 245): “A demografia carcerária, após 1973, começou a aumentar 
vertiginosamente e a pretensa ‘guerra ao crime’ fez dobrar a população 
carcerária do país em dez anos, e quadruplicá-la em vinte”.

Assim, a resposta às questões sociais, desvios de conduta ou para 
qualquer risco à ordem social está na penalização da pobreza, no isola-
mento das categoriais consideradas desviantes, enquanto uma reflexão 
ampla sobre as causas e a aplicação de políticas sociais poderiam repre-
sentar resultados mais eficientes (WACQUANT, 2014, p. 146).
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3. PENALIZAÇÃO DA POBREZA POR MEIO DAS POLÍTICAS CRIMINAIS

O presente estudo se desenvolve a partir do entendimento de que 
as políticas penais são utilizadas como meio de gestão da miséria, o que 
está diretamente relacionado ao sistema econômico que vivemos. Pois, 
apesar da penalização da pobreza não ser uma exclusividade do capita-
lismo, é nesse contexto que discorremos, uma vez que na atualidade, o 
fator econômico está diretamente relacionado à seletividade penal.

Uma das formas utilizadas a fim de minimizar as desigualdades ine-
rentes ao sistema capitalista, como meio de controle social, é a indivi-
dualização do problema, isto é, atribuir os altos índices de criminalidade 
no Brasil ao sujeito e à sua incapacidade pessoal de se adequar às deman-
das do capital, desvinculando-os assim, da estrutura social e econômica 
presentes (LEAL; MACEDO, 2017, p. 130).

[...] ainda ressoa no pensamento social brasileiro a suspeita 
de que a vítima é a culpada. Há estudos em que a “miséria”, 
a “pobreza”, e a “ignorância” parecem estados de nature-
za, ou da responsabilidade do miserável, pobre, analfabeto. 
Não há empenho visível em revelar a trama das relações so-
ciais que produzem e reproduzem as desigualdades sociais. 
[...] Em vários estudos sobre aspectos da problemática so-
cial, subsiste a impressão de que os “indicadores sociais” 
não acompanham os “econômicos” devido à negligência ou 
incapacidade dos setores sociais “carentes”, “marginaliza-
dos”, “periféricos” […]. (IANNI, 1992, p. 97).

Com base na perspectiva do autor, sobre culpabilização da vítima, 
cabe uma reflexão quanto a reprovação da defesa dos direitos humanos, 
uma vez que o pensamento social mencionado não relaciona os reflexos 
da desigualdade social à necessidade de políticas eficientes e ao sistema 
econômico vivenciado.

Sendo assim, o caráter reeducativo que deveria constituir as políticas 
penais é substituído pela penalização como prevenção, de forma obje-
tiva, sem reflexões sobre as causas ou possibilidade de ressocialização, 
assim como, o Estado que deveria garantir os direitos sociais, utiliza a 
penalização como meio de gerir a pobreza.
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A penalização serve aqui como uma técnica para a invisi-
bilização dos ‘problemas’ sociais que o Estado, enquanto 
alavanca burocrática da vontade coletiva, não pode ou não 
se preocupa mais em tratar de forma profunda, e a prisão 
serve de lata de lixo judiciária em que são lançados os de-
jetos humanos da sociedade de mercado. (WACQUANT, 
2007, p. 21).

Dessa forma, as possibilidades de compreender e solucionar a crimi-
nalidade são ignoradas, uma vez que, questões fundamentais, como a des-
valorização da força de trabalho, por exemplo, são desconsideradas e pelo 
fato de não ser conveniente, no sentido econômico, investir tempo e re-
curso em políticas sociais para aqueles que não são “íntegros” ou dignos 
de benefícios, como são classificados os direitos sociais. (KILDUFF, 2010)

Portanto, a questão da criminalidade é abordada de forma superficial 
e o Estado é isento de suas responsabilidades quanto a elaboração de 
políticas sociais, o que é legitimado por meio da concepção de que con-
forme mais punição houver, menor o índice de criminalidade. Essa per-
cepção é fortalecida através da mídia, que contribui para o clima de medo 
e insegurança da população, que por sua vez, reivindica leis mais severas.

Conforme Anitua (2208), essas mudanças nas legislações, 
em termos de endurecimento penal, devem ser entendi-
das como produto de um “populismo punitivo”, que re-
fere a atitude dos políticos com as vistas voltadas para a 
velha ferramenta punitiva que oferecem a uma sociedade 
assustada, em uma clara demonstração de que “estão fa-
zendo alguma coisa” pela segurança pública. (KILDUFF, 
2010, p. 245).

No entanto, nessa perspectiva, é fortalecida a ideia de prevenção da 
criminalidade com ações punitivas destinadas especialmente à popula-
ção “naturalmente de risco”, o que no contexto neoliberal inclui os seg-
mentos mais desvalorizados da classe trabalhadora, visto que, desde o 
princípio da sociedade capitalista, as políticas penais são desenvolvidas 
e aplicadas conforme os interesses econômicos.
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No início, o cárcere, esteve ligado ao surgimento da socie-
dade capitalista, tendo por finalidade transformar massas 
de camponeses em modernos operários das fábricas […] se 
os operários não se submetiam à exploração, se não conse-
guiam vender sua força de trabalho […] eles encontrariam 
no aprisionamento um local onde a exploração era desti-
no certo e, aliás, sem o recebimento de um salário. (KIL-
DUFF, 2010, p. 243).

Porém, o discurso reducionista, que limita a superação do problema 
da criminalidade à aplicação de leis mais rígidas, é refutado pela relação 
entre os índices de infrações criminais e fatores socioeconômicos, como 
a questão do desemprego, por exemplo. (RUSCHE; KIRCHHEIMER, 
2004, p. 225, apud MACHADO, 2015, p. 202) Além disso, nessa circuns-
tância, a prisão desempenhava uma função disciplinar, de adequar a mão 
de obra disponível aos interesses industriais, tornando o trabalho no sis-
tema produtivo a única opção.

Com efeito, o cárcere foi instituído para reafirmar a es-
trutura social burguesa e educar o criminoso a aceitar sua 
condição de proletário, submisso ao capital e à disciplina 
do trabalho […] Ao produto do cárcere, homem abstraí-
do de suas singularidades, é imposta a sujeição moral na 
forma de proletário como única alternativa à destruição e 
à loucura. (MELOSSI; PAVARINI, 2006, p. 232, apud MA-
CHADO, 2015, p. 195).

Com a transformação da sociedade brasileira ao longo dos anos, o 
papel da prisão no contexto econômico também se modificou. Com o 
aumento das taxas de desemprego e a intensificação da exploração dos 
trabalhadores, a prisão se tornou uma maneira de “neutralizar uma par-
cela considerável da população que não é necessária e para qual não há 
emprego”. (BAUMAN apud KILDUFF, 2010).

Sendo assim, mais do que gestão da ordem social por meio da conten-
ção da marginalidade em nome de um bem comum, as políticas penais, 
desde o surgimento da sociedade capitalista, são meios de controle da 
classe trabalhadora, como forma de proteção dos propósitos econômicos 
que dependem integralmente da mão de obra e submissão do trabalhador.
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Alguns dados disponibilizados pelo Ministério da Justiça, por meio 
do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), 
referente ao ano de 2016, certificam como o perfil dos encarcerados no 
Brasil está diretamente relacionado às questões socioeconômicas, como 
demonstrado neste estudo.

O levantamento divulgado em dezembro de 2017, que foi baseado em 
dados de 72% da população carcerária brasileira no período de janeiro a 
junho de 2016, demonstra que o Brasil é o terceiro país com maior popu-
lação prisional do mundo, chegando em junho de 2016 a 726.712 pessoas, 
com 368.049 vagas disponíveis, o que representa um déficit de 358.663 
vagas. (BRASIL, 2017, p. 7).

Desse levantamento é possível destacarmos, referentes ao estu-
do proposto, recortes quanto a faixa etária, raça e educação. Os dados 
mostram, acerca da população carcerária, que 55% são jovens de 18 a 29 
anos com maior percentual no Acre (45%), Amazonas (40%) e Tocan-
tins (39%), quanto à raça, que 64% dos encarcerados são negros, com os 
maiores índices no Acre (95%), Amapá (91%) e Bahia (89%) e no que se 
refere à educação, que 75% não chegaram ao ensino médio e apenas 1% 
tem graduação. (BRASIL, 2017).

A partir dos dados apresentados, verifica-se no Brasil a superlotação 
dos presídios, com quase o dobro da sua capacidade preenchida, a maio-
ria composta por jovens, negros e de baixa escolaridade. Isso evidência a 
seletividade claramente socioeconômica presente no sistema penal bra-
sileiro, que promove a criminalização da pobreza, penalizando de manei-
ra mais rigorosa a parcela da sociedade com pouco ou nenhum acesso a 
direitos fundamentais, como saúde, igualdade, segurança, moradia, tra-
balho, transporte, lazer, entre outros.

[…] o sistema penal está estruturalmente montado para 
que a legalidade processual não opere e, sim, para que 
exerça seu poder com altíssimo grau de arbitrariedade 
seletiva dirigida, naturalmente, aos setores vulneráveis. 
Esta seleção é produto de um exercício de poder que se 
encontra, igualmente em mãos dos órgãos executivos, de 
modo que também no sistema ‘formal’ a incidência seleti-
va dos órgãos legislativo e judicial é mínima. (ZAFFARO-
NI, 1991, apud MACHADO, 2015, p. 194).
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Nesse contexto, até mesmo as políticas sociais são desenvolvidas de 
forma seletiva, concentradas no controle das expressões mais críticas da 
questão social consequentes do ideário neoliberal, o que representa o 
esquecimento e desamparo daqueles que não são relevantes ao sistema 
econômico vigente, assim como, dos que são historicamente penalizados 
pela sua raça ou classe social.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As políticas penais brasileiras são marcadas historicamente pela cul-
pabilização do indivíduo, por sua aplicabilidade discriminatória e sua 
atribuição no processo de controle social. Atualmente, os mesmos tra-
ços configuram o sistema penal do país, composto majoritariamente por 
jovens, negros e com baixa escolaridade, isto é, uma parcela da sociedade 
caracterizada por sua vulnerabilidade social e que tem sua condição agra-
vada após o encarceramento. Esse perfil da população carcerária eviden-
cia o caráter discriminatório mencionado, uma vez que a criminalidade 
não é restrita aos indivíduos carentes, negros e/ou sem escolaridade.

No regime capitalista, de modo geral, relações e práticas sociais são 
exercidas conforme os interesses econômicos. As ações governamentais 
são realizadas na mesma perspectiva, sendo assim, as políticas, decisões 
e programas apresentados são desenvolvidos segundo os interesses de 
quem detêm o capital e o poder de desenvolvimento econômico do país.

Nesse contexto o sistema carcerário cumpre eficientemente o seu pa-
pel, aprisionando o sujeito infrator, que não possui qualificação suficien-
te para o mercado de trabalho, bem como, eximindo o Estado de suas 
obrigações quanto à elaboração de políticas públicas. A população, por 
sua vez, anseia sempre por punições mais rígidas aos criminosos, mesmo 
que a superlotação dos presídios brasileiros não tenha promovido ao me-
nos a sensação segurança ou de redução da criminalidade.

Problemas de ordem social, que requerem ações relativas à educação, 
habitação, saúde, trabalho e justiça, são tratados sob a perspectiva eco-
nômica. Dessa maneira as políticas penais são aplicadas, enquanto forma 
de gestão da miséria e suas consequências, bem como, parte integrante 
do mercado, buscando na penalização da pobreza, e dos sujeitos dispen-
sáveis no processo de produção, uma fonte de lucro.
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Conclui-se então, a validação das hipóteses inicialmente apresen-
tadas, de que a seletividade presente no sistema penal brasileiro está 
diretamente relacionada ao contexto histórico do país, marcado pela 
discriminação e críticas à igualdade jurídica, assim como, a abordagem 
utilizada para amenizar os efeitos do déficit de políticas sociais, tornam 
determinada parcela da sociedade mais suscetível ao encarceramento, 
além de exercer o controle sobre a classe trabalhadora.
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DIREITOS HUMANOS E O INSTITUTO 
JURÍDICO DO REFÚGIO
Anabel Gomes Pitaluga

Resumo

O presente capítulo busca apresentar uma reflexão acerca do insti-
tuto jurídico do refúgio, fazendo um contraponto com os direitos hu-
manos, através de uma análise entre a realidade e a previsão normativa 
envolta de tal instituto. Em um primeiro momento, será introduzido o 
cenário lamentável ocorrido no Brasil ano de 2018, envolvendo refugia-
dos venezuelanos. Logo após, será demonstrado o sistema internacional 
de proteção ao refugiado, comentando os aspectos definidores do refú-
gio à luz das primeiras normas e todo o contexto do seu surgimento. Em 
seguida, será demonstrado o sistema brasileiro de proteção ao refugiado.  
Por fim, o instituto do refúgio será demonstrado através da inserção de 
dados da real situação de refugiados no Brasil e no mundo. Nas consi-
derações finais, serão abordados os desafios que este assunto apresenta 
para a sociedade como um todo. 

Palavras-chave: Refúgio. Migração. Direitos Humanos. 

Abstract

The present scientific article tries to present a reflection on the legal 
institute of the refuge, making a counterpoint with the human rights, 
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through an analysis between the reality and the normative prediction 
enveloped of such institute. At first, it will introduce the lamentable 
scenario that occurred in Brazil in recent months, involving Venezuelan 
refugees. Soon after, the international refugee protection system will be 
demonstrated, commenting on the defining aspects of the refuge in the 
light of the first norms and the whole context of its emergence. Next, 
the Brazilian refugee protection system will be demonstrated. Finally, 
the refuge institute will be demonstrated through the insertion of data 
on the real situation of refugees in Brazil and in the world. In the final 
considerations, the challenges that this subject presents for society as a 
whole will be addressed.

Keywords: Refuge. Migration. Human Rights.

INTRODUÇÃO

Meados do mês de agosto de 2018, as impressas nacionais e interna-
cionais noticiavam o episódio ocorrido no Brasil, na cidade de Paracai-
ma, estado de Roraima, em que um cidadão brasileiro foi gravemente fe-
rido durante a ocorrência de um roubo em que, supostamente, envolvia a 
participação de refugiados e/ou migrantes venezuelanos (COSTA, Émily; 
FÉLIX, Jackson). 

O fato ocorrido na cidade de Paraicaima desencadeou uma sequência 
de ataques violentos envolvendo brasileiros e venezuelanos. A situação 
em território brasileiro tornou-se tão extrema ao ponto que os venezue-
lanos começaram a cruzar a fronteira de volta para o seu país, mesmo 
persistindo todos os problemas que os fizeram sair daquele lugar (COS-
TA, Émily; FÉLIX, Jackson).

Tais episódios trouxe à tona a situação de extrema vulnerabilidade 
em que milhares de pessoas ao redor do mundo estão inseridas, são os 
chamados: refugiados e/ou migrantes.

De acordo com Felipe Augusto Lopes Carvalho (p. 21, 2015.), são con-
siderados como refugiados:

...os indivíduos obrigados a se deslocarem de seu país 
de nacionalidade em busca de refúgio em outro país por 
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motivos de perseguição religiosa, politica, grupo social, 
nacionalidade ou qualquer outra forma de grave e ge-
neralizada violação de direitos humanos. A situação 
angustiante dos refugiados reside no fato de que, em seu 
país de origem, são privados de uma comunidade política 
que os comtemple como sujeitos de direito e lhes atribua 
os direitos de ter direitos (...). (grifo nosso).

Portanto, de acordo com o autor, refugiadas são todas as pessoas que 
não são reconhecidas como sujeito de direitos por diversas motivações. 
E, de acordo com ele, os termos refugiados e migrantes, apesar de esta-
rem intrinsicamente ligados, não se confundem, pois: 

Migrantes, especialmente migrantes econômicos, deci-
dem deslocar-se para melhorar as perspectivas para si 
mesmo e para as suas famílias. Já os refugiados necessi-
tam deslocar-se para salvar suas vidas ou preservar sua 
liberdade. (...) os refugiados não possuem proteção de seu 
próprio Estado e de fato muitas vezes é seu próprio go-
verno que ameaça persegui-los. Se outros países não os 
aceitarem em seus territórios, e não os auxiliarem uma 
vez acolhidos, poderão estar condenando estas pes-
soas à morte ou à uma vida insuportável nas sombras, 
sem sustento e sem direitos. (grifo nosso).

Desse modo, os migrantes são indivíduos que deslocam de seu país 
de origem para outros países, com a perspectiva de uma melhoria econô-
mica. Refugiados, são aqueles indivíduos obrigados a se deslocarem de 
seu país de origem em busca de refúgio em outro país, com o intuito de 
salvarem a suas vidas e de suas famílias, preservarem a sua liberdade e 
terem seus direitos assegurados.

Assim, o que se objetiva demonstrar aqui é o surgimento, evolução e 
desenvolvimento do instituto do refúgio percorrendo pela noção de di-
reitos humanos e sua influência na criação de normas regulamentadoras.

SISTEMA INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO AO REFUGIADO

As medidas internacionais que regulam a proteção de pessoas que, in-
dividualmente ou em grupo, abandonam seus países de origem em decor-
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rência de conflitos armados, desastres naturais ou perseguições por moti-
vo político, ideológico ou religioso e se deslocam a outros Estados com o 
objetivo de ali encontrar a proteção devida, são de extrema importância.

De acordo com Paulo Henrique Gonçalves Portela (p. 913, 2012), o 
direito internacional dos refugiados visa:

(...) facilitar a integração dos refugiados nos Estados aon-
de vieram a buscar abrigo, conferindo-lhes no mínimo os 
mesmos direitos a que os outros estrangeiros fazem jus e 
dando-lhes um tratamento peculiar em vários outros as-
pectos, em vista de sua situação particular. (PORTELA, 
Paulo Henrique Gonçalves, p. 913, 2012).

A preocupação internacional com os refugiados tem como marco o 
período pós-Primeira Guerra Mundial (1914-1918), com a criação da Liga 
das Nações e a nomeação de um Alto Comissário para os Refugiados, que 
tratava de pessoas que perderam suas nacionalidades ou que não tinham 
cidadania, ou de pessoas que eram vítimas de conflitos armados.

Em 1943, ainda durante a segunda guerra mundial, foi criado a Admi-
nistração das Nações Unidas para Auxílio e o Restabelecimento (UNR-
RA), com o objetivo de prestar auxílio a todas as vítimas de conflitos ar-
mados, cuidando das questões relativas ao reassentamento de refugiados. 

Com o fim da segunda guerra mundial, no ano de 1947, a UNRRA foi 
substituída pela a Organização Internacional dos Refugiados (OIR), que 
tinha como objetivo estimular e favorecer o regresso dos refugiados aos 
países de origem.

Ressalta-se que a OIR, foi a pioneira a tratar de um dos princípios de 
direitos humanos, de grande relevância no tema dos refugiados, o princí-
pio da non-re-folument, também conhecido como princípio da “proibição 
de expulsão ou de rechaço”. 

Nesse sentido, de acordo com Dell’Olmo (p. 269, 2006), através do 
princípio da non-refoulement:

(...) não se admite que o refugiado seja enviado de vol-
ta ao Estado de onde proveio e em que corre o risco de 
perseguição ou de vida, ou seja, é a proibição de rechaço 
desse estrangeiro. (grifo nosso).
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No ano de 1945, foi criado a Organização das Nações Unidas (ONU). 
A introdução da Carta da ONU (2016, p. 3) apontava que:

Nós, os povos das Nações Unidas, decididos: a preservar 
as gerações vindouras do flagelo da guerra que por duas 
vezes, no espaço de uma vida humana, trouxe sofrimentos 
indizíveis à humanidade; a reafirmar a nossa fé nos direi-
tos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da 
pessoa humana, na igualdade de direitos dos homens e das 
mulheres, assim como das nações, grandes e pequenas. 
(grifo nosso).

A Organização Internacional dos Refugiados foi substituída pelo Alto 
Comissariado das Nações Unidas (ACNUR), no ano de 1951, com o obje-
tivo de atuação universal na proteção aos refugiados. 

No ano de 1951, ocorreu a Convenção das Nações Unidas sobre o Es-
tatuto dos Refugiados, primeiro tratado internacional que versou sobre 
o tema e em 1966 foi aprovado o Protocolo Adicional à Convenção sobre 
Refugiados. Tais documentos estabelecem que refugiada é a pessoa que:

(...) temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, 
nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se en-
contra fora do país de sua nacionalidade e que não pode 
ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção 
desse país, ou que, se não tem nacionalidade e se encontra 
fora do país no qual tinha residência habitual em conse-
quência de tais acontecimentos, não pode ou, devido ao 
referido temor, não quer voltar a ele. (Série Tratados da 
ONU, n. 2545, v. 189, p. 137).

No ano de 1984, ocorreu a Declaração de Cartagena, que ampliou a 
definição de refugiado, abrangendo também um contexto político e so-
cial. Nesse sentido, de acordo com Felipe Augusto Lopes Carvalho (p. 26, 
2012), também são comtemplados como refugiados as pessoas que:

(...) tenham fugido dos seus países porque a sua vida, se-
gurança ou liberdade tivessem sido ameaçadas pela vio-
lência generalizada, a agressão estrangeira, os conflitos 
internos, a violação maciça dos direitos humanos ou ou-
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tras circunstâncias que tenham perturbado gravemente 
a ordem pública. (CARVALHO, Felipe Augusto Lopes, 
p. 26, 2012).

Assim, resta claro a importância do direito internacional do refugia-
do, tendo em vista que tais pessoas necessitam de atenção especial, fa-
zendo jus as normas peculiares de proteção que foram criadas.

SISTEMA BRASILEIRO DE PROTEÇÃO AO REFUGIADO

As primeiras restrições formais à entrada de imigrantes no Brasil 
ocorreram durante os Governos de Getúlio Vargas, entre os anos de 1930 
a 1945, período em que inclusive, foram editados dois decretos que es-
tabeleciam um sistema de cotas para a imigração, sob o argumento que 
as medidas de restrições serviriam como forma de defesa ao trabalhador 
nacional (BRASIL. Decreto nº 24.215, de 09 de maio de 1934; BRASIL. 
Decreto nº 24.258, de 16 de maio de 1934).

Nesse mesmo período, foi criado o primeiro Estatuto do Estrangeiro 
no Brasil que impunha um rol de motivações, como por exemplo, crité-
rios sanitários, ideológicas ou profissionais para o recebimento e hospe-
dagem de estrangeiros em território brasileiro (BRASIL. Decreto Lei nº 
406 de 04 de maio de 1938).

O Brasil viveu um momento de ditadura e nessa época apenas os re-
fugiados europeus eram aceitos no país, os demais estrangeiros perma-
neciam no país de forma temporária. Ressalta-se que, em meio ao regime 
militar, no ano de 1977, o ACNUR celebrou um tratado com o gover-
no brasileiro e abriu um escritório não oficial no país, que apesar de se 
encontrar instalado em território brasileiro, não era reconhecido como 
uma organização internacional, portanto sua atuação não era acolhida. 

No ano de 1981, o ACNUR começou a encarregar algumas instituições 
para realizarem o acolhimento de refugiados. Dom Paulo Evaristo (apud 
ARNS, 2010, p. 66), um arcebispo de São Paulo, nessa época publicou um 
livro que retratava esse cenário de estrangeiros em busca de refúgio no 
Brasil, segundo ele:



63Anabel Gomes Pitaluga

Do Brasil, saíam para o exílio forçado homens e mulheres 
que, por discordar do regime, por pensar outros caminhos 
para sua pátria, eram perseguidos, presos, torturados, de-
saparecidos ou mortos. Mais tarde, também entrariam 
no Brasil homens e mulheres fugidos de seus países, para 
não passarem pelas mesmas crueldades. [...] Até então, as 
autoridades brasileiras viam com maus olhos esses refu-
giados, uma vez que eles buscavam refúgio no Brasil pelos 
mesmos motivos que muitos brasileiros foram obrigados 
a buscar refúgio em outros países. (EVARISTO, Dom Pau-
lo apud ARNS, 2010, p. 66).

Nesse mesmo sentido, Dom Eugênio de Araújo Sales ( 2010, p. 62), 
relatou a respeito dos refugiados no Brasil à época da ditadura, que:

Foram quase 5 mil pessoas refugiadas que apoiamos na-
quele período que vai de 1976 até 1982, quando o governo 
brasileiro não reconhecia sequer a presença oficial do Alto 
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Ac-
nur) e ainda estávamos muito distante da condição que 
temos hoje, de ter uma lei de proteção aos refugiados. [...] 
Mas nunca tinha trabalhado com refugiados. No entan-
to, sabia que, da mesma forma como havia brasileiros que 
se dirigiam a outros países para escapar da prisão, havia 
muitos perseguidos da Argentina, Paraguai, Uruguai e do 
Chile, que procuravam o Brasil. A Cáritas Arquidiocesa-
na do Rio de Janeiro ajudava de forma esporádica alguns 
refugiados e fui informado do crescimento do número 
de pessoas que procuravam a instituição, muitas deses-
peradas, com medo de serem presas e repatriadas. Como 
brasileiro, não poderia assumir responsabilidades outras, 
principalmente envolvendo outros países. Mas, também, 
não podia me omitir como pastor. Esse era meu drama. 
Tudo girou em torno disso. Não houve qualquer motiva-
ção política. (SALES, 2010, p. 62).

Desse modo, resta claro que, mesmo no período de ditadura militar, 
em que os direitos humanos deixaram de ser protegidos, existia uma re-
lação entre refugiado e o país brasileiro, ainda que tais relações fossem 
estabelecidas de forma clandestina através de organizações não estatais.
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Ainda durante o período da ditadura, o governo adotou uma medida 
restritiva, denominada de Ato Institucional 5 (AI-5), em que os gover-
nantes tinham o chamado poder de exceção para punir arbitrariamente 
os que fossem inimigos do regime ou como tal considerados. Em 1978 tal 
ato foi revogado e os brasileiros que haviam sido exilados na vigência de 
tal medida foram aceitos no País novamente. Neste mesmo período, o 
ACNUR teve sua atuação reconhecida no Brasil. 

Neste mesmo contexto, ainda em plena ditadura, surgiu o Estatuto 
do Estrangeiro, Lei 6815/80, que devido ao momento de sua edição, pos-
sui normas que não condizem com os princípios de direitos humanos 
estabelecidos internacionalmente, á medida que, somente era permitido 
estrangeiro no país que trouxessem conhecimento especializado, com a 
justificativa de proteção ao trabalhador nacional. 

Alguns anos após o fim da ditadura militar houve a promulgação da 
Constituição Federal de 1988. O artigo 1º, da CF, estabeleceu direitos 
fundamentais, dentre eles “[...] a dignidade da pessoa humana”. Por sua 
vez, o artigo 3ª estabelece como objetivo fundamental a promoção do 
“[...] bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação” (BRASIL, 1988).

Nesse ínterim, o artigo 4º da CF de 1988, aduz os princípios que re-
gem as relações internacionais, que, dentre outros critérios, são “[...] a 
prevalência dos direitos humanos; autodeterminação dos povos; a coo-
peração entre os povos para o progresso da humanidade; e a concessão 
de asilo político” (BRASIL, 1988).

Já o artigo 5º, caput, estabelece que “Todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida...” 
(BRASIL, 1988).

No ano de 1997, como resultado do Programa Nacional de Direitos 
Humanos, o Brasil estipulou uma lei específica para refugiados, qual seja 
a Lei nº 9.474(BRASIL. 22 de julho de 1997), elaborada por representan-
tes do ACNUR e do governo brasileiro. 

A Lei nº 9.474(BRASIL. 22 de julho de 1997) adotou uma definição 
ampliada de refugiado, colocando no rol dos motivos de reconhecimento 
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da condição de refugiado “[...] a grave e generalizada violação de direi-
tos humanos” (Art.1º, III), o que fez com que que a Lei 9.474/1997 fosse 
reconhecida como uma das legislações mais modernas e abrangentes do 
mundo quanto ao tema dos refugiados.

Nesse sentido, de acordo com o artigo 1º da Lei nº 9.474 (BRASIL. 22 
de julho de 1997), no Brasil será considerado como refugiado, quem:

1. Devido a fundados temores de perseguição por 
motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo 
social ou opiniões políticas encontre-se fora de 
seu país de nacionalidade e não possa ou não 
queira acolher-se à proteção de tal país;

2. Não tendo nacionalidade e estando fora do país 
onde antes teve sua residência habitual, não pos-
sa ou não queira regressar a ele, em função das 
circunstâncias descritas no inciso anterior;

3. Devido a grave e generalizada violação de di-
reitos humanos, é obrigado a deixar seu país de 
nacionalidade para buscar refúgio em outro país. 
(grifo nosso) (BRASIL. Lei nº 9.474. 22 de julho 
de 1997).

Convém mencionar também que, de acordo com o artigo 2º do Esta-
tuto (BRASIL. Lei nº 9.474. 22 de julho de 1997) os efeitos da condição 
de refugiados se estendem ao cônjuge, aos ascendentes e aos descen-
dentes, como também aos demais membros do grupo familiar do refu-
giado que dependerem dele economicamente, desde que se encontre em 
território nacional. 

Os artigos 4º e 5º da Lei 9.474 (BRASIL, 1997) conferem aos refugia-
dos um rol de direitos e deveres além daqueles advindos dos tratados 
internacionais dos quais o Brasil é signatário. 

Ainda com relação aos direitos e deveres dos refugiados, no ano de 
2018 o ACNUR elaborou uma cartilha denominada “Direitos e deveres 
dos solicitantes de refúgio no Brasil”, assegurando a estes o direito de:

1. Não devolução: Os solicitantes de refúgio não 
podem ser devolvidos ou expulsos para um país 
onde a sua vida ou integridade física estejam em 
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risco. A proteção contra a devolução impõe, in-
clusive, o dever das autoridades brasileiras de ga-
rantirem que qualquer estrangeiro terá acesso ao 
mecanismo de refúgio, sobretudo nos controles 
migratórios nas fronteiras, portos e aeroportos;

2. Não penalização pela entrada irregular: Enquan-
to o pedido de refúgio estiver sendo analisado, 
os solicitantes de refúgio têm o direito de não 
serem investigados ou multados pelo ingresso 
irregular no território brasileiro;

3. Documentação: Os solicitantes de refúgio têm 
direito a documentos de identidade (Protocolo 
Provisório) e carteira de trabalho provisória, os 
quais servirão de prova do seu direito de perma-
necer em território brasileiro até decisão final do 
processo de solicitação de refúgio;

4. Trabalho: Os solicitantes de refúgio têm direito 
a carteira de trabalho, podem trabalhar formal-
mente e são titulares dos mesmos direitos ine-
rentes a qualquer outro trabalhador no Brasil. O 
Brasil proíbe o trabalho de menores de 14 anos, o 
trabalho em condições análogas à de escravo e a 
exploração sexual;

5. Livre trânsito pelo território brasileiro;
6. Educação: Os solicitantes de refúgio têm o di-

reito de frequentar as escolas públicas de ensino 
fundamental e médio, bem como de participar 
de programas públicos de capacitação técnica e 
profissional;

7. Saúde: Os solicitantes de refúgio podem e devem 
ser atendidos em quaisquer hospitais e postos de 
saúde públicos no território nacional;

8. Não ser discriminado: Ninguém pode ter seus di-
reitos restringidos em razão da cor da sua pele, 
pelo fato de ser mulher ou criança, por sua orien-
tação sexual, por sua situação social, por suas 
condições econômicas ou por suas crenças reli-
giosas. O racismo é considerado crime no Brasil;

9. Não sofrer violência sexual ou de gênero: No 
Brasil, homens e mulheres têm os mesmos direi-
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tos e toda forma de violência contra a mulher, em 
razão do gênero ou da orientação sexual é crime. 
A mulher vítima de violência tem o direito a re-
ceber assistência médica e formalizar sua denún-
cia através do telefone 180 ou em delegacias de 
polícia especializadas em atendimento à mulher;

10. Praticar livremente sua religião: O Brasil é um 
país laico que assegura a plena liberdade de cul-
to, religião e crença. (ACNUR. p. 04 a 06, 2018).

E, como deveres, o ACNUR dispõe que os migrantes devem:

1. Respeitar todas as leis;

2. Respeitar as pessoas, entidades e organismos pú-
blicos e privados;

3. Renovar seu Protocolo provisório de solicitação 
de refúgio nas Delegacias de Polícia Federal e 
mantê-lo sempre atualizado;

4. Informar seu domicílio e mantê-lo atualizado nas 
Delegacias de Polícia Federal e junto ao CONARE. 
(ACNUR. p. 7, 2018).

Desse modo, os refugiados recebidos, reconhecidos e integrados no 
Estado brasileiro, são obrigados a acatar as leis gerais, regulamentos e 
providências estabelecidas com o fim de manutenção da vida civil e da 
ordem pública.

A partir da Lei nº 9.474 (BRASIL, 1997) foi criado o Comitê Nacional 
para Refugiados – CONARE, órgão colegiado, vinculado ao Ministério da 
Justiça, com representantes da área governamental, da Sociedade Civil e 
das Nações Unidas, e que tem por finalidade, de acordo com o artigo 12 
da referida lei: 

1. Analisar o pedido e declarar o reconhecimento, 
em primeira instância, da condição de refugiado;

2. Decidir a cessação, em primeira instância, ex of-
ficio ou mediante requerimento das autoridades 
competentes, da condição de refugiado;

3. Determinar a perda, em primeira instância, da 
condição de refugiado;
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4. Orientar e coordenar as ações necessárias à efi-
cácia da proteção, assistência e apoio jurídico aos 
refugiados;

5. Aprovar instruções normativas esclarecedoras à 
execução desta Lei.

Cumpre ressaltar que, de acordo com o procedimento adotado no 
Brasil para a solicitação de refúgio, basta apenas que o estrangeiro apre-
sente-se à autoridade competente e externe sua vontade de solicitar o 
reconhecimento da condição de refugiado e, ato contínuo, os procedi-
mentos serão tomados para a concessão do refúgio. 

Por fim, quanto à cessação ou perda da condição de refugiado, o Brasil 
estabelece o disposto nos artigos 38 e 39 da Convenção de 1951, assim, 
haverá cessação quando a condição de refugiado não for mais necessária, 
pois o indivíduo passou novamente a contar com a proteção de seu Esta-
do de origem e/ou de residência habitual.

Por outro lado, haverá perda de tal condição, quando o caráter for 
punitivo, ou seja, o Brasil por algum ato do refugiado não quer mais ofe-
recer a sua proteção a ele. 

INSTITUTO DO REFÚGIO EM FORMA DE DADOS

De acordo com o relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas 
para os Refugiados (Acnur) ao final de 2016, cerca de 65,6 milhões de pes-
soas, 1 em cada 113 pessoas em todo mundo, foram forçadas a deixar seus 
locais de origem por diferentes tipos de conflitos. Desses, cerca de 22,5 
milhões são refugiados e 2,8 milhões são solicitantes de reconhecimento 
da condição de refugiado (CNJ. Refúgio em Números. p. 5, 2018).

Ainda de acordo com o referido relatório, 55% dos refugiados no mun-
do vieram de três países: Síria (5,5 milhões), Afeganistão (2,5 milhões) e 
Sudão do Sul (1,4 milhões) (CNJ, Refúgio em Números. p. 5, 2018).

Importante ressaltar que, de acordo com tal pesquisa, os países que 
mais possuem refugiados são a Turquia (2,9 milhões), o Paquistão (1,4 
milhões) e o Líbano (1 milhão) (CNJ, Refúgio em Números. p. 5, 2018).
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No ano de 2016, havia um acumulado de 22,5 milhões de refugiados 
reconhecidos e 2,8 milhões de solicitações de refúgio em trâmite, no 
mundo. No Brasil, no ano de 2017, havia um acumulado de 10.145 mil 
refugiados reconhecidos (CNJ, Refúgio em Números. p. 7, 2018).

De acordo com a Polícia Federal, no ano de 2017 houve um total de 
33.866 mil solicitações de reconhecimento da condição de refugiado no 
Brasil. Desse total, 17.865 eram da Venezuela, 2.373 eram de Cuba, 2.362 
do Haiti, 2.036 da Angola, 1.462 eram da china, 1.221 era do Senegal, 823 
da Síria, 549 da Ningéria, 523 de Bangladesh, 364 da República Demo. Do 
Congo, 338 de Guiné Bissa, 277 de Guiné, 267 do Paquistão, 223 do Líba-
no e 3.183 eram de outras nacionalidades (CNJ, Refúgio em Números. 
p. 16, 2018).

Números estes que, aumentam gradativamente, pois, apesar dos tra-
tados, acordos e leis existentes, estes meios ainda não possuem plena 
efetividade, apesar de constituírem um imenso avanço. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A polícia texana criou um patrulhamento de fronteira utilizando a 
internet, na qual os cidadãos podem contribuir com a vigilância, através 
de câmeras instaladas em pontos estratégicos que transmitem imagens 
ao vivo. Dessa forma, se algum cidadão encontrar uma pessoa cruzando 
a fronteira, pode avisar imediatamente as autoridades competentes para 
tomarem as providências necessárias (SANDEL, Michael J., p. 283, 2013). 

Através do estranho exemplo de patriotismo acima citado, restam as 
seguintes indagações: qual o critério que as nações utilizam que as fazem 
ter o direito de impedir que estrangeiros se juntem a seus cidadãos? Pro-
teção aos privilégios? Proteção ao emprego e ao nível salarial? Ajuda aos 
menos afortunados?

É necessário entender a problemática dos refugiados sobre o ponto 
de vista dos Direitos Humanos, vez que há uma relação direta de causa e 
efeito entre eles. 

Dessa forma, conclui-se que o instituto do refúgio encontra-se intrinsi-
camente ligado no âmbito de proteção dos direitos humanos. A compreen-
são dessa ligação existente torna-se mais simples quando há a percepção 
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que os refugiados só adquirem essa condição quando têm seus direitos 
humanos violados, ou seja: a violação dos direitos humanos, por meio de 
perseguição de qualquer ordem, faz com que o indivíduo busque refúgio. 

Fato é que a situação atual dos refugiados em todo o mundo expõe 
a vulnerabilidade nas quais essas pessoas estão inseridas, revelando a 
necessidade de um olhar minucioso sob as questões relativas á proteção 
desses indivíduos.

Assim, o instituto do refúgio deve ser efetivamente aplicado, fazendo 
com que os refugiados tenham todos os os seus direitos assegurados, 
pois, além do contexto ao qual estão inseridos, são seres humanos e in-
dependentes da nacionalidade de origem, devem ter todos os seus direi-
tos assegurados. 
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A DEMOCRACIA DE ESPECTADOR E O 
PAPEL DO EDITORIAL DO JORNAL “O 
GLOBO” NO APOIO INCONDICIONAL 
A AUTORIZAÇÃO DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS PARA ABERTURA DO 
PROCESSO DE IMPEACHMENT DA 
PRESIDENTE DILMA ROUSSEFF
André Luís Nunes Rocha

Resumo 

O presente capítulo discute o editorial do O Globo (Dijk, 2017, p. 210-
211) nos meses anteriores a autorização da Câmara dos Deputados do 
processo de Impeachment da Presidenta Dilma Rousseff. Trata-se de um 
enfoque notório na seletividade de cobertura, associando direta ou indi-
retamente a Presidente aos escândalos de corrupção do Partido dos Tra-
balhadores (PT), crise econômica, legitimidade do possível crime de res-
ponsabilidade. Serão abordadas questões pertinentes a possível ofensa à 
liberdade de expressão na cobertura das notícias, em nome da democracia 
de espectador, com suposto apoio maciço da população brasileira.

Palavras-chave: Liberdade de expressão; Democracia de espectador; 
Seletividade de cobertura; Impeachment; Dilma Rousseff.
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Abstract 

This article discusses the editorial of “O Globo” in the months prior 
to the authorization of the House of Representatives of the Impeach-
ment process of President Dilma Rousseff. This is a notorious focus on 
selectivity of coverage, directly or indirectly associating the President 
with the corruption scandals of the Partido dos Trabalhadores (PT), eco-
nomic crisis, legitimacy of the possible crime of responsibility. Issues 
related to a possible offense of freedom of speecb in news coverage, in 
the name of spectator democracy, with alleged massive support of the 
Brazilian population, will be addressed. 

Keywords: Freedom of  speech; democracy of spectators; News selec-
tivity; Impeachment; Dilma Rousseff.

INTRODUÇÃO

É cediço que a Constituição Federal, promulgada em 1988, inaugurou 
um novo Estado, ao menos no papel, o Estado Democrático de Direito, 
após mais de 20 (vinte) anos de regime militar ditatorial, com perse-
guição política, restrição de direito, entre eles à liberdade de imprensa, 
liberdade de expressão e opinião, dentre outros.

Após o fim da ditadura militar, acreditava-se entrar em uma nova era 
pautada no regime democrático e das liberdades individuais, que desde 
a independência em 1822, foi adotado em períodos relativamente curtos, 
herança de uma cultura autoritária, clientelista e elitista.

Contudo, o novo regime político mostrou eivado de velhos vícios e 
personagens, como o monopólio das grandes emissoras de televisão e 
jornais periódicos, nas “mãos” dos mesmos grupos econômicos, famí-
lias, como a emblemática Fundação Roberto Marinho, o que, por óbvio, 
influenciam a opinião pública na parcialidade (seletividade) da cober-
tura das notícias diárias, mormente na área da política, distorcendo a 
liberdade de expressão e opinião divergente. 

A presente análise objetiva evidenciar a seletividade de enfoque nas 
publicações dos editoriais do jornal “O Globo” nos meses antecedentes 
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a autorização da Câmara dos Deputados para abertura do processo de 
Impeachment da Presidenta Dilma Rousseff, em 17 de abril de 2016, com 
intuito de deslegitimar o governo democraticamente eleito.

Embora a Presidenta Dilma Rousseff tenha conseguido aprovação de 
59% da população, segundo BBC Brasil, o maior índice para o primei-
ro mandato de um presidente desde a redemocratização, e reeleita em 
outubro de 2014 com 54,5 milhões de votos, menos de dois anos depois 
foi considerada inapta para continuar a frente do governo, por diversas 
denúncias, o que elevou seus índices de rejeição, e construiu o caminho 
para processo de Impeachment.

 Para tanto, necessário definir o marco teórico, o qual este trabalho 
se sustenta, sendo adotado os conceitos de democracia de espectador, 
manipulação do público, propaganda política, mídia empresarial e con-
senso fabricado, trabalhados pelo professor universitário de Massachu-
setts Institute of Technology (M.I.T.), Noam Chomsky, que, há mais de 
40 (quarenta) anos trabalha incansavelmente tais temáticas da contem-
poraneidade, para denunciar a conjectura politica e econômica o qual 
estamos submetidos, bem como o trabalho de manipulação do discurso 
do professor holandês, Teun A van Dijk, que leciona Estudos do Discurso 
da Pompeu Fabra Universidade de Barcelona, além de ser professor visi-
tante no Instituto de Estudos Sociais e Políticos (IESP) da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

1. A DEMOCRACIA DE ESPECTADOR E O PAPEL DA MÍDIA

1.1 A Democracia de espectador 

Para entender o conceito adotado neste trabalho, deve-se inicialmen-
te abandonar o conceito clássico de democracia como povo em condi-
ções de participar de maneira significativa na condução de assuntos polí-
ticos e sociais, com um sistema de informação acessível, livre e plural, o 
qual forma cidadãos conscientes e atuantes.

Para Chomsky (2005, p. 10), no mundo contemporâneo, o sentido é 
bem contrário à visão clássica, sendo a atual democracia um sistema que 
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impede a participação ativa do povo, disposto a entretê-los com distra-
ções ou verdades convenientes, com controle/filtro das informações o 
qual chega ao público: 

“Una idea alternativa de democracia es la de que no debe 
permitirse que la gente se haga cargo de sus propios asun-
tos, a la vez que los medios de información deben estar 
fuerte y rígidamente controlados. Quizás esto suene 
como una concepción anticuada de democracia, pero es 
importante entender que, en todo caso, es la idea predo-
minante”. (Chomsky, 2005, p. 10).

Aliás, Robert W. McChesney, responsável pela Introdução do livro “O 
lucro ou as pessoas?”, adverte que:

“A democracia neoliberal, com sua idéia de mercado über 
alles, nunca tem em mira esse setor. Em vez de cidadãos, 
ela produz consumidores. Em vez de comunidades, pro-
duz shopping centers. O que sobra é uma sociedade ato-
mizada, de pessoas sem compromisso, desmoralizadas e 
socialmente impotentes”. (CHOMSKY, 2002, p. 5).

É importante destacar que a democracia contemporânea se pauta 
na ideia de que o cidadão deve permanecer longe dos assuntos/decisões 
realmente relevantes, tentando ocupar sua mente com informações sele-
cionadas, que o torna cada vez mais distantes, apáticos e desmobilizados.

Para entender pensamento, Chomsky (2014, p. 9) utiliza/cita os estu-
dos de Walter Lippmann, escritor, decano do jornalismo americano e um 
importante analista político, o qual desenvolveu o conceito de democra-
cia progressiva, também chamado pelo professor de MIT de democracia 
de espectadores, dividindo o sistema em dois tipos: uma classe especiali-
zada, que tem a função de decidir, executar e controlar; e, do outro lado, 
o rebanho, constituído pela maioria da população, o qual deve ser mero 
espectador e apoiador da classe especializada, com reduzido poder de 
decisão, reservados a determinados períodos, como os das eleições:

Ora, existem duas “funções” numa democracia: a classe 
especializada, os homens responsáveis, assume a função 
executiva, o que significa que eles pensam, planejam e 
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compreendem os interesses de todos. Depois, temos o re-
banho desorientado, e ele também tem função na demo-
cracia. Sua função na democracia, dizia ele, é a de “espec-
tador”, e não de participante da ação. Porém, por se tratar 
de uma democracia, esse rebanho ainda tem outra função: 
de vez em quando ele tem a permissão para transferir seu 
apoio a um ou outro membro da classe especializada. Em 
outras palavras, ele tem a permissão de dizer: “Queremos 
que você seja nosso líder” ou “Queremos que você seja 
nosso líder.” Isso porque se trata de uma democracia, e 
não de um Estado totalitário. A essa escolha se dá o nome 
de eleição. Porém, uma vez que ele tenha transferido seu 
apoio a um ou outro membro da classe especializada, deve 
sair de cena e se tornar espectador da ação, não partici-
pante. Isso numa democracia que funcione de maneira 
adequada. (CHOMSKY, 2014, p. 9).

Para garantir que se cumpra o papel, destaca Chomsky (2014, p. 9) 
que “precisamos de algo que domestique o rebanho desorientado, e esse 
algo é a nova revolução na arte da democracia: a produção do consenso”, 
realizado pela mídia, as escolas e a cultura popular. É necessário incutir 
a premissa de compartilhamento de interesses por todos os membros 
da sociedade, e não do pequeno grupo que domina e controla o sistema.

Com intuito de exemplificar o que acima foi exposto, Chomsky (2005, 
p. 31) usa o exemplo da greve da Steel, em Johnstown, no oeste da Pensil-
vânia, em 1937. Até então era comum o uso da força, violência e capangas 
para reprimir os operários e encerrar as greves, que desestabilizam a de-
mocracia e incitavam o rebanho desorientado para outra direção.

O plano do grupo especializado (grupo empresarial) foi usar a propa-
ganda para que interesses meramente econômicos pudessem ser consi-
derados de cunho geral, como se fosse comum a todos: os grevistas eram 
contrários à sociedade.

Se presentó a estos como destructivos y perjudiciales para 
el conjunto de la sociedad, y contrarios a los intereses co-
munes, que eran los nuestros, los del empresario, el traba-
jador o el ama de casa, es decir, todos nosotros. Queremos 
estar unidos y tener cosas como la armonía y el orgullo de 
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ser americanos, y trabajar juntos. Pero resulta que estos 
huelguistas malvados de ahí afuera son subversivos, ar-
man jaleo, rompen la armonía y atentan contra el orgullo 
de América, y hemos de pararles los pies. El ejecutivo de 
una empresa y el chico que limpia los pisos tienen los mis-
mos intereses. Hemos de trabajar todos juntos y hacerlo 
por el país y en armonía, con simpatía y cariño los unos 
por los otros. (CHOMSKY, 2005, p. 32).

Percebe-se que a tática quase centenária ainda hoje é utilizada, como 
a cobertura das manifestações contra Impeachment da presidenta Dilma 
Rousseff, tema desse trabalho, ou aos momentos inaugurais das mobi-
lizações de 2013, ou, mais recentemente, o prejuízo econômico causa-
do pela Greve dos Caminhoneiros*. Em 2018, entre 21 de maio a 30 de 
maio, no Governo de Michel Temer, por causa do aumento do diesel nos 
últimos doze meses, impactando diretamente no custo do frete, o que 
resultou no bloqueio das rodovias, principal meio de transporte/escoa-
mento de mercadorias no país, disparando a inflação, que foi noticiada 
pela grande mídia quase como um atentado a democracia.

Logo, “A democracia é admissível desde que o controle dos negócios 
esteja fora do alcance das decisões populares e das mudanças, isto é, des-
de que não seja democracia”. (CHOMSKY, 2002, p. 4).

Para tanto, é indubitável a utilização dos meios de comunicação como 
forma de orientar e controlar o rebanho, como se houvesse uma identi-
dade comum entre a classe economicamente dominante e a classe domi-
nada, bem como a forma de divulgar tais premissas fosse desde sempre, 
a grande mídia corporativista.

1.2 O poder da mídia na fabricação do consenso 

Inicialmente, faz-se referência ao grande escritor mulato brasileiro, 
Lima Barreto, o qual no seu livro Recordações do Escrivão Isaías Cami-
nha, cunha a celebre frase (2008, p. 78): “Era a imprensa, a Onipotente 
Imprensa, quarto poder fora da constituição!”, para denunciar a mani-
pulação dos fatos para servir aos interesses políticos e a submissão aos 
interesses daqueles que dominavam a sociedade.
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No mesmo sentido, Chomsky (2014, p. 23) destaca a percepção se-
letiva que a mídia faz ao abordar um tema, favorecendo um ponto de 
vista sem que o rebanho possa perceber a manipulação da notícia, como 
inquestionável. 

Para exemplificar, o autor estadunidense trabalha as memórias de Ar-
mando Valladares – prisioneiro cubano que havia sido libertado de Cuba 
– publicado em maio de 1986, tornando-se sensação da mídia norte-ame-
ricana, com ampla divulgação e comoção. 

Chomsky (2014, p. 24) demonstra que as abordagens Washington 
Post e New York Times descreviam o vasto sistema de tortura e pri-
sões degradantes implementadas por Fidel Castro aos seus opositores, 
o controle social, embora na mesma época, os sobreviventes do Grupo 
de Direitos Humanos de El Salvador presos e torturados, sob comando 
de um major americano, e, ao serem libertos, Hebert Anaya, diretor do 
grupo, publicou os horrores sofridos na Prisão La Esperanza, o qual foi 
recusado à divulgação:

Anaya não foi objeto de nenhuma homenagem. Nunca 
participou do Dia dos Direitos Humanos, nem foi indi-
cado para nada. Libertado numa operação de troca de 
prisioneiros, foi em seguida assassinado, aparentemente 
pelas forças de segurança apoiadas pelos Estados Unidos. 
Muito pouco se soube a respeito do caso. A mídia nunca 
perguntou se a vida de Anaya poderia ter sido poupada 
se, em vez de silenciar sobre as atrocidades, ela as tivesse 
revelado. (Chomsky, 2014, p. 24).

Nessa senda, o autor (2014, p. 24) conclui que esse caso emblemático 
demonstra como “funciona um sistema bem azeitado de construção de 
consenso”, o qual as revelações de Anaya em El Salvador são muito mais 
graves do que as memórias de Valladares, contudo apenas um mereceu a 
atenção midiática.

Não há como questionar que os meios de comunicação modernos tra-
balham a serviço do capital, dos negócios, das corporações e empresas 
globais, aos governos no poder, democraticamente ou não, ou aqueles 
que desejam estar nele, sendo que prestam relevante serviço para conso-
lidação do domínio sobre rebanho:
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Devem ficar sentados sozinhos em frente à TV absorven-
do a mensagem que diz que o único valor na vida é possuir 
mais bens de consumo ou viver como aquela família de 
classe média alta a que eles estão assistindo, e cultivar va-
lores apropriados, como harmonia e americanismo. A vida 
se resume a isso. (Chomsky, 2014 , p. 13).

Aliás, no livro A Manipulação do Público, em coautoria com Edward 
S. Herman (2003, p. 50-55), os autores trabalham cinco filtros que toda 
notícia são submetidas antes da publicação: a) propriedade dos meios de 
comunicação em mão de grandes empresas; b) financiamento dos meios 
não vem de leitores ou telespectadores, e sim da publicidade, que refle-
tem os desejos, as expectativas e os valores dessas empresas; c) fonte da 
informação pautada na visão de grandes empresas e instituições gover-
namentais interessadas na divulgação da notícia; d) pressão de se manter 
fiel a uma linha editorial conservadora, sob pena de perder investimen-
tos; e) normativo, que coloca como prioridade o prestígio na carreira 
profissional (altos salários).

Logo, é evidente que os interesses dos detentores do poder distorcem 
sistematicamente a cobertura das notícias pelos meios de comunicação, 
dispostos a manter o povo numa postura passiva, apática e desinteressa-
da com questões relevantes, consumindo apenas o suficiente para man-
ter-se conectadas as distrações, ilusões de consumo, bem como valorar o 
que seja capaz de manter os grupos hegemônicos no poder:

A mídia empresarial, a indústria das relações públicas, os 
ideólogos acadêmicos e a cultura intelectual em geral jo-
gam o papel decisivo de fomentar as “ilusões necessárias” 
para que essa situação intolerável pareça racional, posi-
tiva e necessária, quando não necessariamente desejável. 
(Chomsky,  2002, p. 7).

Por fim, conforme já dito, é necessário entreter o rebanho desorien-
tado, contudo, de tempo em tempo, é necessário atrair sua atenção para 
apoio a slogans vazios, desfocando de análises mais profundas e críticas 
sobre o tema: 
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O rebanho desorientado representa um problema. Temos 
de impedir que saia por aí urrando e pisoteando tudo. Te-
mos de distraí-lo. Ele deve assistir aos jogos de futebol 
americano, às séries cômicas ou aos filmes violentos. De 
vez em quando você o convoca a entoar slogans sem sen-
tido como “Apoiem nossas tropas.” Você tem de mantê-lo 
bem assustado, porque, a menos que esteja suficientemen-
te assustado e amedrontado com todo tipo de demônio 
interno, externo ou sabe-se lá de onde que virá destruí-lo, 
ele pode começar a pensar, o que é muito perigoso, porque 
ele não é preparado para pensar. Portanto, é importante 
distraí-lo e marginalizá-lo. (Chomsky, 2014, p. 13).

2. DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO

2.1 O Brasil e a liberdade de expressão 

A liberdade de expressão é um direito protegido pela Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos, Artigo 19, bem como pela Constituição 
Federal do Brasil, Artigos 5º e 220, o que, por óbvio, não quer dizer que 
seja absoluto, sofrendo restrições, cormo incitação à violência, crime, 
discriminação, preconceito... 

Embora haja limitação jurídica, para preservação de outros direitos 
fundamentais constitucionalmente garantidos, o que percebe é que, para 
além de tais restrições, existem inúmeras denúncias de censura às opi-
niões e manifestações que fogem dos editoriais mercadológicos e ideo-
lógicos dominantes, principalmente quando produzida pela mídia inde-
pendente, o que não chega a criar mal estar na percepção do que seja 
liberdade de expressão ou opinião, conforme publicação do Relatório 
Calar Jamais, publicado em 2017, pelo Fórum Nacional Democratização 
da Comunicação – FNDC. 

Aliás, recentemente a pesquisa “Human Rights in 2018 – Global Ad-
visor” da Ipsos, realizada em 28 países, incluindo o Brasil, comprovou 
que os direitos humanos os quais merecem defesa mais citados global-
mente foi à liberdade de expressão (32%), direito à vida (31%), direito 
à liberdade (27%).
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Contudo, no Brasil, os direitos humanos mais citados foram direitos 
à segurança (38%), direito à vida (36%), direito das crianças à educação 
gratuita (32%). 

Ironicamente, o direito liberdade de expressão atingiu o índice 26%, 
já o direito à liberdade o índice mais baixo entre os 28 países, 11%.

Cabe salientar que liberdade de expressão é condição indispensável 
para a garantia da democracia e, sendo assim, é um direito humano in-
dispensável.

2.2 A liberdade de expressão para Chomsky

No campo da linguística e filosofia, como amplamente citado em vá-
rias reflexões sobre liberdade de expressão, entre elas, a publicação on-
line das Nações Unidas* sobre liberdade de expressão, Chomsky cunhou 
a frase inquietante: “Se não acreditamos na liberdade de expressão para 
pessoas que desprezamos, não acreditamos na liberdade de expressão”. 

Nesse sentido, liberdade de expressão significa que quando discorda-
mos, temos o direito de questionar; é fugir das polaridades reducionistas 
e condicionantes; é ouvir o outro para também ter o direito de ser ouvido. 

Ora, numa sociedade verdadeiramente democrática, com pluralida-
de de opiniões, de livre acesso as informações, com diversidade de mí-
dias, todo cidadão tem o direito de manifestar sua opinião, sendo que 
a discordância não é uma ofensa, mas um caminho de construção da 
liberdade de expressão. 

Contudo, o que se percebe na prática é o controle da opinião pública 
por veículos midiáticos empresariais, a serviço de grupos econômicos, 
como Chomsky (2002, p. 5) acentua: “As grandes empresas têm meios 
de influenciar a mídia e controlar o processo político, e assim o fazem”.

Ao escolher apenas uma versão dos fatos para formular um consenso 
fabricado, esquecendo-se daqueles que divergem, sem espaço conside-
rável para veicular, deixa claro que liberdade de expressão e opinião é 
um perigo a grande mídia empresarial, que não tem interesse na plura-
lidade de opiniões.
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Por fim, Chomsky (2014, p. 13) adverte que mesmo quando se foge da 
visão imposta pela classe especializada, pautada no interesse de uma mi-
noria que domina economicamente e politicamente os meios de comu-
nicação, somos levados a crer que nossa divergência é insignificante, que 
estamos loucos, que não devemos nos opor ao que está aí, que é natural 
aceitar tudo.

3. A COBERTURA JORNALISTICA DO EDITORIAL DO JORNAL  
“O GLOBO” 

3.1 Contexto político anterior a votação na Câmara de 
Deputados 

A presidente Dilma Rousseff foi reeleita em outubro de 2014, com 54,5 
milhões de votos, vencendo o candidato do Partido da Social Democracia 
Brasileira (PSDB), o senador mineiro licenciado Aécio Neves, que obteve 
51 milhões de votos, em meio a polêmicas sobre possíveis irregularidades 
nas urnas eletrônicas, os quais tentavam deslegitimar a vitória da presi-
denta, com pedido de investigação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
por parte do PSDB, tendo o tribunal concluído que não houve fraude.

Os quatro primeiros anos de governo, iniciado em 1º de janeiro de 
2011, até dezembro de 2014, Presidenta Dilma Rousseff viveu apogeu da 
popularidade, com aprovação que chegou a 63% em 2013. 

O segundo mandato da Presidenta foi marcado por grave crise econô-
mica com maior queda do PIB, o que, por óbvio, fez diminuir o consumo, 
aumentar os índices de desemprego, aumentar taxas de juros, criando 
descontentamento do Mercado, além de ajustes fiscais previdenciários.

Os jornalistas Anay Cury e Daniel Silveira publicaram no sítio ele-
trônico do G1, 07/03/2017, na seção Economia, a matéria chamada “PIB 
recua 3,6% em 2016, e Brasil tem pior recessão da história”, informando 
que era a maior crise brasileira desde 1930-1931, com queda de 3,8% em 
2015, e 3,6% em 2016.

“Como a retração nos anos de 2015 e 2016 superou a dos 
anos 30, essa é a pior crise já registrada na economia 
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brasileira. O IBGE e o Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) dispõem de dados sobre o PIB desde 1901. 
Pela primeira vez desde 1996, todos os setores da econo-
mia registraram taxas negativas”. (Cury e Silveira, 2017, 
Seção Economia).

O resultado dos fatores desastrosos acima citados foi à queda abrupta 
de popularidade, com avaliação depreciativa do seu governo: em março 
de 2016, 69% (sessenta e nove por cento) opinaram que administração 
da presidenta Dilma era ruim/péssimo.

Gráfico 1: Avaliação da Administração da Presidente Dilma .

 
Fonte: IBOPE (*):
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Para agravar a desconfiança sobre seu segundo mandato, a Operação 
Lava Jato, iniciada em 2014, na Justiça Federal de Curitiba, capitaneada 
pelo Juiz Sérgio Mouro, para investigar esquema de propina na Petrobrás 
e outros estatais, envolvendo as maiores construtoras do país, Odebrecht, 
Camargo Corrêa, entre outras, acusadas de pagar propinas a políticos e 
partidos, mormente na esfera federal, em troca de contratos públicos 
milionários, atingindo os maiores partidos do Brasil: PT, PMDB e PSDB. 

Episódios como a prisão de Delcídio Amaral, líder do PT no Senado 
Federal por acusação de obstrução à Justiça, em novembro de 2015, e 
posterior tentativa de nomeação do ex-presidente Lula para Ministro da 
Casa Civil pela Presidenta Dilma, com a divulgação do áudio da conversa 
entre os dois, juiz de primeiro grau responsável pelo caso, Sérgio Mouro, 
na mídia em março de 2016, fragilizaram de vez o seu governo.

Ademais, a Presidenta viveu crises nas alianças políticas, garantidoras 
da governabilidade, culminando no acatamento do pedido de Impeach-
ment em dezembro de 2015, pelo Presidente da Câmara dos Deputados, 
Eduardo Cunha, protocolados pelos advogados Hélio Bicudo, Miguel Rea-
le Júnior e Janaína Paschoal, os quais acusavam a Presidenta de crime de 
responsabilidade por não agir como deveria para punir as irregularidades 
que existiam na Petrobras, editar decretos sem autorização para abertura 
de créditos suplementares, sem autorização do Congresso Nacional e a 
famigerada “pedaladas fiscais”, que consistia no atraso no pagamento dos 
bancos para apresentar superávit nas contas públicas.

Em 17 de abril de 2016, por 367 votos favoráveis e 137 contrários, a 
Câmara dos Deputados aprovou a autorização para ter prosseguimento 
no Senado o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff.

3.2 O editorial do “O Globo” nos meses anteriores a votação 
da Câmara dos Deputados

Inicialmente, faz-se necessário a delimitação temporal da análise dos 
editoriais do jornal “O Globo”, o qual será adotado os meses de março e 
abril de 2016, ou seja, mês anterior e o da votação na Câmara dos Depu-
tados do pedido de Impeachment da Presidenta Dilma Rousseff, em 17 
de abril daquele ano.
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Para tanto, usamos o quadro esquemático da seleção de reportagens 
do trabalho do professor holandês, Teun A van Dijk, que, em 2017, pu-
blicou o artigo intitulado: “How Globo media manipulated the impeach-
ment of Brazilian President Dilma Rousseff”, traz na introdução do ar-
tigo que “A mídia brasileira de direita desempenhou um papel crucial 
neste golpe, manipulando a opinião pública, assim como os políticos que 
votaram contra Dilma” (Van Dijk, 2017, p. 199), acusando o governo des-
ta de ser responsável da maior crise econômica brasileira, e do maior 
escandâlo de corrupção do país.

Abaixo segue os fatos a serem analisados posteriormente:
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Fonte: How Globo media manipulated the Impeachment of brazilian President Dilma 
Roussef(*)

Percebe-se que o editorial utiliza de quatro estratégias para dissertar 
sobre o processo de Impedimento: corrupção e obstrução à Justiça do Par-
tido dos Trabalhadores, a legalidade do processo, o Impeachment como 
única saída para salvar o país e deslegitimação da defesa da Presidenta. 

Num tom parcial e valorativo, sem chance para ouvir os argumentos 
da Presidenta Dilma Rousseff, o jornal “O Globo” apenas impõe ao re-
banho desorientado um único caminho, não abrindo espaço para dialogo 
ou contrapontos, no papel espúrio de convencer o público que qualquer 
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visão contrária é mero equívoco e/ou apoio ao lulopetismo, expressão 
usada pelo próprio editorial em tom pejorativo. 

Aliás, no artigo mencionado do professor holandês Van Dijk (2017, 
p. 202), ao argumentar sobre o poder da mídia na cobertura dos acon-
tecimentos de março de 2016, o autor destaca o quanto a cobertura das 
marchas a favor da presidenta e da democracia, foi reduzido à mera 
nota de rodapé:

Entretanto, em meados de março de 2016, principalmente 
por causa da manipulação generalizada da mídia, manifes-
tações maciças (principalmente das classes média e alta 
conservadoras, que não tinham tradição de mobilização 
política) foram realizadas em todo o país contra o PT e 
Dilma, obviamente ampliada pela mesma mídia, e usada 
como um argumento populista para persuadir membros 
do parlamento a votar contra o presidente. A campanha 
em favor do impeachment também ganhou força porque 
permitiu uma tática para ir além de uma polarização sim-
plista entre Esquerda (PT) e Direita (PSDB) envolvendo 
ampla adesão entre grande parte da população. Grandes 
demonstrações, mas menores a favor de Dilma e, mais ge-
ralmente, em defesa da democracia, também ocorreram, 
mas geralmente foram ignoradas ou minimizadas pelos 
meios de comunicação, embora tenham aumentado após 
o impeachment, contra a nova administração de Temer e 
suas políticas neoliberais. (Van Dijk, 2017, p. 202).

Nesse toar, percebe que o editorial do “O Globo” encampou a destitui-
ção do poder, ajudando a proliferar o apoio direto ou indireto ao Impeach-
ment, inclusive acolhendo medidas consideradas ilegais, como a divulga-
ção de áudios da conversa do ex-presidente Lula e Dilma (*), vazadas pelo 
icônico Juiz Sérgio Moro,  com intuito de desestabilizar ainda mais um go-
verno no “olho do furacão”, com uma economia e política em frangalhos, 
sem condenar veementemente a distribuição criminosa das gravações:

Além disso, ao  referir-se  ao  juiz  Moro, (...), a Globo 
legitima não só Moro (como fizeram em toda a sua cober-
tura  deste e outros casos), mas também por ter publicado 
as  escutas telefônicas. Novamente, nestas várias formas 
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de  isenção de responsabilidade, não é esclarecido para os 
leitores ignorantes dos detalhes da lei, independentemen-
te  de Moro e Globo quebraram a lei – o que, obviamen-
te,  equivale a uma forma de manipular a opinião pública. 
(Van Dijk, 2017, p. 217).

Nota-se que o episódio da conversa divulgada, o qual, ao despedir, 
Lula fala “Tchau, Querida” *, é que dá origem ao slogan usado nas mani-
festações a favor do Impeachment, e presente na votação na Câmara dos 
Deputados, virando um bordão daqueles que votaram a favor.

 Nada mais sugestivo argumentaria que criar um slogan do qual nin-
guém discorda e todos apoiam, sem refletir, de fato, o conteúdo:

“Você apoia nossa política?” Mas não se deseja que o 
povo reflita sobre essa questão. Esse é o objetivo prin-
cipal de uma propaganda bem-feita: criar um slogan do 
qual ninguém vai discordar e todos vão apoiar. Ninguém 
sabe o que ele significa porque ele não significa nada. Sua 
importância decisiva é que ele desvia a atenção de uma 
questão que, esta sim, significa algo: “Você apoia nossa 
política?” Sobre ela ninguém quer saber sua opinião. Sur-
ge então uma discussão sobre o apoio às tropas? “É claro 
que eu não deixo de apoiá-las.” E com isso você venceu.
(Chomsky, 2014, p. 12).

A propósito, Chomsky (2014, p. 22) parece entender muito bem as 
constantes associações de corrupção no Brasil e o Partido dos Trabalha-
dores, uma das principais justificativas apresentadas nos editoriais do 
“O Globo” para justificar o apoio inveterado pelo Impeachment, embora 
tal motivo não fosse tese do processo de destituição, criando um mons-
tro que digeriu a moral e os bons costumes, devendo ser considerados 
inimigos da pátria:

Tudo começa sempre com uma ofensiva ideológica que 
cria um monstro imaginário, seguida pelas campanhas 
para destruí-lo. Se eles tiverem capacidade de reagir, não 
invadiremos: será arriscado demais. Mas, se tivermos cer-
teza de que serão esmagados, talvez possamos liquidar 
a fatura rapidamente e respirar aliviados uma vez mais. 
(Chomsky, 2014, p. 22).
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A verdade é que, conforme pesquisa Ibope de agosto de 2015, os ver-
dadeiros motivos para apoio ao Impeachment era a crise econômica 
(31%) e má administração (27%)*, o que não são razões legais para a des-
tituição de poder*.

Assim, percebe que os grandes meios de comunicação de massa, aqui 
destacando o jornal “O Globo”, optaram por uma cobertura o qual criava 
um temor desmedido e uma necessidade de extirpar o mal criado por um 
partido político, encarnada na figura da Dilma Rousseff, mesmo que ao 
arrepio da lei ou sem direito de resposta.

Após a deposição e a euforia da vitória do Brasil, como destacou a 
“O Globo”, as multidões controladas devem se acalmar, como destaca 
Chomsky (2014, p. 14): “A população tem de ser devolvida à apatia, à 
obediência e à passividade, que é seu estado natural”.

4. CONCLUSÃO 

Num contexto de uma democracia de espectadores, pautada na divi-
são em dois grandes grupos, classe especializada, defendendo os interes-
ses empresariais; e o rebanho desgovernado, o qual deve ser subjugado, 
distraído e adestrado, com participação política simbólica nas eleições, 
legitimando o poder do primeiro grupo ou em momentos de crises eco-
nômicas ou políticas, com apoio da mídia empresarial, prestadora de 
relevante papel do controle e filtro das informações ao público, o que 
impede, por óbvio, uma formação intelectual plural, democrática e liber-
tária, bem como a divulgação de visões dissidentes, cerceando, assim, a 
liberdade de expressão.

O exemplo da cobertura do Jornal “O Globo” da primeira fase do Im-
peachment, ou seja, a autorização da Câmara dos Deputados para pro-
cesso de Impeachment tornam claro o viés parcial, seletivo e manipula-
dor, como se todo mal fosse extirpado com a deposição da Presidenta, 
embora os principais motivos (crise economia e má administração) não 
fossem elencados no rol das motivações aceitas para tal ato.

Ao retratar os dissidentes, os quais questionavam e denunciavam os 
atropelamentos ao ordenamento jurídico (as “pedaladas” fiscais como 
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motivação para Impeachment) e da democracia, bem como os simples 
simpatizantes e/ou defensores do Partido dos Trabalhares, houve quase 
que uma total marginalização e alijamento de tais grupos da discussão 
por parte da grande mídia, como se não fossem dignos ou legitimados 
a participar dos rumos políticos da construção do “novo Brasil”: existe 
uma verdade, a da Globo. 

Aliás, a construção de pseudônimos pejorativos como “lulopetismo”, 
ou slogan “Tchau, querida!”, dentre outros bordões, com associação in-
dissociável da corrupção brasileira ao Partido dos Trabalhadores, escan-
caram a desqualificação e tendenciosidade da discussão, dando vozes ape-
nas aos que possuem os melhores veículos de divulgação e entretimento. 

Nesse contexto analítico, percebe que, condensando os estudos aqui 
apontados de Chomsky, como a democracia de espectadores, com contro-
le do rebanho desgovernado e ingênuo por uma classe especializada, com 
auxílio da mídia comprometida com interesses privados são aplicados a 
atual conjectura política brasileira em momentos de forte crise econômica.

Conclui-se que a possibilidade do exercício da liberdade de expressão 
foi preterida, em nome de um discurso economicista, uniforme e hipó-
crita, o qual não vislumbra possibilidade ou espaço para ampla discussão, 
ou contestação séria e sistematizada.

No caso suscitado para efeitos de conclusão, a “democracia” é no-
ticiada pela grande mídia como a necessidade do bom cidadão apoiar a 
extirpação da corrupção e da instabilidade econômica do tecido político 
brasileiro, mesmo contra legem, e a única forma é exorcizar a Presidenta 
democraticamente eleita, mesmo que conservar-se o “fiel” companheiro 
de chapa de eleição e das denúncias, com índices pífios de aprovação. 
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O DISCURSO DO COMBATE À CORRUPÇÃO 
COMO DESDOBRAMENTO DO DISCURSO 
DO DESENVOLVIMENTO: um instrumento 
de poder para o fortalecimento do 
neoliberalismo na América Latina
Ellen Vieira Martins

Resumo 

Com base na análise Foucaultiana do discurso e em textos de alguns 
autores latino-americanos, a presente pesquisa visa investigar as princi-
pais Convenções Internacionais sobre combate à Corrupção, ratificadas 
pelo Brasil, a fim de comprovar como o discurso do combate à corrupção 
é um desdobramento do discurso do desenvolvimento, sendo utilizado 
como instrumento de poder para o fortalecimento do neoliberalismo na 
América Latina.

Palavras-chave: Análise do discurso, Desenvolvimentismo, Combate 
à Corrupção, Neoliberalismo.

Resumen 

Basado en el análisis Foucaultiana del discurso y en textos de autores 
latino-americanos, la presente investigación busca analizar las princi-
pales Convenciones Internacionales sobre combate a Corrupción rati-
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ficadas por Brasil, a fin de comprobar cómo el discurso del combate a 
la corrupción es un desdoblamiento del discurso del desarrollo, siendo 
utilizado como instrumento de poder para el fortalecimiento del neoli-
beralismo en América Latina.

Palabras clave: Análisis del discurso, Desarrollismo, Combate a la 
corrupción, Neoliberalismo.

1. INTRODUÇÃO

Michel Foucault, em sua aula inaugural no Collège de France, em 
1970, chamada “A Ordem do Discurso”, argumentou que: 

em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo 
tempo controlada, selecionada, organizada e redistri-
buída por certo número de procedimentos que têm por 
função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 
acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível 
materialidade. (FOUCAULT, 1996, p. 8-9).

Na obra “A Arqueologia do Saber”, o tema é aprofundado pelo autor, 
para quem o discurso corresponde a “um conjunto de enunciados, na 
medida em que se apóiem na mesma formação discursiva”(FOUCAULT, 
2008, p. 132). E ainda:

um bem – finito, limitado, desejável, útil – que tem suas 
regras de aparecimento e também suas condições de 
apropriação e de utilização; um bem que coloca, por con-
seguinte, desde sua existência (e não simplesmente em 
suas “aplicações práticas”), a questão do poder; um bem 
que é, por natureza, o objeto de uma luta, e de uma luta 
política. (FOUCAULT, op. cit., p. 136-137).

Enquanto a prática discursiva é:

um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre de-
terminadas no tempo e no espaço, que definiram, em uma 
dada época e para uma determinada área social, econômi-
ca, geográfica ou linguística, as condições de exercício da 
função enunciativa. (FOUCAULT, 2008, p. 133)
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Completa o autor que nem tudo pode ser dito, de tal modo que inter-
pretar é uma forma de buscar complementar a pobreza dos enunciados, 
buscando falar a partir e apesar dela, pela multiplicação dos sentidos. 
Contudo, analisar uma formação discursiva, segundo Foucault (op. cit., 
p. 136) “é procurar a lei de sua pobreza, é medi-la e determinar-lhe a 
forma específica. É, pois, em um sentido, pesar o ‘valor’ dos enunciados.” 

Partindo das premissas acima, levantadas por Foucault, buscamos no 
presente trabalho analisar os enunciados que integram os principais Tra-
tados e Convenções Internacionais que tratam do Combate à Corrupção, 
bem como os Projetos “10 Medidas Contra a Corrupção” e “Projeto de 
Lei Anticrime”, buscando pesar o “valor” de tais enunciados, denuncian-
do que por trás deles está a “vontade da verdade” em que os detentores 
do poder buscam o discurso do desenvolvimento e do neoliberalismo 
como única forma de organização social viável.

2. A CONSTRUÇÃO DO DISCURSO DO DESENVOLVIMENTO

Somos acostumados a enxergar o mundo sob a ótica linear do pro-
gresso. Primeiro a Pré-História, depois a História. Aprendemos na escola 
que, desde a Idade da Pedra Lascada, o homem estava predestinado à 
Idade Moderna. 

Conforme MACHADO (2005, p. 12-13), ao longo do tempo, a palavra 
desenvolvimento foi ganhando no aspecto social o mesmo sentido que 
tem no aspecto biológico: o de sinônimo de evolução. Assim, estamos 
condicionados a ler e pensar na formação da civilização latino-americana 
como se os ideais modernos tivessem trazido para cá uma melhora.

O homem branco europeu chegou na América Latina, (ou a “desco-
briu”, como costumamos ouvir) para oferecer aos índios que aqui viviam 
e aos negros trazidos o modelo de Estado Moderno como o conhecemos. 
Segundo a autora:

A partir da idéia de que os povos descobertos no proces-
so de expansão colonial estariam passando por estágios 
já superados pelos europeus, foram produzidas diferentes 
justificativas para os ambiciosos empreendimentos de co-
lonização. Grande parte delas, assentada na idéia de que, 
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por ainda viverem em um estágio primitivo no caminho 
da civilização, os povos colonizados seriam incapazes de 
decidir e comandar adequadamente seus destinos, neces-
sitando da tutela daqueles que lhes eram superiores (os 
europeus). Além disso, desse processo de inferiorização 
foram derivadas as justificativas para a servidão e mesmo 
escravização a que foram submetidos os povos das colô-
nias. (MACHADO, op. cit., p. 13).

Aprendemos sobre a escravidão, sobre a degradação do meio ambien-
te, mas não somos levados a pensar que as formas de organização social 
que não aquela trazida pelos europeus sejam aceitáveis. Incrustaram na 
nossa mente que os índios e os negros eram inferiores aos europeus em 
seu modo de existir. A esse modo de pensar, chamamos “Eurocentrismo”.

Essa forma de enxergar o mundo moderno e colonial foi construída a 
partir de uma complexa articulação de forças para que a história nos fos-
se contada a partir de apenas um dos lados, enquanto o outro foi calado, 
apagado (MIGNOLO, 2005, p. 37-38).

QUIJANO (2005, p. 107) aponta que a “América constitui-se como o 
primeiro espaço/tempo de um padrão de poder de vocação mundial e, 
desse modo e por isso, como a primeira identidade da modernidade”. Ba-
seados nas ideias de raças humanas inferiores e superiores e em um novo 
modelo de organização do trabalho, os colonizadores tiveram espaço 
para fazer vingar o Capitalismo. Completa o autor que: “A globalização 
em curso é, em primeiro lugar, a culminação de um processo que come-
çou com a constituição da América e do capitalismo colonial/moderno e 
eurocentrado como um novo padrão de poder mundial.” (QUIJANO, op. 
cit., p. 107)

Nesse sentido, foi-se formando a mentalidade da nossa sociedade. No 
Brasil, especificamente, as mazelas deixadas pela colonização, escravi-
dão, industrialização e urbanização desenfreadas, coronelismo e educa-
ção precária estão fortemente presentes até os dias atuais. Nesse senti-
do, CARVALHO (2002, p. 17-18) é enfático ao afirmar que ao proclamar 
a Independência do Brasil, Portugal deixou uma população analfabeta e 
escravocrata em um Estado absolutista. 
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O povo latino-americano sofre nas mãos do Capital desde os primór-
dios e colhe diariamente as desgraças da sua formação social, tais como 
saúde e educação públicas precárias, sendo, muitas vezes, incapaz de 
compreender um discurso como o dos direitos humanos, que se apre-
senta na mídia apenas como retrato do garantismo penal.

Ferreira e Traversini (2013, p. 213) assinalam que o discurso neolibe-
ral, movido pela vontade de tornar-se verdadeiro e eloquente (vontade da 
verdade), apoia-se no interior de regimes de verdade. Dessa forma, “Fou-
cault não está aí para nos dizer as verdades sobre as coisas, mas sim para 
nos ajudar a compreender de que maneiras, por quais caminhos, tudo 
aquilo que se considera verdade tornou-se um dia verdadeiro.” (Veiga-
-Neto,  2006, apud Ferreira e Traversini, op. cit., p. 216).

O discurso do desenvolvimentismo, apropriando-se, portanto, de  
verdades tais como a desigualdade social, o garantismo penal e o desvio 
das verbas públicas, não leva os cidadãos a conceberem possíveis for-
mas de organização social que não o Capitalismo, mas apenas busca rigor 
ainda maior na legislação penal e processual penal e demoniza qualquer 
curva à esquerda, que pretenda ser mais solidária, ecologicamente res-
ponsável ou que acolha todas as formas de expressão da personalidade: 
dos partidos políticos às comunidades indígenas, quilombolas e LGBT.

Em sua tese de doutorado, a autora Vilma de Fátima Machado (op. 
cit.) expõe a forma como o discurso do desenvolvimento sustentável foi 
produzido pelas Nações Unidas, entre a Conferência das Nações Uni-
das sobre Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo em 1972, e a 
Conferência Rio-92, ocorrida no Rio de Janeiro em 1992. Em suma, apro-
priando-se de disputas de poder, que se colocavam em face do discurso 
do desenvolvimento, e relacionando a questão ambiental à pobreza dos 
países tidos como “subdesenvolvidos” e, mais tarde, “em desenvolvi-
mento”, as Nações Unidas conseguiram enfraquecer a ideia da falha do 
projeto da modernidade e aproximar a questão ambiental e o discurso 
do desenvolvimento competitivo (neoliberal), ao culpar a própria falta 
de industrialização, como sinônimo de riqueza, pelo desgaste ambiental 
causado pela Europa na América Latina.
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3. O DISCURSO DO COMBATE À CORRUPÇÃO COMO 
DESDOBRAMENTO DO DISCURSO DO DESENVOLVIMENTO

Para nós, tendo tornado verdade o discurso do desenvolvimento, as 
Nações Unidas têm se apoiado cada vez mais fortemente no discurso do 
combate à corrupção para continuar o processo de colonização da Amé-
rica Latina, de tal forma que busca apontar culpados para a não efetiva-
ção dos direitos humanos por essas bandas, com o objetivo de esconder 
o verdadeiro culpado: o projeto neoliberal.

Para os atores desse discurso, a corrupção é um problema que assola 
a América Latina e, especialmente, o Brasil, de tal modo que as violações 
aos direitos humanos são ferrenhas, na medida em que os recursos pú-
blicos, apropriados indevidamente pelos agentes públicos, não são dis-
tribuídos para a melhoria na qualidade da educação e saúde públicas, por 
exemplo, impedindo-nos de desenvolvermos. 

 Uma Cartilha do Escritório do Alto Comissariado de Direitos Huma-
nos da Organização das Nações Unidas, impressa em 2013, é aberta com 
as seguintes palavras, em tradução livre do inglês:

A corrupção mina a democracia e o estado de direito. Isso 
leva a violações dos direitos humanos. Isso erode a con-
fiança do público no governo. Pode até matar – por exem-
plo, quando funcionários corruptos permitem que os me-
dicamentos sejam adulterados com ou quando aceitam 
subornos que permitem a realização de atos terroristas. 
Ban Ki-moon – Secretário-Geral das Nações Unidas.

Deixe-nos ser claros. A corrupção mata. O dinheiro rou-
bado através da corrupção todo ano é o suficiente para 
alimentar 80 vezes mais pessoas famintas do mundo. Por 
pouco 870 milhões de pessoas vão para a cama com fome 
todas as noites, muitas delas crianças; a corrupção ne-
ga-lhes o direito à alimentação e, em alguns casos, o seu 
direito à vida. Uma abordagem baseada em direitos huma-
nos para o combate à corrupção responde ao ressonante 
apelo das pessoas por uma ordem social, política e econô-
mica que cumpre as promessas de “liberdade de viver sem 
medo e sem penúria”. Navi Pillay – Alto Comissariado das 
Nações Unidas para os Direitos Humanos.
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Observe-se que a corrupção é colocada, conforme dissemos, como a 
grande culpada pela fome e miséria no mundo, bem como pelas mortes 
ocasionadas pela adulteração de medicamentos. Em nenhum momento as 
Nações Unidas questionam, por exemplo, a desigualdade social como fru-
to do próprio capitalismo, que não dá acesso igualitário a medicamentos.

Conforme Braudes e Franco (2017, p. 217-232), durante quase todo 
o século XX, a corrupção esteve em segundo plano, haja vista que as 
Nações Unidas tinham problemas mais graves a tratar, após a Segunda 
Guerra Mundial e eclosão da Guerra Fria. Para as autoras, tudo era to-
lerado visando-se o desenvolvimento dos países afetados, de modo que 
os fins justificavam os meios. Apontam, entretanto, que os Estados Uni-
dos da América foram os pioneiros no combate à corrupção, haja vista 
a cobrança dos empresários devida à concorrência desleal nos negócios 
internacionais, devida aos atos de corrupção.

Todavia, a apropriação do discurso do combate à corrupção pelas Na-
ções Unidas e pela extrema direita, tem servido como forte argumento 
para enfraquecer o pensamento descolonial e para a subserviência da 
América Latina aos ditames dos países ditos “desenvolvidos”.

O Brasil é signatário das seguintes Convenções Internacionais so-
bre o tema: Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários 
Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais da Or-
ganização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE); 
Convenção Interamericana Contra a Corrupção; e Convenção das Na-
ções Unidas Contra a Corrupção.

A Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Pú-
blicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais da Orga-
nização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) foi 
promulgada pelo Brasil por meio do Decreto nº 3.678 de 30 de novembro 
de 2000, após ter sido aprovada pelo Congresso Nacional e ratificada 
naquele mesmo ano. Contudo, tal documento foi concluído em Paris, em 
17 de dezembro de 1997, passando a vigorar no âmbito internacional em 
15 de fevereiro de 1999. (BRASIL, 2000).

Nessa primeira Convenção Internacional ratificada pelo Brasil que 
trata do combate à corrupção a palavra desenvolvimento surge sutilmen-
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te, sendo citada apenas 3 (três) vezes, entre o Preâmbulo e os seus 17 
(dezessete) artigos. Do Preâmbulo extrai-se:

Considerando que a corrupção é um fenômeno difundi-
do nas Transações Comerciais Internacionais, incluindo 
o comércio e o investimento, que desperta sérias preo-
cupações morais e políticas, abala a boa governança e o 
desenvolvimento econômico, e distorce as condições in-
ternacionais de competitividade; (BRASIL, 2000).

Note-se que a principal preocupação apontada pela OCDE foi relativa 
ao prejuízo que o fenômeno da corrupção causaria no “desenvolvimento 
competitivo”. 

Já a Convenção Interamericana contra a Corrupção foi promulgada 
no Brasil pelo Decreto nº 4.410, de 7 de outubro de 2002, tendo sido 
adotada em Caracas, em 29 de março de 1996. Nela, entre o Preâmbulo 
e os 28 (vinte e oito) artigos que o seguem, a palavra desenvolvimento 
aparece 5 (cinco) vezes, sempre imputando à corrupção a causa para os 
entraves encontrados para o desenvolvimentismo.(BRASIL, 2002) 

A Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção, por sua vez, foi 
adotada pela Assembleia Geral da ONU em 31 de outubro de 2003 e assi-
nada pelo Brasil em 09 de dezembro do mesmo ano, sendo promulgada 
pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006. Nesse documento, que 
conta com  71 artigos após o Preâmbulo, a palavra “desenvolvimento” 
aparece nada menos que 14 (quatorze) vezes, dentre as quais surge acom-
panhada da palavra “sustentável” ewm 3 (três) delas. (BRASIL, 2006).

Logo no Preâmbulo, a referida Convenção atribui à corrupção os pro-
blemas relativos à estabilidade e segurança das sociedades, afirmando 
que ela enfraquece “as instituições e os valores da democracia, da ética e 
da justiça” e compromete  “o desenvolvimento sustentável e o Estado de 
Direito”. (BRASIL, 2006). 

A questão central que se investiga na presente pesquisa é revelada no 
Artigo 60, item 2 da Convenção supracitada, segundo o qual:

2. Na medida de suas possibilidades, os Estados Partes 
considerarão a possibilidade de prestar-se a mais ampla 
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assistência técnica, especialmente em favor dos países 
em desenvolvimento, em seus respectivos planos e 
programas para combater a corrupção, incluindo apoio 
material e capacitação nas esferas mencionadas no pa-
rágrafo 1 do presente Artigo, assim como a capacitação 
e assistência e intercâmbio mútuo de experiências e co-
nhecimentos especializados, o que facilitará a coopera-
ção internacional entre os Estados Partes nas esferas da 
extradição e da assistência judicial recíproca. (grifamos)
(BRASIL, 2006).

Observe-se que, mais uma vez, a Organização das Nações Unidas 
apresenta um problema decorrente da forma de organização social euro-
cêntrica como sendo próprio dos países “em desenvolvimento”, e enun-
cia como redentores os países “desenvolvidos”, como se o fenômeno da 
corrupção só existisse nos países pobres e como se nos países ricos, a 
exemplo dos Estados Unidos, a distribuição de riquezas fosse igualitária.

O discurso fica ainda mais claro no item 2 do Artigo 62:

2. Os Estados Partes farão esforços concretos, na medida 
do possível e na forma coordenada entre si, assim como 
com organizações internacionais e regionais, para:

a) Intensificar sua cooperação nos diversos planos com 
os países em desenvolvimento com vistas a fortalecer 
a capacidade desses países para prevenir e combater a 
corrupção;

b) Aumentar a assistência financeira e material a fim 
de apoiar os esforços dos países em desenvolvimento 
para prevenir e combater a corrupção com eficácia e 
ajudá-los a aplicar satisfatoriamente a presente Con-
venção;

c) Prestar assistência técnica aos países em desen-
volvimento e aos países com economias em transição 
para ajudá-los a satisfazer suas necessidades relacio-
nadas com a aplicação da presente Convenção. Para 
tal fim, os Estados Partes procurarão fazer contribuições 
voluntárias adequadas e periódicas a uma conta especi-
ficamente designada para esses efeitos em um mecanis-
mo de financiamento das Nações Unidas. De acordo com 
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sua legislação interna e com as disposições da presente 
Convenção, os Estados Partes poderão também dar con-
sideração especial à possibilidade de ingressar nessa con-
ta uma porcentagem do dinheiro confiscado ou da soma 
equivalente aos bens ou ao produto de delito confiscados 
conforme o disposto na presente Convenção;

d) Apoiar e persuadir outros Estados Partes e institui-
ções financeiras, segundo proceder, para que se somem 
os esforços empregados de acordo com o presente Ar-
tigo, em particular proporcionando um maior número 
de programas de capacitação e equipamentos moder-
nos aos países em desenvolvimento e com a finalidade 
de ajudá-los a lograr os objetivos da presente Conven-
ção. (grifamos)

Em todo o texto da Convenção, os países que não são considerados 
desenvolvidos, dentre os quais, por razões óbvias, estão inseridos os paí-
ses latino-americanos e em especial o Brasil, são colocados em patamar 
inferior e em condição de dependência aos países ditos desenvolvidos.

A problemática reside no fato de que a ONU e demais organismos 
internacionais insistem no discurso do desenvolvimento e, nesse senti-
do, apropriam-se de outros discursos para tornar verdade o seu objetivo 
principal, que é fazer crer que o mundo está predestinado ao progresso e 
que a culpa de todos os males advindos do modelo de Estado Moderno é 
da pobreza dos países que ainda não atingiram o status de desenvolvidos. 

Desse modo, o discurso do combate à corrupção, posterior ao discurso 
do desenvolvimento, vem sendo usado como subsídio para o fortalecimen-
to do discurso neoliberal, convencendo milhões de pessoas que sofrem 
com a desigualdade social de que a razão para que ela exista é devida ao fe-
nômeno da corrupção que impede os países pobres de se desenvolverem.

Contudo, as estatísticas demonstram que a má distribuição de rique-
zas não se deve à corrupção, mas ao próprio modo como nossa sociedade 
está organizada, pois o projeto moderno não deu certo. Conforme Esco-
bar (2007, p. 356-357), em tradução livre do espanhol:
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Nos países industrializados, 26% da população respon-
dem por 78% da produção mundial de bens e serviços, 
81% do consumo de energia, 70% dos fertilizantes quími-
cos e 87% dos armamentos globais. Um habitante dos Es-
tados Unidos gasta tanta energia quanto sete mexicanos, 
55 hindus, 168 tanzanianos e 900 nepaleses. Em muitos 
países do Terceiro Mundo, os gastos militares excedem os 
gastos com saúde. O custo de uma aeronave de combate 
moderna pode financiar 40 mil centros de saúde rurais. 
No Brasil, o consumo dos 20% ricos é trinta e três vezes 
maior que o dos 20% mais pobres da população, e a dife-
rença entre ricos e pobres continua a crescer. 47% da pro-
dução mundial de cereais é usada para alimentar animais. 
A mesma quantidade de grãos poderia alimentar mais de 
2 bilhões de pessoas. No Brasil, a área plantada com soja 
poderia alimentar 40 milhões de pessoas se milho e fei-
jão fossem plantados. Os seis principais comerciantes de 
grãos controlam 90% de seu comércio, enquanto apenas 
na década de 1980 vários milhões de pessoas morreram 
de fome na região do Sahel como resultado da fome. A 
floresta tropical úmida fornece cerca de 42% da biomas-
sa vegetal e oxigênio do planeta; 600 mil hectares de flo-
restas são destruídos a cada ano no México e outros 600 
mil são o mesmo destino na Colômbia. A quantidade de 
países produtores de café deve exportar para um barril 
de petróleo duplicou entre 1975 e 1982. Os trabalhadores 
das indústrias têxteis e eletrônicas do Terceiro Mundo 
ganham até vinte vezes menos do que aqueles da Europa 
Ocidental, Estados Unidos e Japão recebem para fazer o 
mesmo trabalho com produtividade semelhante. Desde a 
crise da dívida latino-americana em 1982, os devedores do 
Terceiro Mundo pagaram a seus credores uma média de 
US$ 30 bilhões a mais a cada ano do que receberam em 
novos empréstimos. No mesmo período, a comida dis-
ponível para os pobres do Terceiro Mundo diminuiu em 
cerca de 30%. Mais um fato: a grande maioria das mais 
de 150 guerras sofridas pelo mundo desde 1945 ocorreram 
no Terceiro Mundo, como reflexo dos confrontos entre 
as superpotências. Mesmo aqueles que surgiram desde o 
final da Guerra Fria continuam a refletir os efeitos da luta 
pelo poder entre as nações industrializadas.
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Esses dados têm muito a dizer. O próprio desenvolvimentismo é que 
tem gerado a desigualdade social. A América latina nunca deixou de ser 
colonizada e discurso do desenvolvimento e do combate à corrupção 
têm sido usados como verdadeiros instrumentos para a manutenção do 
poder nas mãos dos países mais ricos e, claro, das pessoas mais ricas.

4. CONCLUSÃO

Segundo ESTEVEZ (2012, p. 222): “uma visão latino-americana de di-
reitos humanos não pode ter um fundamento puramente filosófico ou ju-
rídico, porque ambos os sistemas foram impostos por aquilo que Dussel 
denomina ‘colonialismo epistemológico’.”

A autora argumenta que é preciso conceitualizar os direitos humanos 
a partir do reconhecimento das lutas sociais ocorridas na América Lati-
na, resgatando nossa história social e intelectual, fazendo-se necessário 
o reconhecimento das lutas de poder e a fim de que os direitos humanos 
deixem de ser meros enunciados morais e metafísicos para tornarem-se 
instrumentos de poder. (ESTEVEZ, op. cit., p. 245)

Desse forma, engajar-se no discurso do colonizador não é o caminho. 
Se ansiamos por uma sociedade livre, justa e igualitária, precisamos rein-
ventar os Direitos Humanos a partir do ponto de vista latino-americano. 
Precisamos lutar, sim, contra a corrupção e contra toda forma de explora-
ção e opressão do nosso povo, partindo pela recusa do modelo eurocên-
trico e buscando alternativas para a reorganização da nossa sociedade.
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A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA EM MEIO 
AO LIBERALISMO E AO DESENVOLVIMENTO 
INDUSTRIAL: a consolidação dos direitos 
trabalhistas no Brasil
Carina Lopes Gonçalves

Resumo

Pretende-se analisar no presente capítulo, de caráter predominan-
temente empírico-histórico, como o passado brasileiro traz valores que 
constroem a noção contemporânea de cidadania, especialmente quando 
se trata de direitos sociais e, nomeadamente, trabalhistas, supostamen-
te tidos como conquistas autônomas dos movimentos sociais. É levada 
em consideração a herança colonial do latifúndio, do escravismo e da 
falta de autonomia durante a construção da cidadania alicerçada sobre a 
força do patriarcalismo; bem como a forma de distribuição dos custos e 
benefícios socais frente em uma ordem política autoritária, assentada na 
contenda permanente entre o processo de acumulação e de equidade, da 
qual frequentemente a concentração de renda e a desigualdade subsis-
tem em detrimento da justiça social.

Palavras-chave: cidadania, liberalismo, desenvolvimento industrial, 
direitos trabalhistas.
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Abstract

It is intended to analyze in this article, predominantly empirical-his-
torical, how the Brazilian past brings values that build the contemporary 
notion of citizenship, especially when it comes to social rights and, in 
particular, labor rights, supposedly considered as autonomous achieve-
ments of social movements. Consideration is given to the colonial he-
ritage of latifúndio (large tracts of land), slavery and lack of autonomy 
during the construction of citizenship based on the strength of patriar-
chalism; as well as the distribution of social costs and benefits in an au-
thoritarian political order based on the permanent struggle between the 
process of accumulation and equity, from which income concentration 
and inequality often remain at the expense of social justice.

Keywords: citizenship, liberalism, industrial development, labor rights.

INTRODUÇÃO

A noção de cidadania, criada como ciência ainda na Idade Moderna, 
fruto do embate entre o parlamento e o rei inglês e, posteriormente, rea-
firmada pelas revoluções liberais, supõe, em sua essência, a instituição 
de direitos que possam ser demandados pelos cidadãos e opostos de for-
ma sistemática e operacional contra o Estado.

É durante esse processo histórico, dinâmico e permeado por mudan-
ças e rupturas permanentes, que surge a divisão do que Marshall deno-
mina de direitos civis, políticos e sociais, respectivamente.

Direitos civis situar-se-iam no século XVIII, seriam aqueles relaciona-
dos à individualidade do ser, como o direito de locomoção e as liberdades 
individuais; os direitos políticos, no século XIX, dizem respeito à afirma-
ção das pessoas perante a comunidade, modificando a forma de ação do 
Estado (por meio da escolha do governo e sua fiscalização); e os direitos 
sociais (econômicos), no século XX, dizem respeito à reprodução ma-
terial dos indivíduos em uma ordem moderna da sociedade industrial, 
capitalista; implicando em alta complexidade e estratificação social; são 
eles: o direito à saúde, às políticas de reprodução familiar, habitação e 
educação, dignidade dos salários, dentre outros.
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Segundo Marshall, esses três grupos de direitos relacionam da seguinte 
forma: os direitos civis precedem e são pressuposto para que haja direitos 
políticos; com estes dois somados, obtém-se os direitos sociais. Essa or-
dem não seria apenas cronológica, mas também lógica, na medida em que:

Para fazer-se com que o século XVIII abranja o período 
formativo dos direitos civis, deve-se estendê-lo ao pas-
sado para incluir o Habeas Corpus, o Toleration Act, e a 
abolição da censura da imprensa; e deve-se estendê-lo ao 
futuro para incluir a Emancipação Católica, a revogação 
dos Combination Acts e o bem sucedido final da bata-
lha pela liberdade de imprensa associada com os nomes 
de Cobbett e Richard Carlile. Podia, então, ser descrito 
mais exatamente, embora de maneira menos breve, como 
o período compreendido entre a Revolução e o primeiro 
Reforn Act. Ao final daquele período, quando os direitos 
políticos fizeram sua primeira tentativa infantil de vir à 
tona em 1832, os direitos civis já eram uma conquista do 
homem e tinham, em seus elementos essenciais, a mesma 
aparência que têm hoje. (MARSHALL, 1967, p. 66).

Entretanto, no Brasil, como explana José Murilo de Carvalho, esta or-
dem é radicalmente invertida, porque, diferentemente dos moldes dados 
pela evolução natural dos países europeus, aqui, há um desenvolvimento 
tardio e dependente, eis que a sociedade não se auto governa e, conse-
quentemente, a noção de direitos civis e políticos é quase anulada em sua 
totalidade; doutra banda, curiosamente, os direitos sociais se desenvol-
vem com intensidade.

Para se entender esse processo, indispensável se faz a consideração 
acerca do coronelismo, sistema político que imperou na sociedade brasi-
leira como consequência do arranjo oligárquico dos chefes locais, que se 
consolidaram em um cenário de poder descentralizado nos municípios, 
legalizado pelo voto com critérios largamente ampliados.

No Brasil, não havia povo político, não havia cidadãos, 
nem mesmo na capital do país. A política era, na melhor 
das hipóteses, assunto dos estados-maiores das classes 
dominantes. Na pior, produto das rivalidades de chefes 
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militares, entrando o povo apenas fortuitamente como 
massa de manobra. (CARVALHO, 1987, p. 68).

Desse federalismo implantado pela República, surge a figura dos se-
nadores estaduais e do governador do estado, abalizados pelo sistema 
partidário e pelo pacto eleitoral, ambos fundados na propriedade de ter-
ra e na “deferência” e “hierarquia” da superioridade de casta herdada do 
centralismo imperial. 

Por meio desse rito autoritário (demonstrado pela tradição do “sabe 
com quem está falando?” na esfera pública, caracterizada pela subcida-
dania – que se dá em meio ao “estranhamento” da esfera privada, mar-
cada pela supercidadania, pela pessoalidade e pelo “jeitinho brasileiro”), 
que evidencia um sistema social extremamente preocupado com “cada 
qual no seu lugar”, de relações estendidas a todos os níveis políticos, 
que o poder consolidou-se pelas máquinas dos partidos únicos estaduais 
(implantada por Campos Sales em 1898). 

A herança colonial do latifúndio, do escravismo e da falta de autono-
mia assumem papel central na cidadania desenvolvida durante esse pe-
ríodo, em que a dependência da população pobre é ainda mais alicerçada 
sobre a força do patriarcalismo, executado pelo título de propriedade de 
terra. Evidencia-se, pois, o estabelecimento da “cidadania atribuída”, em 
que se altera a primazia do laissez-faire na definição jurídica da cidadania 
e há o início da regulação do Estado e da legislação social.

Vale enfatizar que a unidade criada pelo Império português não gerou 
um Estado nacional ou uma noção originária de cidadania; o que hoje é 
entendido como “Brasil” constituiu, na verdade, um grande empreendi-
mento privado, herdado de uma construção colonial fundada na figura 
central da realeza. Paralelamente, o patriarcalismo, baseado na constru-
ção de famílias extensas (formadas sobre o sistema de apadrinhamento), 
tem seu eixo amparado na subordinação a uma estrutura de comando 
que depende da estabilidade do caráter patriarcal, assemelhando-se, nes-
se aspecto, à autoridade firmada pelo monarca durante o Império. 

De qualquer forma, somente após 1930, quando Getúlio Vargas assu-
me o poder durante o Governo Provisório, em nome do fortalecimento 
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do poder central e da República, que se dá maior controle do governo 
federal sobre os municípios (a despeito de o fortalecimento do exército 
e o movimento tenentista no início da década de 20 já terem contribuído 
para o início do declínio de uma sociedade multipactada). 

A Revolução de 1930 deparava-se, desde logo, uma gigan-
tesca tarefa: desmontar a máquina política da República 
Velha, cujas raízes estavam entrelaçadas nas situações 
municipais. Ao lado desse problema, surgiria naturalmen-
te o da montagem de uma nova máquina, por muito idea-
listas que fossem de começo os chefes da revolução. (...) 
Fazendo-se ênfase sobre esta razão de ordem pública, o 
interesse político da montagem das máquinas partidárias 
podia aparecer aos olhos de todo o país revestido de uma 
sólida base doutrinária, capaz de protegê-lo contra os de-
fensores da maior autonomia municipal, tão intimamen-
te associada, na prática, com a insolvência e anarquia de 
muitos municípios no regime derrubado pela revolução. 
Ressuscitava-se, portanto, com outras palavras, a velha 
doutrina imperial da tutela. (...) O equívoco do diagnós-
tico estava em supor que o governo estadual, que tinha 
poderes – legais ou extralegais, não importa – para domi-
nar politicamente os municípios, não tivesse autoridade 
para lhes influenciar a administração num sentido ben-
fazejo. Bastaria, pensamos nós, que o Estado utilizasse o 
seu prestígio incontrastável para aquele fim. Mas isso, em 
regra, não se fazia, porque o interesse maior da situação 
estadual não era de ordem administrativa e sim eleitoral. 
A política dos “coronéis” consistia precisamente nesta 
reciprocidade: carta branca, no município, ao chefe local, 
em troca do seu apoio eleitoral aos candidatos bafejados 
pelo governo do Estado. (LEAL, 1948, p. 50-52).

É nessa conjuntura fundada na “cidadania suposta”, com a interven-
ção do Estado na ordem de acumulação (via rompimento com a natureza 
autorregulatória do mercado e criação de linhas de crédito públicas) e 
edificação de uma proteção social parcial e seletiva junto à massa urbana 
e aos grandes proprietários rurais, que o governo adquire legitimidade (e 
não por meio do processo eleitoral equânime).
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Acontece, à vista desse movimento nacionalista e populista, conside-
rável avanço dos direitos sociais, como se depreende, por exemplo, da re-
gulamentação dos contratos mercantis nas relações econômico-produti-
vas de macroestratégia exportadora paulista; e, consequentemente, nas 
relações de trabalho, implantando-se a Consolidação das Leis do Traba-
lho conjugada com a evolução da indústria têxtil e alimentícia no país.

Essa nova forma de organização das relações sociais, em detrimen-
to do antigo caráter hierárquico e oligárquico, é caracterizada por uma 
“cidadania reativa”, que corresponde às condições do centro-sul de in-
dustrialização e procura validade no Estado, que assegura o modelo de 
acumulação e produção de riquezas (há verdadeira ausência de classes 
sociais, de uma burguesia nacional, porquanto não há uma classe de in-
vestidores autônoma; mas tão somente o Estado, que se transforma no 
grande agente empreendedor do capitalismo). 

É patente, pois, que foi no decurso da tradição de governos autoritários 
que se tonifica o peso do Estado no Brasil, que assume o caráter 
paternalista em vista dos cidadãos, que não se veem maduros ou suficien-
temente desenvolvidos para reivindicarem eles mesmos seus direitos so-
ciais, especialmente trabalhistas.

Ressalte-se novamente que, desde a colonização, a sociedade brasilei-
ra se esquadrinha em um molde centralizado em uma única figura subs-
tancial; seja mediante a visão patriarcal presente na vida privada da casa 
grande, como bem elucida a abordagem antropológica de Gilberto Freyre, 
ou em uma visão pública espelhada no patriarcalismo estatal.

Ora, a República, utilizando-se dos pretextos do voto e da força de 
trabalho, acaba por legitimar, em uma espécie de continuidade do pacto 
patriarcal anteriormente instituído, a organização do aparato estatal coer-
citivo; estabelecendo áreas de melhoria e de infraestrutura (e quebrantan-
do a tendência de agrupamento em corporações nas fábricas, eis que os 
trabalhadores dependiam – e dependem – sistematicamente do Estado).

O país, permeado por um ambiente de migração e urbanização e for-
mado pela mão de obra especializada e profissional, passa a carregar as 
marcas da revolução tecnológica e da globalização ainda recente. Esse 
cenário acaba por gerar desafios advindos do modelo liberal, que cons-
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titui o pilar de sustentação das políticas públicas voltadas para a econo-
mia de mercado.

Promove-se a construção nacional através da criação de um sistema 
de educação com currículo mínimo, baseado na industrialização voltada 
para bens de consumo e consequente criação de cursos de engenharia nas 
academias, a fim de que se instale, posteriormente, a indústria de base. 

A ideologia do liberalismo igualitário torna-se hegemônica, penetran-
do profundamente na própria cultura do cidadão brasileiro, constante-
mente constrangido pelo imperativo da meritocracia do capital. Esse 
modelo intelectual traz rudimentos permanentes na estrutura governa-
mental, os quais, apesar de passarem desapercebidos a certos marcos 
políticos nacionais, tornam-se igualmente significantes para o processo 
de construção da cidadania.

Em uma análise detida da estrutura socioeconômica do país, fica cla-
ra, como explana Wanderley Guilherme dos Santos, essa “crença em que 
o mercado, onde se encontram indivíduos juridicamente iguais e autô-
nomos, capazes de firmar acordos que a ninguém mais interessava, cons-
tituía o mercado mais eficiente para combinar as mais elevadas taxas de 
acumulação de riqueza à mais justa distribuição possível de benefícios 
econômicos e, em decorrência, sociais” (1998, p. 68-69).

Recorrendo-se à interpretação materialista da história, é evidente 
que a urbanização, a industrialização e a formação de uma sociedade de 
massas consagravam, em meio à decadência dos setores agrários oligár-
quicos, a imprescindibilidade da mão de obra operária urbana à concre-
tização da modernização liberal.

Nesse sistema aberto, não obrigatoriamente suscetível a explicações 
causais ou sistemáticas, a tímida regulamentação específica dos direitos 
trabalhistas e previdenciários, precedida pelo laissez-fairiano da organi-
zação das profissões (regido pela elitização do poder), torna-se elemento 
essencial para que se compreenda o alicerce da cidadania em meio ao 
liberalismo e ao desenvolvimento industrial no Brasil. 

Uma das variáveis condicionantes de qualquer sistema 
de estratificação social é o processo de divisão social do 
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trabalho e o processo de divisão social do trabalho é ir-
redutível a explicações causais sistemáticas ex ante, isto 
é, antes que se produza. Nesse sentido, o processo de di-
visão social do trabalho constitui uma fonte autônoma de 
variações no sistema de causalidades socais capaz de sub-
verter, ou ajudar a subverter, a relativa estabilidade deste. 
(SANTOS, 1998, p. 65).

Os direitos sociais, manifestados nomeadamente nos direitos traba-
lhistas, são tidos historicamente como uma tarefa estatal. Assim, a in-
cumbência de se incrementar e maximizar a produção de riquezas da 
sociedade, com sua respectiva regulamentação, é objetivo primeiro do 
Estado, que age em nome dos próprios indivíduos.

Há que se admitir que houveram avanços no encadeamento de de-
mandas participativas, uma vez que o direito de categorias profissionais 
organizarem-se em sindicatos para defesa de seus interesses comuns em 
1907, bem como a instituição do sistema de seguro por acidente de tra-
balho (SAT) em 1919 e a lei Eloy Chaves em 1923, são emanações clara-
mente autônomas à tutela do Estado. 

Contudo, o problema desse modelo ainda subsiste, uma vez que a for-
ma de distribuição dos custos e benefícios socais frente em uma ordem 
política autoritária está assentada na contenda permanente entre o pro-
cesso de acumulação e de equidade; da qual frequentemente a concentra-
ção de renda e a desigualdade subsistem em detrimento da justiça social.

Enquanto se podia observar algum progresso do lado da 
política previdenciária strictu sensu, pela multiplicação 
das CAPs – que não constava, de resto, da pauta de rei-
vindicações da força de trabalho – verificava-se a inten-
sificação da repressão do poder público às demandas dos 
trabalhadores referentes ao processo de acumulação. A 
elite pós-1930 inverterá esta ordem e só após reorganizar 
substancialmente a esfera de acumulação é que voltará 
sua atenção para a política previdenciária convencional, 
para aí também introduzir inovações nada desprezíveis. 
Importante a assinalar é o formato, por assim dizer, da 
engenharia institucional que presidiu à reorganização do 
processo acumulativo, pois este formato deitará raízes na 
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ordem social brasileira com repercussões na cultura cívi-
ca do país e até mesmo nos conceitos e preconceitos das 
análises sociais correntes. (SANTOS, 1998, p. 102-103).

Essas dinâmicas desses dois polos de emanação de força no Brasil – 
acumulação e equidade – baseiam-se na dualidade entre o modelo po-
lítico e econômico e o modelo de distribuição social, radicalmente an-
tagônicos. Manifesta-se, então, a cidadania regulada, ou “estadania”, 
“cujas raízes encontram-se, não em um código de valores políticos, mas 
em um sistema de estratificação ocupacional, e que, ademais, tal siste-
ma de estratificação ocupacional é definido por norma legal” (SANTOS, 
1998, p. 103).

É nessa complexa trama construída no decorrer do processo históri-
co brasileiro que são erigidas as relações de trabalho baseadas no critério 
profissional, impulsionando da mesma forma o conceito de cidadania, 
constantemente precarizada pela regulamentação da ocupação no pro-
cesso acumulativo.

Esse sistema de elevado grau de individualismo em busca de uma es-
tabilidade ou cargo que advém de uma regulamentação estatal acaba por 
influenciar a noção de cidadania germinada pela sociedade, comprome-
tendo a atuação dos indivíduos na busca de seus direitos trabalhistas, em 
uma – quase – absoluta ausência de iniciativa privada.

Dessa concepção do conflito social depreende-se facil-
mente que o estado “natural” da sociedade é aquele em 
que nenhum interesse se organiza de forma autônoma. 
Inexistindo no Brasil, a não ser pela Igreja Católica, en-
tidades tradicionais importantes de caráter não estatal, 
este quinto componente do modelo [não-organização da 
“sociedade civil”] desenvolveu-se de maneira incisiva, 
sem necessidade de maiores qualificações, adquirindo 
duas conotações principais. Uma, o imperativo da coop-
tação antecipada dos interesses e agrupamentos sociais, 
cuja legitimidade, enquanto agentes representativos, fica 
assim na dependência de prévia corporativização; outra, 
a severa deslegitimação de todo intento de projeção de 
interesses particulares numa arena pública mais ampla.
(LAMOUNIER, p. 397).
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Esse comportamento cívico permanece inalterado até hoje (de certa 
forma em razão da manutenção do “sabe com quem está falando?”, que 
preconiza o conflito como uma revolta que deve e precisa ser reprimi-
da, não como um sintoma de crise no sistema), e a marginalidade e de-
sigualdade decorrentes da modernização liberal também, resultado da 
inércia do cidadão, que pousa exacerbada expectativa nas políticas do 
Leviatã benevolente. 

Não poderia ser outro o resultado, esse modelo retrógrado e messiâ-
nico, assentado no pensamento social de caráter autoritário, que sugere 
que a organização da realidade brasileira deve, necessariamente, passar 
pela organização do Estado, forjou uma frágil legislação trabalhista, vul-
nerável aos interesses do governo, que, cúmplice da economia de merca-
do, se vê cabalmente limitado quanto ao tema, respaldando-se, natural-
mente, na ordem vigente.

Não obstante, é preciso conhecer e pensar a realidade brasileira, es-
pecialmente quando se trata de direitos sociais e trabalhistas, não a par-
tir do Estado, mas a partir da própria sociedade, o que implica em uma  
perspectiva democrática e participativa, partindo do pressuposto de que 
a “sociedade é constituída de forças vivas, de processos dinâmicos de so-
ciabilidade, de formas de representação simbólicas as quais foram cons-
tituídas historicamente e foram depositando suas marcas, por sua vez 
transfiguradas em traços de identidade cultural brasileira, o que indica 
igualmente, sua possibilidade de contínua transformação”. (VELOSO, 
1999, p. 21).
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PODER JUDICIÁRIO E APLICAÇÃO DAS 
LEIS DE COTAS DE GÊNERO: obstáculo  
ou facilitador à inserção das mulheres 
na política?
Gabriella Galdino Veras

Resumo 

O objetivo deste trabalho é estudar como os órgãos do Poder Judiciá-
rio – notadamente o TSE, atuaram na aplicação dos normativos concer-
nentes à participação política das mulheres. A metodologia da pesquisa 
consistiu na revisão bibliográfica e levantamento das principais decisões 
da corte eleitoral sobre as candidaturas femininas, desde o histórico da 
conquista do direito ao voto até às vésperas das eleições de 2018. Por 
fim, é feita uma análise sobre a atuação do Poder Judiciário em prol da 
participação feminina na política. 

Palavras-chave: Mulher. Política. Eleições. Candidaturas. Judiciário.

Abstract 

The objective of this research is to examine how the institutions of 
the Judiciary – notably the Electoral Court, have acted in the applica-
tion of normatives concerning the political participation of women. The 
research methodology consisted in the bibliographic review and survey 
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of the main decisions of the on the female candidates, from the history 
of the conquest of the right to vote until the eve of the 2018 elections. 
Finally, a Analysis of the Judiciary’s work in favor of female participation 
in politics.

INTRODUÇÃO

A sub-representação política da mulher é tema de diversos estudos no 
Brasil e no mundo. De acordo com a Agência Brasil EBC (2018), dentre 
os países latino-americanos, o Brasil é o penúltimo colocado no ranking 
sobre a participação feminina nos parlamentos, ficando na frente apenas 
de Belize. Com relação às estatísticas mundiais, o País está na 90ª posi-
ção do ranking do relatório do Fórum Econômico Mundial que analisa a 
igualdade entre homens e mulheres em 144 países, sendo que somente 
em um ano o Brasil caiu 11 posições, principalmente devido à baixa re-
presentatividade política das mulheres (WORLD ECONOMIC FORUM, 
2017, p. 8). 

O dado é alarmante, tendo em vista que as mulheres brasileiras cor-
respondem a cerca de 52% do eleitorado (TSE, 2018), mas ocupam ape-
nas 15% e 14,8% das cadeiras da Câmara dos Deputados e do Senado Fe-
deral, respectivamente (INTER-PARLIAMENTARY UNION, 2019). 

Apesar dos 86 anos de direito ao voto feminino no Brasil e de 23 anos 
de existência de ações afirmativas que visam garantir percentual mínimo 
de participação de cada gênero nas eleições, o número de mulheres elei-
tas não aumentou de maneira significativa ao longo do tempo. 

Para tentar entender esse panorama, é importante verificar como as 
instituições estão enfrentando a desigualdade de gênero na política. Em 
trabalho anterior, foram analisados os debates e as lutas políticas reali-
zadas no Congresso Nacional que originaram as leis de cotas de gênero, 
bem como o impacto dessas leis no número de mulheres eleitas para a 
Câmara dos Deputados (VERAS, 2014). 

Tendo em vista que o poder Judiciário foi instado a interpretar e dis-
ciplinar a aplicação das ações afirmativas de gênero na política desde a 
edição da primeira lei de cotas, essa pesquisa procurou estudar os deba-
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tes e a atuação dos órgãos do sistema de justiça acerca do tema, especial-
mente a atuação da Corte Eleitoral. Notadamente, os julgados do Tribu-
nal Superior Eleitoral – TSE impactam diretamente o comportamento 
dos partidos políticos. 

O objetivo pretendido é verificar se a atuação do poder Judiciário, 
especialmente do TSE, consistiu em mais um obstáculo à inserção de 
mulheres na política.

HISTÓRICO DA CONQUISTA DOS DIREITOS POLÍTICOS DAS 
MULHERES NO BRASIL

No dia 24 de fevereiro comemora-se oficialmente o dia da conquista 
do voto feminino no Brasil, instituído pela Lei nº 13.086, de 8 de janeiro 
de 2015, promulgada pela primeira mulher a ser eleita presidente do Bra-
sil, Dilma Rousseff. Essa data foi escolhida porque no dia 24 de fevereiro 
de 1932 foi publicado o Decreto nº 21.076 que permitiu a participação da 
mulher na seara política: “Art. 2º E’ eleitor o cidadão maior de 21 anos, 
sem distinção de sexo, alistado na fórma deste Codigo”. Porém, a luta 
sobre o direito ao voto feminino é anterior ao marco legal de 1932.

A Primeira Constituição Republicana do Brasil, datada de 1891, não 
abordava a questão do voto feminino, tendo em vista que essa hipótese 
era inimaginável para a maioria dos homens públicos. Porém, com base 
nessa brecha legal, Myrthes de Campos e Leolinda Daltro solicitaram 
alistamento eleitoral, tendo em vista que o parágrafo primeiro do art. 
70 da Constituição não proibia expressamente o voto às mulheres, mas 
somente aos mendigos, aos analfabetos, aos praças e aos religiosos, mas 
ambos os pedidos foram indeferidos (ALVES, 1980, p. 94-95).  

Em 1885 a cirurgiã dentista Isabel de Souza Matos requereu alista-
mento eleitoral com base na Lei Saraiva, que facultava o voto aos de-
tentores de títulos científicos (SCHUMAHER e BRASIL, 2000). Obteve 
sucesso perante o Rio Grande do Norte em segunda instância, porém, ao 
tentar alistar-se no Rio de Janeiro em 1890, foi barrada pelo entendimen-
to do Ministro do Interior José Cesário de Faria Alvim, para quem a Lei 
Saraiva não havia instituído direito ao voto feminino, independente do 
grau de educação das mulheres (SCHUMAHER e BRASIL, 2000). 
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Em 1910 foi fundado o Partido Feminino Republicano, que teve como 
um dos objetivos o de “pugnar para que sejam consideradas extensivas 
à mulher as disposições constitucionais da República do Brasil, desse 
modo incorporando-a na sociedade brasileira (BITHIAH e RABAT, 2012, 
p. 54-55). Ressalta-se a simbologia da fundação de um partido político 
por um grupo excluído da seara política. 

No mesmo período, foi criada a Liga pela Emancipação Intelectual 
da Mulher, sucedida em 1922 pela Federação Brasileira para o Progresso 
Feminino – FBPF, que tinha como principais pautas o direito à educação 
e ao voto feminino (SCHUMAHER e BRASIL, 2000, p. 2018).

Como fruto dessas articulações e pressões políticas, o estado do Rio 
Grande do Norte foi o primeiro a permitir legalmente o voto feminino, 
em 1927, por meio do art. 77 da Lei Estadual nº 660: “No Rio Grande 
do Norte poderão votar e ser votados, sem distinção de sexos, todos os 
cidadãos que reunirem as condições exigidas por esta lei”. Assim, Alzira 
Soriano foi a primeira prefeita da história da América do Sul, com 60% 
dos votos válidos (TRE-RN, 2018). 

Porém, somente após a Revolução de 1930 feita por Getúlio Vargas 
o direito ao voto feminino foi garantido nacionalmente, ainda que de 
maneira facultativa, diferentemente do voto masculino, que era obriga-
tório aos homens de até 60 anos. Apenas em 1965 o voto obrigatório foi 
instituído igualmente a homens e mulheres (TSE, 2013).

Atualmente, o art. 5º da Constituição Federal de 1988 garante a igual-
dade plena entre homens e mulheres e o art. 7º, inciso XXX proíbe a 
diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão 
por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. 

Porém, mesmo após a conquista legal dos direitos políticos, o aces-
so feminino aos cargos públicos enfrenta obstáculos das mais variadas 
ordens: social, econômico, político e cultural. Desde o ano de 1934, logo 
após à conquista do direito ao voto, até o ano de 1999, o número de mu-
lheres eleitas para a Câmara dos Deputados variou de 0,39% a 7,21%, ou 
seja, em 64 anos o número máximo de mulheres eleitas em uma legisla-
tura foi de 32 deputadas federais (VERAS, 2014, p. 20). Por isso, a partir 
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da década de 90 foram iniciadas discussões sobre a ações afirmativas de 
gênero na política brasileira.

O JUDICIÁRIO E A APLICAÇÃO DAS LEIS SOBRE AÇÕES 
AFIRMATIVAS DE GÊNERO NA POLÍTICA 

A primeira lei a prever cotas de gênero nas candidaturas eletivas pro-
porcionais foi a Lei nº 9100/1995, que estipulou em seu parágrafo 3º, art. 
11: “Vinte por cento, no mínimo, das vagas de cada partido ou coligação 
deverão ser preenchidas por candidaturas de mulheres”. 

Mas, ao tempo em que estipulou a reserva de vagas às candidaturas 
femininas, o caput do art. 11 da referida lei aumentou para 120% o núme-
ro de candidaturas que puderam ser preenchidas pelos partidos políti-
cos, o que diminuiu o impacto das cotas de gênero (GROSSI e MIGUEL, 
2001, p. 167-206).

Ainda assim, tendo em vista a realização das eleições municipais de 
1996, os candidatos e os partidos políticos formularam consultas peran-
te o TSE para questionar a possibilidade de serem preenchidas as vagas 
destinadas às mulheres por candidaturas masculinas. 

Um dos questionamentos do Deputado Federal Nilson Gibson, pre-
sente na Consulta nº 54, foi justamente sobre o que fazer com as vagas 
destinadas às candidaturas femininas, mas que não foram preenchidas 
(TSE, 1996, p. 8937): 

O Legislador ao criar reserva para as candidaturas femi-
ninas não se lembrou, data vênia, de elaborar uma norma 
estabelecendo o que fazer com as vagas quando não hou-
ver número suficiente em preenchê-las (§ 3º do art. 11 da 
Lei 9100/1995). Concessa a máxima vênia, neste caso as 
vagas poderão ser preenchidas por homens?.

Desse questionamento percebe-se a intenção dos parlamentares mas-
culinos de manter o status quo existente antes da Lei 9100/1995, ainda que 
a norma não tenha trazido nenhuma ameaça às candidaturas masculinas. 
Em resposta, o TSE editou a Resolução nº 19.448, de 26 de fevereiro de 
1996, na qual afirmou a impossibilidade de serem preenchidas as vagas 
destinadas às mulheres por candidaturas masculinas.
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Por meio da Consulta n° 157, a Deputada Federal Marta Suplicy ques-
tionou se a chapa eleitoral poderia ser registrada sem serem preenchidas 
as vagas destinadas às mulheres. Em resposta, a Corte Eleitoral editou a 
Resolução n° 19.564, de 23 de maio de 1996, por meio da qual admitiu-se 
os registros das chapas, ainda que o percentual de candidaturas femini-
nas esteja incompleto (TSE, 1996, p. 8937). Nesse sentido, a Corte per-
mitiu o registro da chapa com candidaturas exclusivamente masculinas, 
desde que os 20% reservados às candidaturas femininas permaneçam va-
zias, sem serem preenchidas por homens, decisão estipulada no âmbito 
da Consulta n° 194, que resultou na Resolução 19.587.  

Mesmo com a interpretação tímida do TSE, ainda assim, candidaturas 
masculinas foram impugnadas por terem preenchido vagas das candida-
turas femininas, como foi o caso do candidato Alaércio Martinho Peixo-
to, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) de Santa Catarina, 
julgado no Acórdão n° 13.759, de 10 de dezembro de 1996.  A Corte Elei-
toral restabeleceu a sentença do Juízo Eleitoral da 12ª Zona de Florianó-
polis, que declarou a inelegibilidade do candidato por ter sido deferido o 
registro de sua candidatura com a utilização do percentual destinado às 
mulheres (TSE, 1996, p. 228). 

O debate sobre a participação política das mulheres continuou no 
Congresso Nacional, o que resultou na edição da Lei n° 9504/1997. Em 
seu parágrafo 3º do artigo 10, a Lei trouxe a seguinte inovação:

Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a 
Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, Assembléias 
Legislativas e Câmaras Municipais, até 150% (cento e cin-
qüenta por cento) do número de lugares a preencher.

[...]

§ 3.º Do número de vagas resultante das regras previstas 
neste artigo, cada partido ou coligação deverá reservar 
o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% 
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.

Ao se comparar as Leis n° 9100/1996 e n° 9504/1997, são observadas 
as seguintes mudanças: a definição de limites a candidaturas de cada 
sexo, sem mencionar explicitamente as candidaturas femininas; aumen-
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to do percentual de 20% para 30% das cotas de gênero e o aumento do 
percentual de 120% para 150% do número de candidaturas que podem 
ser registradas pelos partidos políticos (VERAS, 2014, p. 23-24). 

Considerando que tanto a cota de gênero quanto o número máximo 
de candidaturas que podem ser apresentadas pelos partidos políticos fo-
ram aumentados em 30%, pode-se inferir novamente que os legisladores 
quiseram preservar as candidaturas masculinas, pois não houve diminui-
ção das vagas destinadas aos homens (MARTINS, 2007, p. 22). 

Ressalta-se ainda a adoção do verbo “reservar” pela Lei n° 9504/1997, 
estipulando de maneira mais clara a faculdade dos partidos políticos de 
preencherem as vagas destinadas às candidaturas (MARTINS, 2007, p. 22). 

Dessa forma, o TSE manteve o seu entendimento no sentido de que 
os partidos políticos podem registrar sua chapa com percentual incom-
pleto ou inexistente de candidaturas femininas, desde que as vagas des-
tinadas às mulheres não sejam ocupadas por homens. Ou seja, o partido 
pode apresentar uma chapa com 120% de vagas preenchidas com candi-
daturas masculinas, o que resultou na prática no aumento do número de 
candidaturas masculinas e não de candidaturas femininas, visto que o 
preenchimento das cotas de gênero não era obrigatório, objetivo diverso 
do pretendido pela edição da Lei 9504/1997. 

Por fim, tal qual a Lei n° 9100/1996, a Lei n° 9504/1997 não previu 
sanções aos partidos políticos que não preencherem as vagas das candi-
daturas femininas. 

As discussões no Congresso Nacional sobre a representação feminina 
na política continuaram e, com o intuito de aperfeiçoar o mecanismo de 
cotas na política, em 2009 foi sancionada a Lei n° 12.034, denominada de 
minirreforma eleitoral, que alterou o parágrafo 3º do artigo 10 da Lei n° 
9504/1997: 

Do número de vagas resultante das regras previstas neste 
artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 
30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por 
cento) para candidaturas de cada sexo.



128Gabriella Galdino Veras

Observa-se que dessa vez o verbo “preencherá” foi adotado no lugar 
do verbo “reservará”, a fim de que dar um caráter mais imperativo ao 
cumprimento da cota de gênero.

Tendo em vista essa alteração legal, o Grupo de Trabalho dos Siste-
mas de Candidaturas e Propaganda Eleitoral (GESCAPE), instituído no 
âmbito do TSE, apresentou questionamentos acerca da aplicação da cota 
de gênero e seus impactos nos registros das candidaturas dos partidos. 

Na deliberação da Corte acerca das indagações do GESCAPE, ficou 
clara a preocupação dos Ministros com a possibilidade de indeferimen-
to em massa dos registros das candidaturas apresentadas pelos partidos 
que não cumprissem a cota de gênero: 

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Está ha-
vendo quem sustente isto: como a lei agora está dispondo 
que preencherá assim, alguns, até juízes, andaram dizen-
do que, se vier errado, indeferirão o registro de todos.

[...]

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI 
(presidente): Imaginemos, nas eleições municipais, um 
pequeno município em que não haja disponibilidade de 
mulheres suficiente, ou que não queiram ou não tenham 
filiação partidária. Como obrigar o partido a preencher 
essa quota?

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Acredito 
que seria importante que o Tribunal dissesse logo qual 
será a consequência, porque senão encontraremos um 
problema sério pela frente, porque provavelmente haverá 
indeferimentos em massa.

Então, já dizemos que realmente o partido ou coligação 
tem que apresentar o número de mulheres.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Mas, para 
dizermos que tem que se apresentar esse número de mu-
lheres, precisamos cogitar de consequência jurídica.

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Que é in-
deferir tudo. (TSE, 2010, p. 14).
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E, a despeito das mudanças legais trazidas pela Lei n° 12.034/2009, 
também se observa manifestações de alguns ministros que diminuem 
a força normativa da cota de gênero, sob o argumento de que não há 
previsão explícita de sanção ao descumprimento do percentual de can-
didaturas femininas. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: “Ministro 
Arnaldo Versiani, tem-se o envolvimento de um preceito, 
sob a minha óptica, simplesmente programático, que se 
situa muito mais no campo da moral. Creio que a publici-
dade sempre é bem-vinda, mas sem consequências maio-
res quanto ao registro daqueles candidatos apresentados, 
porque a própria lei não determina e, nesse caso, seria co-
minação muito forte para ser criada pela jurisprudência. 
(TSE, 2010, p. 5).

Por fim, o entendimento do Tribunal Eleitoral consubstanciado na 
Resolução n° 23.270/2010 foi no sentido de permitir que as chapas dos 
partidos políticos fossem incluídas no Sistema de Registro de Candida-
turas (CANDex), mas com aviso acerca da inobservância dos percentuais 
de candidaturas de cada sexo, cabendo aos tribunais regionais a análise 
quanto às consequências do descumprimento, podendo inclusive inti-
mar o partido a sanar a irregularidade no prazo de 72h.

Porém, ainda subsistiram dúvidas sobre o cálculo dos percentuais da 
cota de gênero, se seriam calculados com base no número total de candi-
daturas possíveis ou do número de candidaturas efetivamente apresen-
tadas por cada partido. 

O debate sobre essa questão foi realizado pelo TSE no julgamento do 
Recurso Especial n° 784-32, interposto pelo Ministério Público Eleito-
ral (MPE) em face do Partido Democrático Trabalhista (PDT) do esta-
do do Pará. No recurso, o MPE argumenta que o partido apresentou 22 
candidatos homens e apenas 2 mulheres ao cargo de deputado estadual, 
totalizando 29 candidaturas, sendo que “deveriam ter sido indicadas, no 
mínimo, 9 vagas para um dos gêneros, o que não ocorreu” (TSE, 2018,  
p. 3). Para o órgão ministerial, o cálculo deveria ter sido feito com base 
no número real de candidaturas indicadas pelos partidos, restando ao 
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PDT acrescentar candidaturas femininas ou retirar candidaturas mas-
culinas, a fim de obedecer a proporção de candidaturas de cada gênero.

No julgamento do recurso pelo TSE, novamente podem ser observa-
das manifestações que minimizam o impacto das mudanças legais trazi-
das pela Lei n° 12.034/2009, como a presente no voto do Relator Ministro 
Marco Aurélio:

Não vejo distinção maior, a não ser quanto ao tratamen-
to igualitário dos gêneros masculino e feminino, entre a 
norma do atual § 3º, que contém o verbo “preencher”, e a 
norma anterior. Estou diante de uma obrigação de fazer, 
em relação à qual não foi prevista, para o descumprimen-
to, sanção. (TSE, 2018, p. 31).

Contudo também houve manifestações alertando a importância das 
mudanças legais, tendo em vista as pressões dos movimentos feministas, 
como o do Presidente da Corte à época, Ministro Ricardo Lewandowski:

Fico muito preocupado e quero dizer a Vossas Excelências 
que o movimento feminista saudou como grande avanço a 
mudança dessa expressão na lei. Ou seja, não darmos ne-
nhuma consequência a essa mudança é uma questão pro-
blemática. Ou ficamos no caso concreto e estudamos caso 
a caso ou dizemos que nada mudou. (TSE, 2018, p. 14).

Por fim, o TSE reconheceu, por maioria, que “o cálculo dos percen-
tuais deverá considerar o número de candidatos efetivamente lançados 
pelo partido ou coligação” (TSE, 2018, p. 14). Caso haja descumprimen-
to, foi decidido que o tribunal regional deve intimar o partido a regula-
rizar a situação de forma a obedecer a proporção de no mínimo 30% de 
candidaturas de cada sexo.

Ainda que tenha ocorrido algum avanço na interpretação do Tribunal, 
nas eleições de 2010 houve novamente descumprimento da cota de gêne-
ro, porque os partidos apresentaram um total de 22,2% de candidaturas 
femininas (ARAÚJO, 2011, p. 90-135). Deve-se lembrar que no primeiro 
momento a análise do descumprimento da cota de gênero ficou a cargo 
dos tribunais regionais eleitorais.
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Já nas eleições municipais de 2012, de acordo com o TSE o percentual 
de candidatas às vagas de vereador foi de 32,57%, atingindo, portanto, o 
limite mínimo da cota de gênero (TSE, 2012).

Nas eleições de 2012, o TSE julgou o Respe nº 2939, por meio do qual 
a Coligação Frente Renovadora pela Decência Política e Justiça, do Mu-
nicípio de Jataúba-PE, recorreu do indeferimento do registro de toda a 
sua chapa por descumprimento à cota de gênero. Após ser intimada pelo 
TRE/PE sobre a não observância dos percentuais de candidaturas mas-
culinas e femininas, a coligação apenas justificou que as mulheres não 
manifestaram intenção de serem candidatas, ao invés de regularizar a 
situação. Dessa forma, o TRE/PE indeferiu o registro da chapa e essa 
decisão foi confirmada pelo TSE. (TSE 2012, p. 298).

De acordo com a Secretaria de Política para as Mulheres – SPM, nas 
eleições de 2014, em comparação com as eleições de 2010, houve um au-
mento de 45,6% no número total de candidaturas femininas, mas ain-
da assim houve descumprimento da cota de gênero para os cargos de 
deputado federal (29,15%) e deputado estadual/distrital (29,11%). Dessa 
forma, pode-se concluir que os órgãos eleitorais permitiram que os par-
tidos e coligações registrassem sua chapa sem a observância do número 
mínimo de candidaturas femininas. 

Já nas eleições municipais de 2016, o percentual de candidaturas fe-
mininas foi de 31,6%, atingindo assim a cota de gênero prevista na legis-
lação. (TSE, 2016).

Contudo, o aumento expressivo do número de candidatas registrado 
nas eleições realizadas após a aprovação da minirreforma eleitoral não 
se converteu em aumento do número de eleitas. Em 2006 e 2010 foram 
eleitas 45 deputadas federais, o que representa um percentual de 8,8% do 
total de vagas; já em 2014 foram eleitas 51 mulheres para o mesmo cargo, 
resultando em 9,9% do total de vagas disponíveis (SPM, 2014). Ou seja, 
apesar das mudanças legais, houve aumento de apenas 1,1% na represen-
tação feminina na Câmara dos Deputados.

Nas eleições para deputado estadual e distrital, houve redução na re-
presentação feminina na política, pois apenas 120 mulheres foram eleitas 
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em 2014, número menor do que o registrado nas eleições de 2010, 2006 
e 2002. (SPM, 2014, p. 14-15).

Essa discrepância entre o aumento do número de candidaturas femi-
ninas e a diminuição do número de eleitas despertou a atenção da justi-
ça. Em 2015, no julgamento do Recurso Especial n° 1-49/PI, o TSE am-
pliou seu entendimento sobre o conceito de fraude para englobar ações 
que burlam a lei e frustram a cota de gênero, “como o lançamento do 
número mínimo de vagas previsto para cada gênero sem o efetivo de-
senvolvimento das candidaturas” (TSE, 2015). Na ocasião o TSE decidiu, 
ainda, ser possível verificar, em sede de ação de investigação eleitoral, 
a existência de fraudes à lei de cotas de gênero. Por fim, a corte decidiu 
que esse tipo de fraude também pode ser objeto de ação para cassação de 
mandato eletivo. (GONÇALVES, 2017).

No caso concreto discutido no Recurso Especial n° 1-49/PI, as seguin-
tes irregularidades foram apontadas como indícios de fraude à lei de co-
tas eleitorais: três filiadas não sabiam que tinham sido registradas como 
candidatas pela coligação; houve registro de candidatura de uma mulher 
analfabeta; e nas duas candidaturas regulares uma mulher recebeu ape-
nas 1 voto e outra não recebeu nem o próprio voto. O caso foi remetido 
ao TRE/PI para o órgão julgar se houve fraude ou não à lei de cotas. (TSE, 
2015). 

Em um levantamento estatístico inédito, o TSE percebeu que 9 entre 
cada 10 candidaturas que não tinham recebido nenhum voto nas eleições 
de 2016 eram de mulheres, o que pode ser indício de existência de “can-
didaturas laranjas”, existentes apenas para cumprir a cota de gênero sem 
efetivamente criar condições para a eleição dessas candidatas. (INSTI-
TUTO AGÊNCIA PATRÍCIA GALVÃO, 2018). 

Diante desse fato, a Procuradoria-Geral da República enviou orien-
tações aos procuradores para conferir assinaturas, documentos e gastos 
dessas campanhas, já que geralmente é comum não existirem recursos 
investidos quando a candidatura é fictícia (TSE, 2016).  

Dessa forma, o Ministério Público Eleitoral de São Paulo (MPE/SP) 
realizou investigação para verificar se houve investimento dos partidos e 
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coligações nas candidaturas femininas nas eleições municipais de 2016. 
Após a investigação, o MPE/SP ajuizou diversas ações no TRE/SP para 
pedir o cancelamento do registro das chapas dos partidos e coligações 
que fraudaram a lei de cotas de gênero (MPE-3ª REGIÃO, 2016).

Em 2017, o TRE/SP decidiu por cassar os diplomas de candidatos per-
tencentes a uma coligação que concorreu aos cargos da Câmara Muni-
cipal de Santa Rosa do Viterbo, sob o argumento de que “a coligação 
lançou candidaturas femininas de forma fraudulenta, apenas com o in-
tuito de cumprir a cota de gênero em sua chapa e, assim, viabilizar o 
deferimento do registro da coligação para as eleições de 2016. (MPE-3ª 
REGIÃO, 2017). 

No mesmo ano o TRE/SP também cassou registros e diplomas de 20 
candidatos ao cargo de vereador da Câmara Municipal de Cafelândia 
por fraudes no cumprimento da cota de gênero nas eleições. De acor-
do com o juiz relator do recurso, algumas candidatas afirmaram que se 
candidataram apenas para que a coligação conseguisse cumprir a cota 
de gênero (TRE-SP, 2017). Porém, 4 vereadores ajuizaram Ação Cautelar 
n° 060048952 com pedido de liminar perante o TSE para impedir a cas-
sação dos seus diplomas. 

Em decisão monocrática o Ministro Admar Gonzaga Neto deferiu a 
cautelar com base no argumento de que o depoimento pessoal das can-
didatas não constitui prova robusta para fins de cassação do diploma dos 
vereadores (TRE-SP, 2017). Outro argumento utilizado pelo Ministro 
foi a existência do “risco institucional da implementação imediata dos 
efeitos da cassação de 4 dos 11 vereadores, o que representa aproxima-
damente 36,4% do quadro parlamentar do município” (TRE-SP, 2017). 
Dessa forma, foi determinado o retorno dos vereadores aos seus cargos 
na Câmara Municipal de Cafelândia até o julgamento final do feito. 

Nas eleições de 2018, a proporção de candidaturas de homens e mu-
lheres obedeceu aos limites estipulados pelas leis eleitorais (mulheres 
representaram 31,6% dos candidatos), o que pode ter contribuído para o 
aumento do número de mulheres eleitas em comparação às eleições de 
2014 (TSE, 2018): foram eleitas 77 deputadas federais (aumento de 51%) 
e 161 deputadas estaduais (aumento de 41,2%). 
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Porém, várias mulheres denunciaram que foram usadas como can-
didatas-laranja pelos partidos políticos para apenas cumprir a cota de 
gênero prevista em lei de modo a viabilizar as candidaturas masculinas.

Tais denúncias são atualmente o principal foco de investigação dos 
órgãos eleitorais com relação às cotas de gênero e abalaram últimas elei-
ções, principalmente porque envolve o alto escalão do Partido Social Li-
beral – PSL, partido do atual Presidente da República Jair Bolsonaro.

JUDICIÁRIO E A APLICAÇÃO DAS NORMAS SOBRE FINANCIAMENTO 
DE CAMPANHAS REFERENTES À PARTICIPAÇÃO FEMININA

Acerca da destinação dos recursos do fundo partidário, a minirrefor-
ma eleitoral de 2009 modificou o inciso V, do art. 44, da Lei 9096/1995 
para estabelecer que deve ser destinado o mínimo de 5% dos recursos do 
fundo partidário para a criação de programas de promoção e difusão da 
participação política das mulheres. Em casos de descumprimento, a lei 
também prevê acréscimo de mais 2,5% dos recursos à participação femi-
nina no ano seguinte.

A Lei n° 13.165/2015 trouxe nova mudança legislativa no inciso V, do 
art. 44, da Lei 9096/1995, com o objetivo de deixar a cargo a secretaria da 
mulher de cada partido a aplicação dos recursos de 5% do fundo partidá-
rio nos programas voltados à participação de mulheres na política. 

A reforma eleitoral de 2015 também aumentou o percentual de 2,5% 
para 12,5% de acréscimo de recursos à participação feminina como san-
ção aos casos de descumprimento da aplicação do mínimo de 5% dos 
recursos partidários aos programas de fomento à participação da mu-
lher na política.

A nova lei eleitoral estabeleceu, ainda, que para as três eleições sub-
sequentes à sua publicação, os partidos deverão destinar o mínimo de 
5% e o máximo de 15% dos recursos do fundo partidário às candidatu-
ras femininas. 

Este último dispositivo teve sua constitucionalidade questionada 
pela Procuradoria-Geral da República (PGR) perante o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) na ADIN n° 5.617. 
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De acordo com a PGR, a estipulação de um limite máximo de recur-
sos a serem investidos nas candidaturas de mulheres “não apenas viola 
o princípio da igualdade, como, ainda mais grave, inverte o sistema de 
cotas eleitorais”, pois os partidos poderiam aplicar até 15% dos recursos 
nas candidaturas femininas e até 85% nas candidaturas masculinas, de 
maneira a beneficiar os candidatos homens, o que é incoerente com a 
intenção da lei de incentivar a participação feminina e com o mecanismo 
das cotas de gênero (STF, 2018). Em 2018 o STF decidiu, por maioria, 
julgar procedente a ADIN nº 6517. 

Com base nessa decisão do STF e em resposta à consulta formulada 
por um grupo de 14 deputadas e senadoras, o TSE decidiu que os parti-
dos devem repassar 30% do fundo eleitoral para campanhas de mulhe-
res, sendo que o mesmo percentual também deve ser observado quanto 
ao tempo destinado à propaganda política das candidaturas femininas. 
Caso haja número maior de mulheres candidatas, os recursos de finan-
ciamento da campanha e o tempo destinado à propaganda política serão 
aumentados em igual proporção. (TSE, 2018).

Essa decisão foi considerada histórica, pois quase todos os partidos 
investiram mais recursos nas candidaturas masculinas do que nas femi-
ninas nas eleições de 2016, independentemente do espectro ideológico 
do partido. (POLITIZE, 2017). 

O TSE alterou, ainda, a sua Resolução n° 23.553/2018, que trata so-
bre arrecadação e gastos de recursos por partidos políticos e candidatos, 
para proibir o uso, no todo ou em parte, dos valores destinados às can-
didaturas femininas para financiar candidaturas masculinas quando não 
houver benefício algum às mulheres candidatas (TSE, 2018), buscando 
assim prevenir possíveis brechas e burlas às leis de gênero na política.

Porém, nas eleições de 2018, várias candidatas denunciaram à mídia 
que suas candidaturas foram usadas pelos partidos políticos somente 
para que a cota de gênero fosse cumprida, pois não receberam o respec-
tivo apoio financeiro a que teriam direito. Muitas chegaram a receber 
recursos, mas tiveram que a devolver a maior parte da quantia aos par-
tidos políticos, a qual foi posteriormente foi empregada em candidatu-
ras masculinas. Os casos mais emblemáticos envolvem o alto escalão do 
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PSL, como o Presidente Nacional do partido, Luciano Bivar, o ex-Secre-
tário-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, e o Ministro do Turismo, 
Marcelo Álvaro Antônio. 

Em resposta ao crescente número de denúncias e investigações de can-
didaturas laranjas, foi proposto o Projeto de Lei n° 1256/2019 para revogar 
as cotas de gênero. De acordo com a justificação apresentada pelo autor 
da proposição, Senador Angelo Coronel, “a diminuta participação femini-
na é resultado de questões histórias muito mais complexas que a simples 
disposição financeira”. Dessa forma, para o Senador não seria razoável res-
ponsabilizar partidos por questões tão complexas. Porém, a proposição foi 
rejeitada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado.

Essa iniciativa revela a enorme resistência dos partidos políticos e de 
homens correligionários à inserção e promoção de mulheres na política. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O levantamento das principais decisões do TSE e da atuação de ou-
tros órgãos do sistema de justiça eleitoral dão elementos para analisar a 
aplicação das leis de cotas de gênero na política e seus possíveis reflexos 
no déficit democrático existente com a sub-representação das mulheres 
nas casas legislativas. Em que pese o poder judiciário estar restrito aos 
ditames legais, sua jurisprudência impacta o comportamento dos parti-
dos políticos. 

Durante a vigência das Leis n° 9100/1995 e n° 9504/1997, percebe-se 
que houve atuação tímida da Corte Eleitoral quanto à interpretação acer-
ca da imperatividade da cota de gênero, com a prevalência do argumento 
de que não havia previsão específica de sanção nos casos de descum-
primento da norma. O resultado dos normativos e de sua consequente 
aplicação pelos tribunais foi a existência de “vagas vazias”, ou seja, o não 
preenchimento das vagas destinadas às candidaturas femininas. 

A partir da edição da Lei n° 12.034/2009, inicia-se uma mudança de 
postura da Corte Eleitoral. Apesar de haver preocupação com a pos-
sibilidade de indeferimento em massa dos registros dos partidos pelo 
descumprimento à lei de cotas, também se nota a preocupação com as 
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demandas e pressões dos movimentos feministas por mais representati-
vidade política da mulher. 

Ressalta-se que esse normativo também não previu sanção específica 
ao descumprimento da cota de gênero, mas o entendimento do TSE foi 
modificado para fazer com que os partidos obedeçam a proporção de 
candidaturas femininas e masculinas estabelecida na lei, seja para acres-
centar mulheres candidatas, ou para retirar homens candidatos.   

Ainda assim, o percentual de candidaturas femininas ficou abaixo do 
mínimo de 30% estabelecido na Lei n° 12.034/2009 nas eleições de 2010 
e de 2014, o que pode ser indício de que houve resistências e/ou dificul-
dades iniciais com relação à aplicação e fiscalização da lei no momento 
do registro das candidaturas pelos partidos políticos. 

Após as eleições de 2014, observa-se um início de uma atuação mais 
incisiva de órgãos do Ministério Público Eleitoral e dos Tribunais Regio-
nais Eleitorais, de forma a cassar o registro e os respectivos diplomas de 
candidatos de partidos que descumpriram as cotas de gênero. 

Porém, em julgamento monocrático em ação cautelar, o TSE adotou 
postura conservadora no sentido de não apoiar essas cassações de re-
gistros e diplomas, sendo que um dos argumentos relativiza os depoi-
mentos das mulheres que foram usadas como “candidatas-laranja”, o 
que revela a presença do pensamento machista de desqualificar a fala 
da mulher quando há colisão com interesses masculinos. Cabe ponderar 
que a Corte Eleitoral ainda vai se debruçar sobre a matéria de maneira 
colegiada no caso concreto em questão. 

Um dos grandes marcos do poder Judiciário em prol da inclusão femi-
nina na política reside nas recentes decisões do STF e TSE que obrigam 
os partidos a destinarem ao menos 30% dos recursos do fundo partidá-
rio às candidatas. Deve-se reconhecer a atuação da Corte Eleitoral em 
prol da inclusão das mulheres na política quando alterou sua resolução 
para proibir o uso dos valores destinados às candidaturas femininas no 
financiamento de candidaturas masculinas quando não houver nenhum 
benefício às candidatas.
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Entretanto, essas decisões não coibiram os partidos políticos de usa-
rem candidaturas femininas como meio de obter mais recursos financei-
ros em prol de candidaturas masculinas, pois até mesmo personalidades 
políticas do alto escalão do atual Governo estão sendo investigadas por 
desvio de verbas públicas destinadas às candidaturas femininas.

Infere-se que a tendência de mudança de postura dos órgãos do sis-
tema de justiça eleitoral provocou o cumprimento dos limites de gênero 
nas candidaturas proporcionais nas eleições de 2018. Porém, constata-se 
que há forte resistência dos partidos políticos em promover o aumen-
to efetivo da representação feminina, a ponto de correligionárias serem 
usadas como candidatas-laranja para burlar o limite mínimo de 30% de 
candidaturas de cada sexo, bem como a tentativa, no âmbito do Congres-
so Nacional, de acabar com cotas de gênero. 

Dessa forma, ainda que o poder Judiciário tenha adotado posturas con-
servadoras à inserção de mulheres na política, os partidos políticos ainda 
são o grande obstáculo para aumento da representatividade feminina.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA BRASIL EBC. Justiça eleitoral quer anular registros de 
partidos por fraude. EBC, 2016. Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.
com.br/politica/noticia/2016-12/justica-eleitoral-quer-anular-registros-de-
partidos-por-fraude-em-cota.

AGÊNCIA BRASIL EBC. ONU Mulheres defende ampliação da 
participação feminina na política. Disponível em: http://agenciabrasil.
ebc.com.br/politica/noticia/2018-06/onu-mulheres-defende-ampliacao-da-
participacao-feminina-na-politica.

ALVES, Branca Moreira. Ideologia e feminismo: a luta da mulher pelo 
voto no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1980. p. 94-95.

ARAÚJO, Clara. As Mulheres e o poder político – desafio para a próxi-
ma década. In: BARSTED, Leila Linhares; PITAGUY, Jacqueline (org.). O 
Progresso das Mulheres no Brasil 2003-2010. Rio de Janeiro: CEPIA; 
Brasília: ONU Mulheres, 2011. p. 90-135.

http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-12/justica-eleitoral-quer-anular-registros-de-partidos-por-fraude-em-cota
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-12/justica-eleitoral-quer-anular-registros-de-partidos-por-fraude-em-cota
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-12/justica-eleitoral-quer-anular-registros-de-partidos-por-fraude-em-cota
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2018-06/onu-mulheres-defende-ampliacao-da-participacao-feminina-na-politica
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2018-06/onu-mulheres-defende-ampliacao-da-participacao-feminina-na-politica
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2018-06/onu-mulheres-defende-ampliacao-da-participacao-feminina-na-politica


139Gabriella Galdino Veras

BRASIL. Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997. Estabelece normas 
para as eleições.  D.O.U. de 1º.10.1997. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/cciviL_03/leis/L9504.htm.

BRASIL. Lei n° 12.034, de 29 de setembro de 2009. Altera as Leis nos 
9.096, de 19 de setembro de 1995 – Lei dos Partidos Políticos, 9.504, de 30 
de setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições, e 4.737, de 
15 de julho de 1965 – Código Eleitoral. DOU de 30.9.2009. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12034.htm.

BRASIL. Lei n° 13165/2015: Altera as Leis nos 9.504, de 30 de setembro 
de 1997, 9.096, de 19 de setembro de 1995, e 4.737, de 15 de julho de 1965 
– Código Eleitoral, para reduzir os custos das campanhas eleitorais, sim-
plificar a administração dos Partidos Políticos e incentivar a participação 
feminina. DOU de 26.11.2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm#art3.

BITHIAH, Débora; RABAT, Márcio. Palavra de mulher: oito décadas de 
direito de voto. Brasília: Câmara dos Deputados, 2012. p. 54-55.

EXAME. ONG de Luiza Trajano vai fiscalizar as candidatas invisíveis. 
27/06/2018. Disponível em: https://exame.abril.com.br/brasil/ong-de-luiza-
trajano-vai-fiscalizar-as-candidatas-invisiveis/.

GROSSI, Míriam Pilar e MIGUEL, Sônia Malheiros. Transformando a 
diferença: as mulheres na política. Revista Estudos Feministas, Floria-
nópolis, v. 9, n. 1, p. 167-206, 1º semestre 2001

GONÇALVES, Luiz Carlos dos Santos. Uma vitória política das mu-
lheres. JOTA, 2017. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/
artigos/uma-vitoria-politica-das-mulheres-04082017.

INSTITUTO ANGÊNCIA PATRÍCIA GALVÃO. Candidaturas-laranja 
de mulheres ligam o alerta da justiça eleitoral. Disponível em: https://
agenciapatriciagalvao.org.br/mulheres-de-olho/politica/candidaturas-
laranjas-de-mulheres-ligam-o-alerta-da-justica-eleitoral/.

http://www.planalto.gov.br/cciviL_03/leis/L9504.htm
http://www.planalto.gov.br/cciviL_03/leis/L9504.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12034.htm
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/uma-vitoria-politica-das-mulheres-04082017
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/uma-vitoria-politica-das-mulheres-04082017


140Gabriella Galdino Veras

INTER-PARLIAMENTARY UNION. Women in national parliaments. 
Disponível em: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm.

MARTINS, Eneida Valarini. A política de cotas e a representação femi-
nina na Câmara dos Deputados. Monografia (especialização) – Centro 
de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor), da Câmara dos 
Deputados: Curso de Especialização em Instituições e Processos Políti-
cos do Legislativo, Brasília, 2007.

MIGUEL, Sônia Malheiros. A Política de Cotas por Sexo: um estudo 
das primeiras experiências no Legislativo Brasileiro. Brasília: CFEMEA, 
2000.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Em decisão inédita, 
fraude em candidaturas femininas gera cassação. Disponível em: 
http://www.mpf.mp.br/regiao3/sala-de-imprensa/noticias-r3/em-decisao-
inedita-fraude-em-candidaturas-femininas-gera-cassacao.

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO. MP 
Eleitoral pede anulação dos registros de uma coligação e dois 
partidos por descumprimento de cota feminina na cidade de São 
Paulo. 15/12/2016. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/regiao3/sala-
de-imprensa/noticias-r3/mp-eleitoral-pede-anulacao-dos-registros-de-uma-
coligacao-e-dois-partidos-por-descumprimento-de-cota-feminina-na-cidade-
de-sao-paulo.

SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES. As mulheres nas 
eleições de 2014.  Disponível em: http://www.spm.gov.br/sobre/publicacoes/
publicacoes/2014/as-mulheres-nas-eleicoes-2014-livro.pdf/view.

SCHUMAHER, Schuma; BRASIL, Érico Vital: Dicionário mulheres do 
Brasil: de 1500 até a atualidade (biográfico e ilustrado). Rio de Janeiro: 
Zahar, 2000. p. 218.

SENADO FEDERAL. Estímulo à participação da mulher nas eleições 
terá campanha lançada no Congresso. Disponível em: https://www12.
senado.leg.br/noticias/materias/2016/03/04/estimulo-a-participacao-da-
mulher-nas-eleicoes-tera-campanha-lancada-no-congresso.

http://www.mpf.mp.br/regiao3/sala-de-imprensa/noticias-r3/em-decisao-inedita-fraude-em-candidaturas-femininas-gera-cassacao
http://www.mpf.mp.br/regiao3/sala-de-imprensa/noticias-r3/em-decisao-inedita-fraude-em-candidaturas-femininas-gera-cassacao
http://www.mpf.mp.br/regiao3/sala-de-imprensa/noticias-r3/mp-eleitoral-pede-anulacao-dos-registros-de-uma-coligacao-e-dois-partidos-por-descumprimento-de-cota-feminina-na-cidade-de-sao-paulo
http://www.mpf.mp.br/regiao3/sala-de-imprensa/noticias-r3/mp-eleitoral-pede-anulacao-dos-registros-de-uma-coligacao-e-dois-partidos-por-descumprimento-de-cota-feminina-na-cidade-de-sao-paulo
http://www.mpf.mp.br/regiao3/sala-de-imprensa/noticias-r3/mp-eleitoral-pede-anulacao-dos-registros-de-uma-coligacao-e-dois-partidos-por-descumprimento-de-cota-feminina-na-cidade-de-sao-paulo
http://www.mpf.mp.br/regiao3/sala-de-imprensa/noticias-r3/mp-eleitoral-pede-anulacao-dos-registros-de-uma-coligacao-e-dois-partidos-por-descumprimento-de-cota-feminina-na-cidade-de-sao-paulo
http://www.spm.gov.br/sobre/publicacoes/publicacoes/2014/as-mulheres-nas-eleicoes-2014-livro.pdf/view
http://www.spm.gov.br/sobre/publicacoes/publicacoes/2014/as-mulheres-nas-eleicoes-2014-livro.pdf/view
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/03/04/estimulo-a-participacao-da-mulher-nas-eleicoes-tera-campanha-lancada-no-congresso
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/03/04/estimulo-a-participacao-da-mulher-nas-eleicoes-tera-campanha-lancada-no-congresso
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/03/04/estimulo-a-participacao-da-mulher-nas-eleicoes-tera-campanha-lancada-no-congresso


141Gabriella Galdino Veras

SENADO FEDERAL. Projeto de Lei n° 1256, de 27 de fevereiro de 2019. 
Revoga o § 3º do art. 10 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que 
prevê percentual de preenchimento mínimo de vagas para candidaturas 
de cada sexo. Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/
materias/-/materia/135505.

SILVA, Camilla Thomázia Pereira da. As principais mudanças da 
reforma política eleitoral de 2017. Disponível em: http://www.lex.com.
br/doutrina_27686120_AS_PRINCIPAIS_MUDANCAS_DA_REFORMA_
POLITICA_ELEITORAL_DE_2017.aspx.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação direta de inconstitucionalidade 
n° 5.617. Relator: Ministro Edson Fachin. DJE 23/3/2018. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN 
&s1=5617&processo=5617.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO. Tribunal cassa 
diplomas por fraude no atendimento a cotas de cada gênero. Dispo-
nível em: http://www.tre-sp.jus.br/imprensa/noticias-tre-sp/2017/Novembro/
tribunal-cassa-diplomas-por-fraude-no-atendimento-a-cotas-de-cada-genero.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE. 
Os 80 anos do voto de saias no Brasil – TRE-RN. Disponível em: http://
www.tre-rn.jus.br/o-tre/centro-de-memoria/os-80-anos-do-voto-de-saias-no-
brasil-tre-rn.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Ação Cautelar n° 0600489-
52.2018.6.00.0000. Relator(a): Min. Admar Gonzaga Neto. DJ: 
05/06/2018.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Campanha publicitária do TSE 
incentiva maior participação de mulheres, jovens e negros na polí-
tica. Disponível em: http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Abril/
eleicoes-2018-campanha-publicitaria-do-tse-incentiva-maior-participacao-
-de-mulheres-jovens-e-negros-na-politica.

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/135505
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/135505
http://www.lex.com.br/doutrina_27686120_AS_PRINCIPAIS_MUDANCAS_DA_REFORMA_POLITICA_ELEITORAL_DE_2017.aspx
http://www.lex.com.br/doutrina_27686120_AS_PRINCIPAIS_MUDANCAS_DA_REFORMA_POLITICA_ELEITORAL_DE_2017.aspx
http://www.lex.com.br/doutrina_27686120_AS_PRINCIPAIS_MUDANCAS_DA_REFORMA_POLITICA_ELEITORAL_DE_2017.aspx
http://www.tre-rn.jus.br/o-tre/centro-de-memoria/os-80-anos-do-voto-de-saias-no-brasil-tre-rn
http://www.tre-rn.jus.br/o-tre/centro-de-memoria/os-80-anos-do-voto-de-saias-no-brasil-tre-rn
http://www.tre-rn.jus.br/o-tre/centro-de-memoria/os-80-anos-do-voto-de-saias-no-brasil-tre-rn


142Gabriella Galdino Veras

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Consulta n° 54. Relator(a) Min. 
Marco Aurélio Mendes De Farias Mello. DJ – 27/03/1996, p. 8937.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Consulta (11551) nº 0600252-
18.2018.6.00.0000 – Brasília – Distrito Federal. DJE 15/08/2018.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Ministra do TSE comenta ação 
do MPE sobre candidatura de mulheres. Disponível em: http://www.tse.
jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Novembro/ministra-do-tse-comenta-acao-
do-mpe-sobre-candidatura-de-mulheres-que-nao-receberam-voto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Mulheres representam 52% 
do eleitorado brasileiro. Publicado em: 16/11/2019. Disponível em: 
http://<www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Marco/mulheres-
representam-52-do-eleitorado-brasileiro.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Mulheres somam mais de 30% 
do total de candidatos. Publicado em: 13/08/2012. Disponível em: http://
www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2012/Agosto/mulheres-somam-mais-de-
-30-do-total-de-candidatos.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Número de mulheres eleitas 
em 2018 cresce 52,6% em relação a 2014. Publicado em: 08/03/2019. 
Disponível em: http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2019/Marco/
numero-de-mulheres-eleitas-em-2018-cresce-52-6-em-relacao-a-2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Participação feminina na política 
brasileira é defendida e incentivada pela Justiça Eleitoral. Publicado 
em: 07/03/2017. Disponível em: http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-
tse/2017/Marco/participacao-feminina-na-politica-brasileira-e-defendida-e-
incentivada-pela-justica-eleitoral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Recurso Especial Eleitoral 
n° 13759. Relator(a) Min. Nilson Vital Naves. Revista de jurisprudência 
do TSE, Volume 8, Tomo 4, Página 228.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Recurso Especial Eleitoral 
n° 1-49.2013.6.18.0024 – CLASSE 32 – JOSÉ DE FREITAS PIAUÍ. 

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2012/Agosto/mulheres-somam-mais-de-30-do-total-de-candidatos
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2012/Agosto/mulheres-somam-mais-de-30-do-total-de-candidatos
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2012/Agosto/mulheres-somam-mais-de-30-do-total-de-candidatos
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2019/Marco/numero-de-mulheres-eleitas-em-2018-cresce-52-6-em-relacao-a-2014
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2019/Marco/numero-de-mulheres-eleitas-em-2018-cresce-52-6-em-relacao-a-2014
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2017/Marco/participacao-feminina-na-politica-brasileira-e-defendida-e-incentivada-pela-justica-eleitoral
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2017/Marco/participacao-feminina-na-politica-brasileira-e-defendida-e-incentivada-pela-justica-eleitoral
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2017/Marco/participacao-feminina-na-politica-brasileira-e-defendida-e-incentivada-pela-justica-eleitoral


143Gabriella Galdino Veras

Relator: Ministro Henrique Neves da Silva. DJ 21/10/2015. TSE, 2015. 
Disponível em: http://inter03.tse.jus.br/sadpPush/ExibirPartesProcessoJud.
do;jsessionid=sL7QGzdcXJOXfQFDtX1R8-3R.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Recurso Especial Eleitoral 
nº 784-32.2010.6.14.0000/PA. Relator: Ministro Arnaldo Versiani. DJ – 
12/08/2018. p. 3.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Resolução nº 23270 de 27/05/2010. 
Relator(a) Min. Arnaldo Versiani Leite Soares. 25/06/2010, Página 14. Dis-
ponível em: http://www.tse.jus.br/legislacao-tse/res/2010/RES232702010.htm. 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Recursos recebidos por can-
didatas mulheres deverão ser utilizados no interesse de suas próprias 
campanhas. Disponível em: http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/ 
2018/Junho/recursos-recebidos-por-candidatas-mulheres-deverao-ser-
utilizados-no-interesse-de-suas-proprias-campanhas.

VERAS, Gabriella Galdino. A representação feminina na política 
brasileira: análise sobre a efetividade da cota de gênero prevista na Lei 
9.504/97. Disponível em: https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/5139.

WORLD ECONOMIC FORUM. The Global Gender Gap Report 2017. 
Disponível em: https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-
report-2017.



DOAÇÃO DE SANGUE: um panorama legal 
da situação goiana
Kamylla Amaral Tavares

Resumo

O presente capítulo tem como objetivo analisar o contexto da doa-
ção de sangue na cidade de Goiânia no estado de Goiás e a legislação 
vigente concernente ao tema. A análise começou com uma breve con-
textualização histórica a respeito da doação de sangue no mundo e no 
Brasil; perpassou a compreensão das legislações específicas pertinentes 
ao tema, nos níveis: federal, estadual, municipal; e direcionou o estudo à 
uma análise da doação de sangue como um direito humano que tem por 
consequência o exercício da cidadania não apenas do receptor, mas com 
enfoque no doador de sangue, e nas situações em que este se encontra 
como doador.

Palavras-chave: Direitos Humanos. Doação de sangue. Cidadania. 
Goiânia.

Abstract

This article aims to analyze the context of blood donation in the city 
of Goiânia in the state of Goiás and the current legislation concerning 
the subject. The analysis begins with a brief historical context regarding 
blood donation in the world and in Brazil; went through the understan-
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ding of the specific legislations pertinent to the subject, at the levels of: 
country, state and city; and directed the study to an analysis of blood 
donation as a human right that has as consequence the exercise of citi-
zenship not only of the recipient, but with a focus on the blood donor, 
and in the situations in which the donor is found.

Keywords: human Rights. Blood donation. Citizenship. Goiânia.

INTRODUÇÃO

A doação de sangue como é tida nos moldes atuais é algo recente não 
apenas no Brasil, mas também como em nível  mundial. Não só é 

matéria de estudo do campo das ciências médicas, é também objeto de 
análise do campo das ciências humanas e sociais aplicadas. Sua comple-
xidade é clarividente ao passo que se estuda o ato da doação de sangue 
sob diversos prismas que convergem e intersectam em áreas de estudos 
consideradas interdisciplinares.

O ato da doação de sangue é literalmente de vital importância à vida 
humana, pois em vários casos são indicados a transfusão de sangue para 
pacientes que do tecido necessitam, não apenas doenças hereditárias 
ou adquiridas, mas como também fatos supervenientes, a exemplificar: 
acidentes de trânsito. A transfusão de sangue pode ser feita com o san-
gue total ou com o sangue fracionado. Para transfusão de sangue total é 
mais comum em pacientes com quadros hemorrágicos em que o paciente 
perde muito sangue como, por exemplo, em casos de hemorragias; e na 
segunda hipótese o sangue é fracionado, ou seja, dividido em hemocom-
ponentes: plasma e hemácias. Quando o sangue é fracionado, várias são 
as possibilidades de utilizá-lo, como as plaquetas que são usadas em pa-
cientes com câncer, leucemia e outras doenças. Apenas através da doação 
voluntária isso é possível, pois não há até os dias atuais qualquer substi-
tuto para o sangue, sendo então essencial à vida humana.

Por isso, o presente capítulo tem como objetivo analisar o contexto da 
doação de sangue na cidade de Goiânia, no estado de Goiás e a legislação 
vigente concernente ao tema, correlacionando tais dados com o direito 
humano ao sangue visto duma perspectiva de exercício da cidadania. 
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Pois, para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, com 
enfermidades que necessitam de transfusão de sangue, a realização deste 
procedimento é basilar para a dignidade da pessoa humana por garantir 
o direito fundamental à vida. Assim como para que recebe o sangue, para 
quem doa, o ato de doar também expressa o exercício da cidadania, e 
é através do ato altruístico e voluntário da doação de sangue que o ato 
cidadão se materializa. 

CONTEXTO HISTÓRICO DA DOAÇÃO DE SANGUE

Há de se destacar que relatos da primeira doação de sangue remon-
tam ao século XVII, em que a transfusão foi feita de um animal para uma 
pessoa, o que não deu certo, vindo a óbito o receptor. Entretanto, quan-
do se fala em estudos sobre a doação de sangue, os registros da valoração 
e da importância do sangue remontam a tempos longínquos, em que des-
de os gregos tinha-se o sangue como substância que representava força 
e vitalidade, o que também acreditam os indígenas brasileiros. Com essa 
grande valorização do sangue, no período compreendido pré-científico 
houve relato de ingestão de sangue, pois ainda não era conhecida a téc-
nica da transfusão, o enfermo então bebeu o sangue que foi doado por 
pessoas saudáveis, vindo a falecer na segunda tentativa de ingestão do 
sangue, também morreu o doador que teve grande parte do seu volume 
de sangue doado. Nesse sentido Dantas (2002, p. 25) alude em seu livro:

Conta-se que, por volta de 1492, o papa Inocêncio VIII 
estava muito doente e, na tentativa de salvar-lhe a vida, 
trouxeram três jovens, “sadios de corpo e de alma”, para 
realizarem a primeira transfusão de sangue da história.

Após a retirada do sangue do primeiro jovem, este faleceu, 
talvez por ter sido retirado sangue em quantidade exces-
siva, porém ao receber o sangue do jovem, o papa melho-
rou um pouco. O sangue do segundo rapaz foi doado ao 
papa em menor quantidade que o primeiro e o jovem so-
breviveu à experiência. Porém, o papa teve febre alta, seu 
rins não funcionaram mais, vindo a falecer em seguida, 
não dando tempo de se utilizar o sangue do terceiro doa-
dor. Ao que se sabe, o sangue foi ingerido pelo papa e não 
transfundido.
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Nesse período não se pensava na transfusão e todo processo que o 
sangue passa hoje. Mesmo com o passar de centenas de anos o sangue 
ainda tem como valor a força da vida, não como antes, que a força advi-
nha apenas dos bravos guerreiros, mas hoje vem de todo aquele que tem 
boa saúde e doa voluntariamente  de  maneira  altruística  a  quem  às  
vezes  nem  se  sabe  a identidade do receptor.

Vale ressaltar que o direito humano ao sangue antes do período cien-
tífico era apenas para o topo da pirâmide societária, ou seja, apenas uma 
pequena parcela privilegiada da população tinha acesso a esse procedi-
mento. Diferente realidade é a dos tempos atuais que mesmo estando 
longe de garantir a todos os direitos humanos previstos constitucional-
mente, existe previsão legal de garantia dos direitos fundamentais de 
liberdade e dignidade da pessoa humana para todos os seres humanos, 
sem qualquer distinção.

Karl Landesteiner foi quem descobriu o sistema que classificou o san-
gue dentro do sistema ABO, e anos mais tarde em seus estudos ele clas-
sificou os tipos sanguíneos de acordo com o fator Rh, que poderia ser 
positivo ou negativo a depender da reação ou não ao antígeno.

O primeiro serviço que envolvia a transfusão de sangue tem registro 
na Inglaterra, como mostra Pereima (2010, p. 323):

A medicina passa a utilizar a transfusão de sangue de for-
ma terapêutica em meados do século XX(6). Surge em 1921, 
em Londres, o primeiro serviço especializado, “The Volun-
tary Service” – Serviço de Transfusão de Sangue, patroci-
nado pela Cruz Vermelha Britânica. Nessa época, a trans-
fusão era realizada por um aparelho que passava o sangue 
do doador diretamente para o organismo do receptor.

A cultura da doação de sangue como ato cívico e exercício da cidadania 
se deu durante o período que compreendeu à I Guerra Mundial, em que 
os combatentes levavam para o campo de batalha frascos de vidro com 
sangue para utilizar sempre que necessário for. Com isso, não apenas doa-
vam sangue aqueles que tinham familiares e amigos próximos em situação 
de vulnerabilidade, mas era de responsabilidade de todos os britânicos.

Em nível de Brasil, o primeiro banco de sangue data de 1943 e foi ins-
talado no Rio de Janeiro, o denominado Banco de Sangue do Instituto 
Fernandes Figueira. A separação do sangue em plasma e hemácias era 
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feito através da técnica de decantação e só depois passou a se utilizar 
o processo de centrifugação. No que tange ao armazenamento do san-
gue que inicialmente era feito em frascos de vidro que eram descartados, 
depois passou a reutilizar os frascos e apenas da década de 70 passou a 
fazer uso de bolsas plásticas.

Hoje o processo de transfusão de sangue é seguro tanto para o doa-
dor quanto para o receptor do sangue e todo o processo é regulado por 
legislação pertinente.

Em Goiás o HEMOGO que é o Hemocentro localizado na capital, 
Goiânia, faz parte da HEMORREDE o qual é coordenador, além dele 
existem mais quatro hemocentros regionais no estado que são respon-
sáveis por abastecer todo o sistema de saúde pública do estado de Goiás 
com sangue e hemoderivados. 

A Lei Nº 1.075 de 27/03/1950 dispõe sobre a doação voluntária de san-
gue a nível nacional, reconhecendo o ato da doação e dispensando do 
trabalho os servidores públicos que doarem voluntariamente sangue no 
dia de expediente. Quase 17 anos mais tarde isso se estenderia aos em-
pregados que trabalhavam sob o regime celetista. Com o Decreto 229 
de 28/02/1967 os trabalhadores da iniciativa privada passaram a gozar 
do mesmo direito, tal previsão legal está vigente até os dias atuais como 
incentivo à doação de sangue. A previsão vigente no país está prevista do 
artigo 473 da CLT:

Art. 473 – O empregado poderá deixar de comparecer ao 
serviço sem prejuízo do salário:

IV – por um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em 
caso de doação voluntária de sangue devidamente com-
provada;

Posteriormente, com a promulgação da CF, que trouxe expressamen-
te em seu texto a vedação ao comércio do sangue, no seu artigo 199, § 4º, 
essa prática passou a não poder mais ser recompensada com qualquer 
importância pecuniária ou benefício. Um ano depois a Portaria  Nº 721 
de 9 de agosto de 1989 regulamentou o texto constitucional com vasto 
conteúdo acerca da transfusão de sangue, estabelecendo normas técni-
cas para todo os procedimentos desde a coleta à transfusão, não apenas 
com relação aos recursos materiais, mas também na formação humana 
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dos profissionais que fazem parte do processo transfusional. No primei-
ro artigo da portaria é expressamente posto sobre a voluntariedade e a 
não gratificação com relação ao ato da doação de sangue, estabelecendo 
padrões a nível nacional para a garantia da qualidade do sangue e a saúde 
de todos os envolvidos nesse processo.

O ser humano é uma complexidade de concepções que atinge tanto a 
sua individualidade quanto o seu social, ambos necessários à formação 
e desenvolvimento de sua personalidade e visão social, em que um não 
anula o outro, mas se retroalimentam a fim de se relacionarem harmo-
niosamente em busca de um equilíbrio.

Num estado Democrático de Direito, em que a Lei Maior estabelece 
como princípios fundamentais a cidadania e a dignidade da pessoa hu-
mana, entre outros, espera-se que haja garantia de direitos fundamentais 
a todos sem qualquer distinção, direitos estes que são inerentes a con-
dição humana. Então, todos indivíduos possuem determinados direitos 
apenas pelo fato de serem pessoas, o que teoricamente garantiria um 
mínimo existencial equânime para todos.

 Ocorre que longe do mundo utópico trazido pelo texto constitu-
cional existe uma realidade muito diferente na vida cotidiana dos bra-
sileiros em que as diversas desigualdades são latentes e, muitas vezes, 
violações aos direitos humanos tem como autor o próprio Estado, que 
em tese deveria resguardá-los. A doação de sangue não é diferente da 
realidade geral do país. 

Os bancos de sangue de todo o país, sejam eles públicos ou privados, fa-
zem periodicamente campanhas para estimular a doação de sangue volun-
tária como ato cívico e contínuo. Porém, mesmo com várias campanhas, 
a maioria dos bancos de sangue opera com estoque baixo que não supre 
a demanda da população. Em períodos de férias e feriados é recorrente 
a queda abrupta do número de doações, o que ocasiona uma grande dis-
crepância entre oferta e demanda, pois é no cito período, principalmente 
em feriados, que acontece um maior número de acidentes. Logo, há uma 
maior demanda de sangue em consequência das cirurgias emergenciais de-
correntes dos acidentes. Em seu artigo intitulado “Solidariedade mecânica 
versus solidariedade orgânica”, Pereima (2010, p. 322) defende:
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A partir da experiência, a perspectiva de reflexão que faze-
mos aborda a doação de sangue como um gesto vinculado 
à solidariedade orgânica, que é espontânea e refere-se ao 
afetual, à proxemia que significa estar junto. Este tipo de 
solidariedade encontra-se em oposição à solidariedade 
mecânica, concebida por Maffesoli como algo instituído, 
como uma obrigação, um dever-ser, diferente do que é ca-
racterístico da solidariedade orgânica, onde a ênfase se dá 
nas relações consigo e com o outro, ou ainda, quando há 
o sentimento de potência, sentimento de cooperação que 
brota de dentro do ser.

No trecho acima fica clara a diferença entre o ato da doação de sangue 
de forma puramente voluntária, o que é fomentado nas campanhas de doa-
ção de sangue, mas para que isso ocorra há uma necessidade de mudança 
cultural que ocorre de maneira lenta. É processo gradativo que se processa 
com bases ambientalistas em que fatores exógenos são relevantes, princi-
palmente ocorrendo de forma endógena e gradativamente lenta.

Nesse sentido, a Declaração Universal dos Direitos do Homem datada 
de 1948 é o documento de grande importância a nível mundial e corrobo-
ra com a mudança de comportamento social, em que a Organização das 
Nações Unidas teve como um dos seus vários pilares a promoção da paz e 
da justiça mundial, e para que isso pudesse ser possível, necessário se fez 
constar em um documento oficial condições vertebrais para almejado fim.

Campello (2011, p. 119) afirma:

Desse modo, a dignidade da pessoa humana ressurge en-
quanto critério de integração do Direito Internacional dos 
Direitos Humanos e da ordem constitucional vigente nos 
países, tornando-se o principal elemento de sustentação 
dos direitos humanos e dos direitos fundamentais – tal 
como positivados na ordem interna – e irradiando seus 
efeitos por todo o ordenamento jurídico, inclusive para a 
cidadania, já que tanto a dignidade quanto a cidadania são 
conceitos que se vinculam à necessidade de proteger o ser 
humano em todas as suas dimensões.

A atual cidadania possui significado dinâmico e deve ser 
pensada em suas mais amplas dimensões, imbricando-se 
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com a constante evolução dos direitos humanos. Ambos, 
cidadania e direitos humanos, configuram um conceito 
histórico – o que faz com que seus sentidos se modifi-
quem no tempo e no espaço, acompanhando o progresso 
civilizatório da humanidade.

Campello ao dizer sobre a dinamicidade da cidadania e a evolução dos 
direitos humanos, diz sobre as mudanças de necessidades que ocorrem 
ao longo do tempo. Quando o assunto é trazido para o campo da doação 
de sangue é importante salientar que as exigências acerca da segurança 
transfusional hoje exigidas são necessidades que foram surgindo a par-
tir dos estudos de todos os procedimentos e protocolos que envolvem a 
doação e transfusão de sangue.  

Nesse sentido falar em doação de sangue é também falar em solida-
riedade, quebrar paradigmas e resistências que gravitam em torno da 
transfusão de sangue. Quebrar tabus que impeçam que potenciais doa-
dores procurem os bancos de sangue para realizar a primeira doação.

No Brasil, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, ape-
nas 1,8% dos brasileiros doam sangue. Enquanto o ideal recomendado 
segundo a OMS é de que 3% a 5% da população seja doadora, para que 
não falte sangue. Com desafio diário dos bancos de sangue para manter 
estável o estoque de sangue, muitas campanhas são promovidas ao lon-
go do ano e principalmente em datas específicas como o Dia do Doador 
Voluntário de Sangue, a nível nacional, comemorado em 25 de novem-
bro, data esta instituída pelo Decreto Nº 53.988/64, em que política de 
promoção da conscientização da importância de ser doador de sangue 
e também, a nível mundial, o Dia Mundial do Doador de Sangue, que 
é comemorado em 14 de junho, data esta escolhida em homenagem ao 
nascimento de Karl Landsteiner.

DOAÇÃO DE SANGUE EM GOIÁS

Em Goiás segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVI-
SA), em 2017 os serviços de Hemoterapia do estado estão distribuídos 
em 48 diferentes estabelecimentos cadastrados. Eles são classificados e 
divididos em: 24 Agências Transfusionais (AT); 13 Núcleos de He-
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moterapia (NH); 06 Unidades de Coleta e Transfusão (UCT); 04 He-
mocentros Regionais (HR); e 01 Hemocentro Coordenador. Destes, 30 
são públicos; 16 são privados, mas conveniados ao SUS; e 2 são privados, 
sem vinculação ao SUS. Apesar de parecerem ser muitos estabelecimen-
tos, eles estão concentrados em sua maioria na capital e região metro-
politana, o que dificulta a doação para pessoas que residem em cidades 
que não tem nenhum estabelecimento para fazer a doação. Nem sequer 
aos doadores de sangue habituais são esclarecidas as várias dúvidas com 
relação aos seus direitos, menos ainda da vida àqueles que fazem doa-
ções esporádicas, ou fazem apenas uma doação ao longo

A Lei Nº 12.121 de 05/10/1993 é uma lei do estado de Goiás que conce-
de estímulos especiais aos doadores voluntários e sistemáticos de san-
gue domiciliados no Estado de Goiás. Para se enquadrar como doador de 
sangue nos termos da lei é necessário doar sangue de forma costumeira 
três vezes ao ano, sendo este o máximo de vezes ao ano que as mulheres 
podem doar, além de respeitarem o intervalo de 90 dias entre uma doa-
ção e outra; e para os homens, é estabelecido o máximo de quatro doa-
ções por ano, respeitando um intervalo entre doações de 60 dias, assim 
prevê o Ministério da Saúde. 

Entre os benefícios da lei goiana está o direito que o doador tem às 
duas passagens de ônibus para locomover-se até a unidade de coleta, uma 
de ida e outra de volta, direito este que é pouco sabido pela comunidade 
doadora de sangue, mas que torna a mobilidade viável para a parcela da 
população doadora que não possui condições de arcar com os custos da 
locomoção. Assim diz a referida lei em seus artigos 5º, 7º, 8º e 9º:

Art. 5º Os doadores previstos no art. 2º desta Lei, median-
te apresentação da carteira de identificação válida, terão 
os seguintes benefícios:

– prioridade de atendimento à saúde, no que concerne às 
consultas médicas e odontológicas em âmbito estadual, 
junto às unidades sanitárias, ambulatoriais ou hospitala-
res, integradas ao Sistema Único de Saúde (SUS);
– prioridade na marcação de exames laboratoriais com-
plementares, nas entidades de saúde previstas no inciso 
I deste artigo;
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– aquisição de meia-entrada em todos os locais públicos 
estaduais de cultura, esporte e lazer mantidas pelas en-
tidades e pelos órgãos das Administrações Direta e In-
direta, bem como particulares em regime de concessão, 
permissão ou autorização.
§ 1º A meia-entrada corresponde a 50% (cinqüenta por cen-
to) do valor do ingresso, sem restrição de data ou horário.
§ 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se, dentre outros, 
como locais públicos de cultura, esporte e lazer, os tea-
tros, os museus, os cinemas, os circos, as feiras, as expo-
sições zoológicas, os parques, os pontos turísticos e os 
estádios.
Art. 7° – Incumbe às autoridades de saúde e de seguran-
ça pública, em caso de acidente com doador voluntário e 
sistemático de sangue, prestar a este a devida assistência, 
bem assim efetuar, de imediato, a comunicação do fato ao 
Hemocentro a que estiver vinculado.
Art. 8° – Em igualdade de condições, e a seu requerimen-
to, os doadores terão prioridade assegurada em progra-
mas sociais promovidos pelo Estado, desde que benefi-
ciem sua saúde.
Art. 9° – Os doadores serão indenizados pela despesa de 
transporte decorrente de sua ida e volta ao Hemocentro, 
em importância equivalente a 2 (dois) vales-transporte.

Diante da exposição dos direitos acima elencados é possível perceber 
que há ainda de forma embrionária uma talvez intenção de viabilizar a 
doação de sangue para toda a população goiana que em querendo, exer-
cite o ato da doação de sangue.

Há legislação específica que concede o benefício da isenção da ins-
crição em concursos públicos estaduais do estado de Goiás, é a Lei Nº 
19.587, de 10 de janeiro de 2017, que contempla em seu artigo 23, inciso II:

Art. 23. Fica isento do pagamento de taxa de inscrição em 
concurso público, mediante requerimento, o candidato:

II – doador de sangue e/ou de medula óssea, desde que 
comprove a condição de doador regular, por, pelo menos, 
3 (três) vezes nos 12 (doze) meses antecedentes à publi-
cação do edital.
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Apesar de ser um benefício de relevante valor social, não abrange a 
maioria da população doadora de sangue, ou potencial doadora.

O Hemocentro Coordenador que está localizado em Goiânia teve sua 
sede inaugurada em 1988, ano da promulgação da Constituição Federal, 
e coordenado hoje 4 hemocentros regionais do estado de Goiás.

DOAÇÃO DE SANGUE EM GOIÂNIA

Em Goiânia há previsão em lei municipal específica que promove a 
doação de sangue, trata-se da Lei Nº 8.401 de 28 de dezembro de 2005 
que instituiu o Programa de Incentivo à Doação de Sangue, garante aos 
servidores municipais além de 1 (um) dia de folga para o servidor efeti-
var a doação e mais um dia que será escolhido pelo doador, num período 
de até 30 (trinta) dias a contar da data da doação.

É na capital que também se encontra o maior número de estabele-
cimentos aptos para receber doações de sangue, tanto públicos quanto 
particulares.

Segundo dados vinculados ao Hemocentro grande parcela dos candi-
datos à doação de sangue são declarados inaptos à doação, seja por im-
pedimentos temporários ou definitivos, pois todos os candidatos passam 
pelas triagens hematológica e clínica. É facilmente visível ao analisarmos 
o gráfico que compreende aos dados de 2007 a 2018 que mostra o núme-
ro de doadores aptos e o número de doadores declarados inaptos.

Também em análise aos dados obtidos no site do Hemocentro é pos-
sível constatar que a maioria dos doadores são homens, somando cerca 
de 60% dos doadores referente ao ano de 2018, contra cerca de 40% de 
doadores do sexo feminino. O número de mulheres é menor do que o 
número de homens, não necessariamente porque vão menos ao hemo-
centro, mas um dos motivos é que o intervalo entre doações no caso das 
mulheres é maior que o intervalo para homens, isso pelo fato de a mulher 
já perder volume de sangue mensal naturalmente, além de outros impe-
dimentos temporários que só as mulheres têm como período gestacional 
e de amamentação. 
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Figura 1 - Histórico candidato
Fonte: Hemocentro de Goiás (2018)

Também em análise aos dados obtidos no site do Hemocentro é pos-
sível constatar que a maioria dos doadores são homens, somando cerca 
de 60% dos doadores referente ao ano de 2018, contra cerca de 40% de 
doadores do sexo feminino.  Além é claro da limitação ação de número 
de doações, no caso das mulheres 3 (três) vezes e para os homens 4 (qua-
tro) vezes. O que por consequência acarreta ao exercício da cidadania 
mais efetivamente feito pelos homens do que pelas mulheres, no caso da 
doação de sangue, em dar ao próximo seja ele quem for o direito a vida.

Figura 2 – Frequência de doação. Figura 3 – Sexo. Figura 4 – Faixa etária 
Fonte dos três gráficos: Hemocentro de Goiás (2018)
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Com base nos gráficos acima é possível também constatar que a 
maioria dos doadores não possui o hábito de doar, sendo que quase a 
metade dos doadores de 2018 são doadores de primeira vez, e 27,64% 
são doadores esporádicos, e apenas 24,33% são considerados doadores de 
repetição, estes realizam duas ou mais doações por ano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do acima exposto vale enfatizar a importância da doação de 
sangue, este componente não tendo ainda substituto produzido sinteti-
camente, logo, só pode ser obtido através da doação voluntária de outras 
pessoas. O sangue é um tecido muito carente de doações, pois a todo o 
momento pessoas necessitam de hemocomponentes do sangue, sejam 
por diversos motivos.

Com essa demanda por diária por sangue é fundamental que haja po-
líticas de promoção da doação de sangue, que devem ser cultivadas e fo-
mentadas não apenas por órgãos estatais, mas também pelos indivíduos 
que da sociedade participam e desta vista como um todo indivisível. 

Sociedade fraterna, plural, solidária, harmônica e justa, se faz não 
só através de ações governamentais, mas como também na mudança de 
comportamento das pessoas ao exercerem não apenas seus direitos de 
cidadãos, mas também suas obrigações morais e cívicas. As mudanças de-
vem acontecer de dentro para fora, para que as pessoas se sintam motiva-
das a buscar voluntariamente um banco de sangue para realizar a doação 
de sangue. Para que isso aconteça é necessário que o doador tenha conhe-
cimento sobre o tema para se sentir seguro e motivado a doar, ciente da 
importância da doação regular de sangue, e de como acontece todo o ciclo 
do sangue. A doação de sangue não deve ser algo mecânico e hierárquico 
em que a o doador se sinta moralmente obrigado a doar, mas que a obriga-
ção advenha da retribuição social que seja fomentado pelo sentimento de 
benefício à coletividade, em busca de uma solidariedade orgânica. 

Enquanto a Medicina não desenvolver tecnologia suficiente para a 
criação de um sangue sintético que substitua o sangue humano nas mes-
mas dadas condições reacionais no organismo humano, o ato da doação 
de sangue é a única maneira de obtenção desse tecido conjuntivo.
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Diante disso o trabalho buscou contextualizar a situação da doação de 
sangue em Goiás, e em Goiânia, de uma forma a não exaurir todo conteú-
do, mas com o objetivo de analisar a política de direitos humanos ineren-
tes dada a grande relevância social da doação. Com a cultura da doação 
de sangue através do hábito da população doadora, consciente e escla-
recida sobre a importância da prática civil é possível subsidiar garantias 
aos direitos fundamentais que não cabem apenas ao poder público.
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TERRITORIALIDADE, NEOLIBERALISMO, 
CONTENÇÃO E CONTROLE SOCIAL: uma 
análise das dinâmicas de contenção 
e controle social a partir da Região 
Metropolitana de Goiânia
Marcio Schiavinato Castro1

Resumo 

Este trabalho de conclusão da especialização em Direitos Humanos, 
Democracia e Cultura, pela Universidade Federal de Goiás (UFG) tem 
como objetivo analisar o caráter segregador e excludente das territo-
rialidades urbanas. Os territórios periféricos são construídos em torno 
de relações de poder que denotam imposições, preconceitos e diversos 
constrangimentos que constituem simbolicamente a marginalidade so-
bre as classes sociais precarizadas. Nessa geometria do poder, o Estado 
representa os interesses das classes dominantes que circunscreve medi-
das de contenção da difusão da marginalidade dentro do espaço urbano. 
Dessa forma, empreende-se nesse trabalho uma análise dos mecanismos 
de controle e contenção social a partir da debilidade do transporte pú-
blico na Região Metropolitana de Goiânia e do processo de militarização 

1 Graduado em História pela PUC-GO, especialista em Direitos Humanos, Democracia e 
Cultura e graduando em Ciências Sociais – Políticas Públicas. 
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das escolas públicas da rede estadual de ensino. Portanto, pretende-se 
compreender como os mecanismos de contenção social e expansão do 
aparato estatal punitivo se articulam na base da sociedade, criando mu-
ros simbólicos e barreiras dentro dos territórios que compõe uma gran-
de metrópole, segregando e excluindo as classes subalternas. 

Palavras-chave: Marginalidade, Territorialidade e Contenção social.

Abstract 

This Monograph in Human Rights, Democracy and Culture, by Uni-
versidade Federal de Goiás (UFG) aims to analyze the segregator and the 
excluding of urban territorialities. Peripherals are built around power 
relations that denote impositions, prejudices and constraints that sym-
bolically constitute a marginality over precarious social classes. In this 
power struggle, the state represents the interests of the ruling classes 
that prescribes measures to contain the spread of marginality in urban 
space. The way to undertake an analysis of the mechanisms of control 
and social containment in the public debt to the government of the Me-
tropolitan Region of Goiânia and the process of militarization of the pu-
blic schools of the state education network. Therefore, it is intended to 
bring together the foundations of social consolidation and expansion of 
the punitive state apparatus at the society basis, creating symbolic walls 
and barriers within the territories that make up a great metropolis, se-
gregating and excluding as subaltern classes.

Keywords: Marginality, Territoriality and Social Containment.

1. INTRODUÇÃO

Qualquer análise superficial sobre as grandes metrópoles brasileiras 
mostrará que existem incalculáveis contradições e disparidades que deno-
tam a dinâmica problemática da desigualdade que estigma o Brasil. É pos-
sível observar, a partir de uma grande cidade, que existem os bolsões de 
riqueza e opulência que se separam nitidamente dos bolsões da pobreza 
e escassez. Percebe-se com isso que a cidade não se mistura e que os 
diversos territórios que compõe uma grande metrópole são a mais pura 
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expressão do avanço do neoliberalismo sobre o espaço urbano, transfor-
mando a cidade em um megaempreendimento imobiliário, disponível 
apenas para a reprodução do capital e a perpetuação da desigualdade. 

A lógica da segregação e obviamente, exclusão dos marginalizados 
do seio da sociedade é uma lógica que atende aos interesses do capital 
e da sua necessidade de reprodução. É bem simples, já que o capital 
precisa se reproduzir incessantemente, ele tende a transformar tudo em 
investimento. Desse modo, o sistema urbano é vilipendiado pelo capital, 
que transforma moradias em investimento, expulsando ou segregando 
pessoas dos seus lugares de origem ou, por outro lado, evitando o acesso 
a diversos imóveis por parte dos menos providos de renda. 

A partir dessa tendência, torna-se proeminente que as grandes me-
trópoles reproduzam as diversas contradições inerentes ao progressivo 
desenvolvimento e expansão do capital. A cidade deixa de cumprir o seu 
papel principal e originário e passa a reproduzir a partir de si mesma as 
diversas contradições do capitalismo. 

A cidade se transforma em uma reprodutora da lógica da exclusão e 
da desigualdade, na medida em que cria territórios específicos e margi-
naliza aqueles indivíduos que são levados a morar nas áreas menos favo-
recidas. Como aponta David Harvey, (1980, p. 65): 

A favela é o abrigo coletivo dos vencidos, e no esforço 
competitivo pelos bens urbanos as áreas faveladas são 
também as vencidas em termos de escolas, negócios, lojas 
de quinquilharias, ruas iluminadas, livrarias, serviços 
sociais além de tudo que é comumente útil. A favela é uma 
área onde a população carece de recursos para competir 
com sucesso. (HARVEY, 1980, p. 65).

E para piorar esse cenário, com a hierarquização urbana existe uma 
tendência para a ênfase das desigualdades, já que com a territorializa-
ção urbana os amplos recursos de infraestrutura que deveriam ser dis-
tribuídos de forma igualitária por toda a cidade, entre todos os cidadãos, 
acabam sendo destinados a áreas específicas, com o propósito de valo-
rização de determinadas regiões em que grande parcela do capital foi 
alocada, como define Rolnik, (1988, p. 64):
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“A definição do investimento público em infraestrutu-
ra (água/luz/ asfalto/ telefone/ esgoto / guias e sarjetas) 
e equipamentos (escolas / hospitais/ creches/ parques/ 
play-grounds) também é decisiva na lógica do mercado 
imobiliário, na medida em que estes investimentos 
produzem localizações valorizadas.” (ROLNIK, 1988, 
p. 64).

Portanto, o que se coloca aqui como um dos fatores determinantes 
para a desigualdade dentro do espaço urbano é a forma como o Estado 
conduz a distribuição dos investimentos públicos entre as diversas re-
giões que compõem a cidade. A complexa territorialização urbana faz 
parte de uma engrenagem que visa valorizar os bairros mais abastados 
e as regiões em que existe grande capital alocado e implementar nos 
bairros mais distantes e carentes uma política de controle da população 
para manutenção da ordem, como ressalta Wacquant (2014, p. 145), “(...) 
o Estado desempenha um papel central na produção e na distribuição, 
tanto social quanto espacial, da marginalidade urbana”.

Desse modo, as políticas urbanas instituídas pelo Estado são res-
ponsáveis direta pela construção da desigualdade e a consequente mar-
ginalização e o surgimento do que Wacquant (2014, p. 144) chama de 
“Hipergueto”.2 Que no caso das grandes metrópoles brasileiras, podemos 
considerar as favelas, cortiços, conjuntos habitacionais e as demais áreas 
carentes de recursos urbanos, onde vive o grande contingente urbano 
precarizado pela expansão do modelo de acumulação neoliberal e o con-
sequente e progressivo desmantelamento do welfare state.

Assim, a própria cidade oferece poucas oportunidades para milhões 
de pessoas residentes nas áreas marcadas pela pobreza e escassez. Haja 
vista o domínio dos recursos urbanos como saneamento básico, escolas, 
hospitais ou postos de saúde, parques, pavimentação e uma boa localiza-
ção dentro do emaranhado complexo urbano por determinados grupos 
sociais. Esses aspectos são fundamentais para consecução de oportuni-

2 Hipergueto, um território de desolação que contém, agora, as frações instáveis da classe 
trabalhadora afro-americana, expostas a todas as maneiras de insegurança (econômica, so-
cial, criminal, sanitária, de moradia etc.) pela desagregação da rede de instituições paralelas 
que caracteriza o gueto em sua forma acabada” (WACQUANT, 2013, p. 144).
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dades preciosas para almejar melhorias de vida ou manutenção de privi-
légios. Harvey (1980, p. 44) vai ao cerne da questão:

Certos grupos, particularmente aqueles dotados de recur-
sos financeiros e educacionais estão aptos a adaptar-se 
muito rapidamente à mudança no sistema urbano, e essas 
disposições diferenciais, para responder à mudança, são 
uma fonte básica de desigualdades. (HARVEY, 1980, p. 44).

Por isso, para compreendermos as dinâmicas da desigualdade, segre-
gação e marginalização nas grandes metrópoles, optamos por associar 
o conceito de territorialidade aos mecanismos de contenção social, que 
podem ocorrer através da debilidade do transporte público coletivo e da 
expansão do processo de militarização das escolas públicas estaduais na 
Região Metropolitana de Goiânia.

Por territorialidade, adotaremos o conceito desenvolvido por Saquet 
(2009, p. 81): 

(...) o espaço corresponde ao ambiente natural e ao am-
biente organizado socialmente, enquanto que o territó-
rio é produto de ações históricas que se concretizam em 
momentos distintos e sobrepostos, gerando diferentes 
paisagens, logo, é fruto da dinâmica socioespacial. 
(SAQUET, 2009, p. 81).

Nesse lapso, Saquet (2009, p. 81) sintetiza território dentro das re-
lações sociais que são marcadas pela apropriação do espaço natural. Por 
conseguinte, além de se apropriar do espaço, o ser humano o modifica 
por meio das relações de poder que exerce dentro de determinados ter-
ritórios. Compreende-se, logo, que o ser humano se territorializa na me-
dida em que se apropria de um determinado espaço. É justamente nesse 
âmbito que as relações sociais são construídas e toda uma dinâmica de 
poder se estabelece para consecução da apropriação e desapropriação de 
determinados grupos dentro de algum espaço. 

Diante dessa perspectiva, a construção do território urbano atende 
a uma lógica simbólica que é historicamente construída pela interação 
social de diferentes agentes. Logo, o conceito de territorialidade está in-
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timamente vinculado às relações de poder que emergem como produto 
das relações sociais, opondo relações de produção e relações de vivência.

(...) desde sua origem, o território nasce com uma dupla 
conotação, material e simbólica, pois etimologicamente 
aparece tão próximo de terra-territorium quanto de ter-
reoterritor (terror, terrorizar), ou seja, tem a ver com 
dominação ( jurídico-política) da terra e com a inspiração 
do terror, do medo – especialmente para aqueles que, 
com esta dominação, ficam alijados da terra, ou no “ter-
ritorium” são impedidos de entrar. Ao mesmo tempo, por 
outro lado, podemos dizer que, para aqueles que têm o 
privilégio de plenamente usufruí-lo, o território pode ins-
pirar a identificação (positiva) e a efetiva “apropriação”.
(HAESBAERT, 2007, p. 20).

Assim, a proposta deste trabalho é aprofundar as discussões sobre 
a questão da territorialidade na era do neoliberalismo e da insegurança 
social difusa, além de desvelar quais são os mecanismos adotados pelo 
Estado a fim exercer controle ou contenção territorial das classes sociais 
subalternizadas, como sintetiza (HAESBAERT, 2014, p. 206):

Assim como ninguém pode estar completamente excluído 
da sociedade, mas precariamente incluído, ninguém pode 
estar completamente destituído de território – tanto pela 
mobilidade em territórios frágeis e provisórios – quanto 
através da fixação por uma espécie de confinamento em 
territórios precários (como na reclusão dita disciplinar 
das prisões ou nos verdadeiros guetos). (HAESBAERT, 
2014, p. 206).

No que tange aos processos de contenção territorial, foi adotada a 
mesma percepção de Haesbaert (2014, p. 243):

(...) entendemos o conceito de contenção territorial, de 
maneira ampla, como um processo de des-territorializa-
ção típico da forma com que se reestrutura o papel do Es-
tado dentro da dimensão biopolítica ou de in-segurança 
das sociedades contemporâneas (...) a contenção, aparece 
como uma forma não de confinamento ou isolamento, 
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mas de constrangimento e barragem. (HAESBAERT, 
2014, p. 243).

Nessa lógica, propõe-se contenção territorial como uma forma de 
controlar a circulação dos indivíduos, desenvolvendo mecanismos de 
barragem ou através de muros simbólicos, desenvolvidos pela própria 
dinâmica segregadora das grandes metrópoles. 

Já por controle social, invoca-se a definição que Deleuze (1992 apud 
ALVAREZ, 2004 p. 174) propõe: 

Gilles Deleuze, por sua vez, apontava para uma ruptura 
dos mecanismos de regulação dos comportamentos na 
atualidade, ao considerar que as sociedades contempo-
râneas não seriam mais “sociedades disciplinares”, tal 
como pensadas por Foucault, mas sim “sociedades de 
controle”, nas quais os mecanismos de confinamento 
estariam sendo substituídos por novas tecnologias 
eletrônicas e informacionais de supervisão e controle 
dos indivíduos e das populações. (DELEUZE, 1992 apud 
ALVAREZ, 2004 p. 174).

Desse modo, objetiva-se compreender como o Estado na era do neo-
liberalismo e da globalização, empreende o controle e a contenção da 
crescente massa proletária precarizada e como são os mecanismos de 
gestão da ‘desordem’ vigente a partir da ascensão da era da insegurança 
social generalizada. 

2. OS MUROS INVISÍVEIS E A CONTENÇÃO ATRAVÉS DA 
MOBILIDADE URBANA

A mobilidade urbana é um dos mecanismos essenciais para que ocor-
ra a garantia da acessibilidade aos bens que constituem e caracterizam 
uma grande metrópole. O acesso à cultura, lazer, entretenimento e tra-
balho dentro de uma grande cidade, só podem ser garantidos se existir 
um transporte público coletivo que promova a acessibilidade de toda a 
população que compõe o espaço urbano. 
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A partir da análise de Castells (2009, p. 498), podem-se compreender 
o desenvolvimento e expansão das grandes metrópoles:

[…] as elites formam suas sociedade e constituem comu-
nidades simbolicamente segregadas, protegidas atrás da 
própria barreira material dos preços dos imóveis (...) Des-
sa forma, os nós do espaço de fluxos incluem espaços resi-
denciais e de lazer que, juntamente com a localização das 
sedes das empresas e seus serviços auxiliares, tendem a 
agrupar funções dominantes em espaços cuidadosamente 
segregados, com fácil acesso aos complexos cosmopolitas 
de artes, cultura e entretenimento. A segregação ocorre 
tanto pela localização em diferentes lugares quanto pelo 
controle da segurança de certos espaços abertos apenas 
à elite. Do auge do poder e de seus centros de culturais, 
organiza-se uma série de hierarquias socioespaciais sim-
bólicas, de forma que os níveis administrativos inferiores 
possam refletir os símbolos de poder e apropriar esses 
símbolos, construindo comunidades espaciais de segun-
da ordem. Estas, por sua vez, também tenderão a isolar-
-se do resto da sociedade em uma sucessão de processos 
hierárquicos de segregação que, juntos, são equivalentes 
à fragmentação socioespacial. (CASTELLS, 2009, p. 498).

Como afirma Castells (2009, p. 498), o espaço urbano é demarcado, 
delimitado e hierarquizado de modo material e simbólico que define 
gradações de poder dentro da dinâmica territorial urbana, e à medida 
que se afasta das áreas ou regiões dominantes, a tendência é a criação 
de uma lógica segregadora e excludente que tende a criar espaços ou 
territórios reservados para as classes dominantes, e delimitando – ou 
melhor dizendo –, limitando e restringindo o espaço urbano para as 
classes menos privilegiadas. 

Nesse aspecto, compreende-se que tal restrição que se cria no que 
concerne à acessibilidade e à mobilidade dentro do espaço urbano para 
afetar as massas precarizadas atende a uma lógica ditada pelos interes-
ses das classes detentoras de poder. Por isso, existe um claro e explíci-
to controle da mobilidade urbana através da precarização do transporte 
público coletivo, que é, de certa forma, o principal mecanismo de mobi-
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lidade das classes subalternas que habitam os territórios periféricos das 
grandes metrópoles. 

Para corroborar essa hipótese, foi resgatado o caso do Transporte 
Público Coletivo no município de Goiânia (capital do Estado de Goiás, 
localizada no Centro-Oeste brasileiro). Segundo dados do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Goiânia é a sexta maior cidade 
do Brasil em tamanho, com 256,8 km2 de área urbana e o 12º município 
mais populoso do Brasil. A cidade possui mais de 1,3 milhão de habitan-
tes, enquanto sua região metropolitana possui 2.172.497 habitantes, o 
que a torna a 10º mais populosa do país (IBGE, 2010).

Garantir que as classes subalternas não tenham acesso aos mesmos 
bens e, principalmente, aos mesmos espaços frequentados pelas elites 
dominantes é uma das razões fundantes para se desestruturar toda uma 
lógica de transporte urbano público caracterizado pela precariedade. A 
“articulação das elites e a segmentação e desorganização da massa parecem 
ser os mecanismos gêmeos de dominação social em nossas sociedades. O espaço 
desempenha papel fundamental nesse mecanismo’’. (CASTELLS, 2009, p. 497)

Pode-se compreender, dessa forma, que a precarização do transporte 
público coletivo serve aos propósitos de contenção e desorganização das 
massas urbanas. 

As diferenças entre as variáveis densidade de oferta e den-
sidade de linhas suscitaram uma questão interessante que 
perpassa pela diferença entre acesso e acessibilidade. Ora, 
possuir um número elevado de linhas significa ter acesso, 
contudo, isso pode não significar acessibilidade adequada, 
na medida em que há indícios de que não há frequência 
satisfatória dos ônibus que circulam por essas linhas. 
Esses indícios residem no fato da densidade de linhas 
nessa região possuir um alto valor e, ao mesmo tempo, 
a mesma região, apresenta uma densidade de oferta com 
um valor mais baixo. (KNEIB e NETO, 2014, p. 44). 

Observa-se que, nesse caso, a conexão entre uma região peri-
férica da cidade de Goiânia com outras regiões é proeminentemente 
comprometida pela dificuldade imposta pelo tempo de espera que o 
passageiro deve enfrentar para conseguir se deslocar dentro da cidade. 
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Esse fato traduz a seguinte realidade: é possível acessar 
a infraestrutura de TPC que liga a diferentes pontos da 
cidade, contudo, a frequência dos ônibus parece não ser 
suficiente, o que implica em elevado tempo de espera nos 
pontos de parada. (KNEIB E NETO, 2014, p. 44).

Em algumas regiões, a grande dificuldade (ver mapa abaixo) que se 
coloca é o tempo de espera que os passageiros levam para conseguir se 
conectar a outras áreas urbanas. No entanto, a grande problemática in-
cide diretamente sobre a escassez de transporte público coletivo nas re-
giões periféricas. 

Os níveis mais baixos de acessibilidade foram identifica-
dos nas áreas periféricas, por meio da análise das variá-
veis densidade de linhas e densidade de oferta de trans-
porte coletivo e são, também, as áreas com as menores 
médias de renda, o que revela um cenário de segregação 
socioespacial.  (KNEIB E NETO, 2014, p. 49).

FONTE: KNEIB e NETO, 2014, p. 48.

Como podemos observar no mapa, os bairros mais centralizados – e 
melhor aparelhados – recebem uma maior oferta de transporte público 
coletivo; enquanto as regiões periféricas recebem uma quantidade con-
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sideravelmente menor, atestando uma clara disfunção e desequilíbrio no 
que tange à distribuição da oferta de ônibus dentro do espaço urbano.

Nos transportes urbanos (...) Os mais pobres têm menor 
acessibilidade urbana, já que o raio de alcance físico dos 
equipamentos sociais e oportunidades de trabalho ficam 
restritos à sua capacidade diária de custeio do transporte 
coletivo ou de caminhada (Gomide, 2006). Com maiores 
distâncias a percorrer e serviços precários de transporte, 
a maioria da população aumenta o gasto de tempo para 
realizar atividades essenciais. Setores de renda mais bai-
xa têm sua acessibilidade limitada, com quase todas as 
viagens atreladas invariavelmente a motivos de trabalho, 
escola e compras (Cardoso, 2008). A organização do sis-
tema de transporte torna ainda mais pobres os que devem 
viver afastados dos centros urbanos, não só por pagarem 
mais caro por seus deslocamentos, mas também porque a 
oferta de serviços e produtos é dispendiosa nas periferias. 
(ARAÚJO, OLIVEIRA, JESUS, SÁ, SANTOS, & LIMA, 
2010, 578 e 579).

Vale ressaltar que a contenção da mobilidade urbana, através da pre-
cariedade do Transporte Público Coletivo, objetiva afetar essencialmen-
te as classes marginalizadas e segregadas dos espaços urbanos possuido-
res dos melhores equipamentos e infraestrutura do meio urbano. Como 
propõe Wacquant (2014, p. 154) “a contenção punitiva é um técnica gene-
ralizada para governar categorias marginalizadas”, e no caso especifico 
do Brasil, as classes marginalizadas são contidas dentro de seus próprios 
territórios, de modo que se cria uma espécie de envoltório protetor nos 
territórios onde prevalece a existência das classes dominantes.

“A partir do momento em que um lugar é publicamente 
etiquetado como uma zona de “não direito” ou uma “cité 
fora da lei” e fora da norma, é fácil para as autoridades 
justificar medidas especiais, derrogatórias face ao direito 
e aos costumes, que podem ter como efeito – quando não 
por objetivo – desestabilizar e marginalizar mais ainda os 
seus habitantes, submetê-los aos ditames do mercado de 
trabalho desregulado, torna-los invisíveis ou escorraçá-
los de um espaço cobiçado.” (WACQUANT, 2006, p. 30).
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A sensação de insegurança, ou como anuncia Rancière, “princípio da 
insegurança”3 atende aos anseios de grupos hegemônicos que tem como 
pretensão criar territórios urbanos impenetráveis e estáveis (RAN-
CIÈRE, 2003). Diferenciando, dessa forma, dramaticamente de regiões 
ou zonas urbanas tomadas pela instabilidade territorial, e pela escassez 
quase que total de equipamentos e infraestrutura. Associando o princí-
pio da insegurança como um discurso pautado pela necessidade de criar 
o estigma da marginalidade e, por conseguinte, garantir a expropriação 
(no sentido de afastamento) da população marginalizada dos territórios 
urbanos elitizados, ocorre o controle da população através da mobilida-
de urbana, desenvolvendo-se dessa forma uma espécie de (i) mobilidade, 
que visa garantir, como afirma Haesbaert (2014, p. 277):

“o controle da população, típico do que aqui discutimos 
como biopoder, apareceria no bojo do temor das massas ou 
das multidões, constituídas majoritariamente de pobres, 
‘classes perigosas’, indesejáveis, e sua potencial mobilidade 
incontrolada’’.(HAESBAERT, 2014, p. 277).

Portanto, conclui-se que existe uma lógica por trás da precariedade do 
transporte público coletivo, já que é um meio de transporte que nos países 
periféricos atende amplamente aos interesses das classes sociais excluídas 
que são portadoras do estigma da marginalidade. Promover a dificuldade 
de mobilidade ou estabelecer e perpetuar a (i) mobilidade urbana é um po-
deroso mecanismo de contenção territorial e de controle do tempo e dos 
corpos dos indivíduos que compõe as classes sociais que são consideradas 
indesejáveis em determinados espaços e territórios. Para o Estado policial 
protetor o objetivo do Estado é firmar entre as elites e todos os demais se-
tores da sociedade uma “constante comunidade do medo”4 (RANCIÈRE, 
2003), evitando que a pobreza e a marginalidade circule “livremente no 
espaço da riqueza inacessível”. (SENNET, 2003, p. 231).

3 “Se a guerra é necessária, não é para responder a uma situação, real ou imaginária, de inse-
gurança. É para manter esse sentimento de insegurança necessário ao bom funcionamento 
dos Estados” (RANCIÈRE, 2003).

4 “É o Estado reduzido à pureza de sua essência, ou seja, o Estado policial. A comunidade de 
sentimento que o sustenta e que ele administra em seu proveito, com a ajuda dos meios de 
comunicação de massa que não têm nem sequer necessidade de pertencer ao Estado para 
sustentar sua propaganda, é a comunidade do medo” (RANCIÈRE, 2003).
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3. O ESTADO CENTAURO DE WACQUANT E A MILITARIZAÇÃO DAS 
ESCOLAS PÚBLICAS NO ESTADO DE GOIÁS 

Segundo o sociólogo francês Loic Wacquant (2014, p. 142) a socie-
dade contemporânea vive a “era da insegurança social difusa”, e desen-
volve o termo “Estado Centauro”5 que, de certo modo, busca expres-
sar as diferenças de tratamento que o Estado despende em relação aos 
diferentes estratos que compõem a sociedade. Dessa forma, para as 
classes que estão no topo da hierarquia social e são detentoras do ca-
pital econômico e cultural, o Estado é liberal, já para as classes menos 
favorecidas e, principalmente, o grande contingente marginalizado que 
vive nas grandes metrópoles em condições precárias, o Estado apresenta 
o seu ímpeto punitivista e o seu braço judicial, “penalizando a pobreza”6 
(WACQUANT, 2014, p. 142).

Atendendo a mesma dinâmica, o filósofo francês Jacques Ranciére 
(RANCIÈRE, 2003) formula o “princípio da insegurança”, postulando 
que o sentimento de insegurança faz parte de uma engrenagem neces-
sária para o bom funcionamento do Estado, criando-se dessa forma uma 
comunidade do medo.

Desse modo, pretende-se compreender a dinâmica da militarização 
das escolas públicas no estado de Goiás, a partir dos princípios da insegu-
rança social difusa e do princípio da insegurança, já que entendemos que 
ambos representam de forma bastante clara a transição de um Estado de 
bem-estar social, pautado pela regulamentação de diversos setores da 
sociedade para um modelo econômico que privilegia a desregulamentação 
completa de amplos setores do Estado e da sociedade, precarizando, 
logo, as condições de vida e expondo milhões de pessoas a situação de 
vulnerabilidade, criando uma espécie de leviatã neoliberal,7 para exercer a 
contenção das massas marginalizadas.

5 “Estado centauro, liberal no topo e punitivo na base, que zomba dos ideais democráticos 
(...)” (WACQUANT, 2014, p. 142)

6 “Os governantes poderiam ter socializado essa forma emergente de pobreza, checando os 
mecanismos coletivos que o alimentaram, ou ‘medicalizando’ seus sintomas individuais, 
eles optaram, ao contrário, por outra via, o da penalização.” (WACQUANT, 2014, p. 146).

7 Para Wacquant, o termo Leviatã neoliberal tem o mesmo sentido de Estado Centauro, é 
o Estado que se articula de forma liberal para as elites hegêmonicas e impõe mecanismos 
punitivistas contra as classes subalternas. 
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Percebe-se que na esteira do neoliberalismo ocorre a precarização 
das condições de vida da classe trabalhadora, tornando necessária a ins-
tituição de mecanismos punitivos e o desenvolvimento de um aparato 
policial, judicial e carcerário para conter a expansão acentuada da po-
breza e da marginalidade provocada pelas mesmas medidas neoliberais. 

Nesse sentido, é que se pode constatar o avanço do processo de mili-
tarização das escolas estaduais de Goiás, que a partir de 2000 promoveu 
a primeira militarização de uma escola pública estadual, no colégio de 1º 
Grau Hugo de Carvalho Ramos. Atualmente o Estado de Goiás conta com 
50 instituições de ensino administrados diretamente pela Secretária de 
Segurança Pública, em parceria com a Secretária Estadual de Educação.

Todo o processo de militarização das escolas públicas do estado de 
Goiás ocorreu de maneira antidemocrática, sem a participação da co-
munidade local, que envolve a escola e sem um amplo debate sobre os 
efeitos do processo para os educandos, educadores e para a sociedade. 
Assim sendo, constata-se que a opinião da comunidade em que a escola 
está inserida pouco importa para o decurso de militarização, já que é um 
processo que ocorre de forma verticalizada, desrespeitando os interesses 
e a participação popular. Percebe-se a condição de precariedade do 
domínio que esses grupos sociais exercem sobre seus territórios, como 
afirma Haesbaert (2014, p. 188) “precária também pode ser a capacidade 
de organização, participação política e controle na tomada de decisões”, ins-
tituindo o modelo de Estado centauro proposto por Wacquant (2014, 
p. 142) “liberal no topo e punitivista na base, que zomba dos ideais democráti-
cos”. Desse modo, para as ações estatais, as decisões e medidas tomadas 
com relação as regiões marginalizadas e periféricas, sempre incorrera 
em medidas autoritárias, pois prioritária é a segurança e a contenção da 
marginalidade.

É óbvio que a propaganda sobre o sistema de ensino militarizado 
foi grande, gerando entre amplos setores da sociedade certo clamor 
pela expansão da militarização, atendendo aquilo que Rancière (2003) 
chama de comunidade do medo, já que esses setores que clamam pela 
militarização, são os setores que acreditam seriamente que a militarização 
pode resolver o problema da violência e da marginalidade instituída pelo 
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próprio Estado, já que segundo Rancière (2003), “prevenir os perigos é 
uma coisa, administrar o sentimento de insegurança é outra, na qual o Estado 
será sempre mais perito porque é esse, talvez, o princípio mesmo de seu poder”. 

Dessa forma, atendendo uma lógica instituída pelo próprio Estado 
neoliberal “de uma forma mais ampla, ela expõe como as políticas públicas 
contribuem para produzir a realidade urbana por meio de suas atividades de 
classificação e categorização oficiais”. (WACQUANT, 2014, p. 152). Portan-
to, o processo de militarização das escolas públicas atende a uma dupla 
lógica racionalizada pelo Estado neoliberal.

Em um primeiro momento, para atender as necessidades mercantis di-
tadas pela ordem neoliberal, o próprio Estado age no sentido de sucatear 
e precarizar o ensino público, principalmente nas áreas periféricas. Com 
o progressivo sucateamento, falta de verbas, baixos salários, e falta de in-
centivo à formação dos profissionais da educação, denota-se que o próprio 
Estado entra com uma solução para o problema da precarização das esco-
las públicas. Essa solução é apontada dentro da lógica privatista da ordem 
neoliberal, ou seja, a ideia do Estado é a de privatizar o ensino público 
como têm feito com outros setores que são de responsabilidade do Estado.

Nesses termos, é expressiva a experiência em curso no 
estado de Goiás, com a decisão de transferir a gestão de 
escolas estaduais para OS. Segundo a proposta goiana, o 
Estado repassará recursos para a manutenção das escolas 
e espera obter em troca a melhoria do desempenho dos 
estudantes nas avaliações externas. (EDITORIAL REVIS-
TA DE SOCIOLOGIA, p. 5, 2016).

Logo, compreende-se que a conjuntura que se estabelece por de-
trás da implementação das Organizações Sociais (OS) e a militarização 
das escolas da rede estadual de ensino é a de o Estado se desonerar da 
obrigatoriedade e responsabilidade sobre o ensino público. Consequen-
temente, o projeto que toma forma, é pautado pela instituição de um 
modelo de ensino público gerido pela iniciativa privada, que tende a di-
minuir os espaços democráticos no interior das escolas. Reafirmando, 
por conseguinte, a tendência para um modelo de escola marcada pela 
formação tecnicista para atender as demandas do mercado, corroborando 
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com o que SPIVAK afirma com relação ao proletariado como “aquela ca-
mada cuja voz não pode ser ouvida” (SPIVAK, 1985, p. 12), reproduzindo as 
estruturas de dominação e poder através da educação. 

Em um segundo momento, a militarização das escolas públicas 
estaduais – que é um processo de privatização parcial do ensino, – já 
que se cobra taxa de matrícula e mensalidades – visa exercer uma 
forma de contenção sobre a marginalidade avançada, posto que uma 
parcela dessas escolas estão localizadas em áreas periféricas da Região 
Metropolitana de Goiânia, em que reina a instabilidade territorial e a 
constante necessidade de reafirmação do poderio estatal. Instituindo-se, 
então, a estrutura repressora do Estado, dirigida às comunidades que são 
etiquetadas como as mais propensas ao crime.

Constata-se que a militarização das escolas públicas não visa em ne-
nhum momento à melhoria do sistema público de ensino do estado de 
Goiás, já que se articula sob a lógica da exclusão dos inadequados. Os 
inadequados são aqueles indivíduos oriundos de famílias marginalizadas 
que dificilmente conseguem se subordinar à lógica da repressão e 
submissão diante dos mecanismos de dominação impostos pelo ensino 
militar. Para esses indivíduos é aplicado sumariamente a “transferência 
educativa”, mecanismo recorrentemente utilizado pelos Colégios da Po-
lícia Militar de Goiás – CPMG’s – para imposição da ordem e do medo 
entre os educandos. 

Esse mecanismo que é utilizado de maneira recorrente pelos CPMG’s 
perpetua o caráter excludente das escolas públicas militarizadas, já que 
os que são considerados “inadequados” para esse sistema de ensino são 
literalmente jogados para escolas públicas ainda mais distantes do seu 
local de residência. Constituindo-se, portanto, para as comunidades 
onde se institui as escolas militares um lento e gradual processo de (des) 
territorialização dos indivíduos postulados como inadequados. 

Dessa forma, a exclusão fica claramente denotada nas instituições mi-
litarizadas quando analisamos os dados do Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP (2018) sobre o nível de 
renda dos alunos das escolas militarizadas em territórios urbanos perifé-
ricos.
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NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO INSE VALOR 
ABSOLUTO INSE CLASSIFICAÇÃO

COLEGIO DA POLICIA MILITAR 
POLIVALENTE MODELO VASCO DOS 
REIS

57,17 GRUPO 5

COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE 
GOIAS DR PEDRO LUDOVICO 55,03 GRUPO 4

COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE 
GOIAS UNIDADE AYRTON SENNA 52,36 GRUPO 4

COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE 
GOIAS UNIDADE DIONARIA ROCHA 54,91 GRUPO 4

COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE 
GOIAS UNIDADE CARLOS CUNHA 
FILHO

57,84 GRUPO 5

COLEGIO DA POLICIA MILITAR FER-
NANDO PESSOA 54,79 GRUPO 4

COLEGIO DA POLICIA MILITAR JOSÉ 
DE ALENCAR 50,95 GRUPO 3

CPMG PALMEIRAS DE GOIAS CABO 
PM EDMILSON DE SOUSA LEMES 49,91 GRUPO 3

COLEGIO DA POLICIA MILITAR UNIDA-
DE NADER ALVES DOS SANTOS 53,33 GRUPO 4

CPMG UNIDADE JOÃO AUGUSTO 
PERILLO 52,77 GRUPO 4

CPMG UNIDADE MARIA TEREZA GAR-
CIA NETA BENTO 57,6 GRUPO 5

COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE 
GOIAS TOMAZ MARTINS DA CUNHA 53,97 GRUPO 4

COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE 
GOIAS JOSE CARRILHO 51,21 GRUPO 3

COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE 
GOIAS UNIDADE POLIVALENTE 
GABRIEL ISSA

56,6 GRUPO 5
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COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE 
GOIAS MANOEL VILAVERDE 46,33 GRUPO 3

COLEGIO DA POLICIA MILIAR 
DE GOIAS UNIDADE HUGO DE 
CARVALHO RAMOS

56,99 GRUPO 5

COLEGIO DA POLICIA MILITAR 
NESTORIO RIBEIRO 54,54 GRUPO 4

A tabela exposta acima com dados coletados junto ao INEP (2018) so-
bre o nível socioeconômico dos alunos das escolas militares do Estado de 
Goiás  indica claramente que o nível de renda dos alunos das escolas mi-
litares aponta para um nível médio (Grupo 4 e 5), denotando claramente 
que são oriundos de estratos sociais de renda superior a população da 
maioria dos bairros onde as escolas sofreram militarização.

(...) os indicadores sociais mostram que quem estuda nas 
escolas militares não são alunos próximos da comunida-
de. Ele cita o exemplo do Colégio da Polícia Militar Ayrton 
Senna, localizado no Jardim Curitiba, Região Noroeste de 
Goiânia. O nível socioeconômico que consta no banco 
de dados no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (INEP) para aquela escola é “médio 
alto”. E nós sabemos que aquela comunidade é carente. 
(GOUVEIA, 2015, p. 1 apud CRUZ, 2017, p. 74).

Como pode-se observar na tabela, foi optado por incluir todas as esco-
las militarizadas do Estado de Goiás e não apenas a Região Metropolita-
na de Goiânia, pois o objetivo era revelar que a militarização das escolas 
atende a uma demanda universalizante no sentido de excluir e segregar 
as classes sociais precarizadas. Das dezessete instituições de ensino ins-
tituídas até 2013, oito delas se enquadram em um nível de renda médio 
de acordo com os parâmetros adotados pelo Indicador de Nível Socioe-
conômico – INSE. Em outras cinco instituições o nível de renda é mé-
dio alto, destoando completamente do universo de alunos que compõe a 
rede pública de ensino. Em apenas quatro instituições de ensino militar 
os alunos pertencem ao grupo 4.
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Grupos Parâmetro Quantidade

Grupo 1 0 a 30 0

Grupo 2 30 a 40 0

Grupo 3 40 a 50 4

Grupo 4 50 a 60 8

Grupo 5 60 a 70 5

Grupo 6 70 a 80 0

Grupo7 > 80 0

Nesse ponto, a militarização das escolas públicas assume uma dinâmi-
ca distinta da apontada aqui inicialmente. Uma vez que a grande maioria 
dos educandos que constituem o universo de uma escola militar são ma-
joritariamente oriundos de famílias de classe média, com bons níveis de 
renda e moradores de setores bem localizados dentro do espaço urbano.

Sendo assim, o processo de militarização das escolas em territórios 
tomados pela instabilidade não atende ao critério de contenção, discipli-
narização ou penalização da pobreza, já que a grande maioria dos alunos 
que se inserem nesse modelo de escola são oriundos da classe média. 

Como a militarização das escolas públicas não responde ao proble-
ma da contenção da marginalidade nas periferias, compreende-se que ao 
menos responde a uma tendência simbólica de se efetivar o controle do 
Estado em territórios que são tomados pela insegurança, pois o Estado 
Penal “atua como uma máquina para classificar e administrar as populações 
difíceis material e simbolicamente”. (WACQUANT, 2008, p. 327). Desse 
modo, o que ocorre é a expansão do aparato policial do Estado que atua 
no sentido de etiquetar e segregar a marginalidade nos territórios instá-
veis dentro das grandes metrópoles. 

A insegurança social não afeta apenas a classe operária 
objetivamente, por terem suas condições objetivamente 
inseguras, mas tem afetado, de forma crescente, também 
as pessoas de classe média, que se sentem inseguras. Elas 
não estão realmente inseguras, mas se sentem inseguras, 
especificamente em sua capacidade de projetar-se em 
seus futuros e de projetar seu status para seus filhos. 
(WACQUANT, 2008, p. 322).
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Por conseguinte, percebe-se que a socialização da pobreza é uma ló-
gica estrutural do processo de acumulação do capitalismo neoliberal, e 
a degradação das condições de vida, assim como a desestruturação dos 
serviços públicos que atuam justamente no sentido de gerar de forma 
ampla uma sensação generalizada de insegurança social, perpetuando 
uma comunidade do medo, como postula Ranciére (2003). E a milita-
rização das escolas públicas atende a esta demanda, formando espaços 
educacionais destinados para os filhos das famílias de classe média e em-
purrando os jovens etiquetados com o estigma da marginalidade para as 
escolas precárias.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Constata-se que o controle estatal do território urbano é requisito 
fundamental para o pleno exercício do uso da violência por parte 
do Estado. Não obstante, o que percebemos é que o Estado está cada 
vez mais incapaz de exercer esse uso da violência de forma legítima. 
Disseminando, dessa forma, mecanismos ilegítimos de violência que 
recaem principalmente sobre as classes sociais precarizadas. Assim 
sendo, entende-se que a contenção social, por meio da (i)mobilidade do 
transporte coletivo, além da militarização das escolas públicas, atende a 
uma forma desarrazoada de violência simbólica por parte do Estado, que 
tem como pretensão segregar e excluir de determinados territórios as 
classes sociais estigmatizadas. 

Concebe-se que o Estado na era do neoliberalismo lança mão da 
insegurança social e da instabilidade territorial para efetivar políticas 
de contenção das classes precarizadas que carregam o estigma da 
marginalidade dentro dos territórios tomados pela violência. E é nesse 
sentido que se tenta compreender a dinâmica da precariedade do trans-
porte público e a militarização das escolas públicas na Região Metropoli-
tana de Goiânia, sob o prisma da contenção territorial da marginalidade 
como mecanismo de controle da difusão da marginalidade enquanto fe-
nômeno construído simbolicamente pelo próprio Estado sobre as classes 
subalternas que vivem nos limites de uma grande metrópole.
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Compreende-se que a dinâmica que tem orientado a condução das 
escolas públicas da rede estadual de ensino é voltada para a terceiri-
zação ou privatização da administração das escolas com a implemen-
tação do processo de militarização e as Organizações Sociais (OS). 
Essa terceirização da gestão impacta de forma decisiva na construção 
de uma escola pública pautada pela pluralidade de ideias e a liberdade 
de expressão, corroendo a construção de uma sociedade democrática a 
partir de um espaço fundamental de onde se deve construir os ideais e 
valores democráticos. 
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A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 
COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA PARA O 
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Resumo 

Pensar a educação como instrumento para a liberdade deve partir dos 
autores que estão implicados nesse processo de construção constante. 
Assim, a noção do oprimido, do docente, da escola e de suas limitações 
impostas por uma política e sociedade excludentes deve ser central no 
processo de transformação das realidades. O reconhecimento de si e do 
outro deve, dessa forma, ser a prática pedagógica promovida pela relação 
dodiscente. O diálogo educacional deve estar totalmente ligado a prin-
cípios de direitos humanos que, por sua vez, se constituirão como ferra-
mentas para que os oprimidos consigam alterar o seu mundo a partir de 
suas próprias ações históricas, políticas e cidadãs. Para estabelecermos 
esta possível relação, lançaremos mão de uma revisão bibliográfica das 
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principais obras pedagógicas de Paulo Freire e de outros pedagogos que 
com ele dialogam.

Palavras-chave: Oprimido. Reconhecimento. Liberdade. Educação. 
Diálogo. Direitos Humanos.

Abstract

To think of education as an instrument for freedom, it must start 
from the authors who are involved in this process of constant construc-
tion. Therefore, the notion of the oppressed, the teacher, the school 
and its limitations imposed by an excluding politics and society must 
be central in the process of transformation of realities. The recognition 
of oneself and the other must, in this way, be the pedagogical practice 
promoted by the teaching-learning process. The educational dialogue 
must be fully linked to human rights principles, which in turn will be a 
tool for the oppressed to be able to change their world from their own 
historical, political and citizen actions. In order to establish this possible 
relationship, we will use a bibliographical review of the main pedagogical 
works of Paulo Freire and other pedagogues who dialogue with him. 

Keywords: Oppressed. Recognition. Freedom. Education. Dialogue. 
Human rights.

INTRODUÇÃO 

A educação é um instrumento para a liberdade. Por meio dela, os opri-
midos podem se perceber como sujeitos de mudança e de transforma-
ção das agruras sociais que lhes sufocam impiedosamente. Assim, numa 
perspectiva freiriana, pretendemos atestar que o ponto de partida para 
a humanização do subalterno é se reconhecer como sujeito de direito,3 
conquista essa que se dá por meio de uma resistente pedagogia em direi-
tos humanos.

3 Na leitura feita por Marconi Pequeno (2010), o sujeito de direito, para além da capacidade 
de racionalizar e se relacionar com o mundo físico e social, é detentor de direitos e age 
de forma autônoma, domina os instintos e cria normativas de conduta guiado pela razão. 
Logo, está também subordinado a deveres e comunga as consequências de suas decisões e 
ações políticas.



184Marco Aurélio Alves e Silva   Helena Esser dos Reis 

Trabalhar a questão da liberdade esbarra no difícil cerco conceitual 
desta palavra. Por ser uma conquista árdua, ela deve ser compreendida 
não como um ponto ideal, fora dos homens, ao qual inclusive eles se alie-
nam. Não é ideia que se faça mito. É condição indispensável ao movimen-
to de busca em que estão inscritos os homens como seres inconclusos. 
(FREIRE, 2005, p. 37).

Condição essa primeva à (sobre) vivência do sujeito em meio a deter-
minado contexto social e político. Diante um projeto político e econômico 
cada vez mais silenciador, a agenda neoliberal engole os discursos progres-
sistas e impele aos sujeitos uma aceitação natural da sua condição subal-
terna. Logo, a pedagogia proposta por essa agenda pouco contribui para a 
construção de um discurso que subverta essa noção conformista e permita 
ao oprimido reconhecer-se como autor das mudanças em seu meio social. 

Ele, portanto, deve contradizer a noção contraproducente que lhe co-
manda e o pretere aos desmandos dos poderosos, que

massificam, na medida que domesticam e endemoniada-
mente e apoderam das camadas mais ingênuas da socie-
dade. Na medida em que deixam em cada homem a som-
bra da opressão que o esmaga. Expulsar esta sombra pela 
conscientização é uma das fundamentais tarefas de uma 
educação realmente libertadora e por isto respeitadora do 
homem como pessoa. (FREIRE, 2009, p. 45, grifo do autor).

Além disso, como observa Ernani Maria Fiori (1967), é preciso que 
o processo de educação se converta em uma discussão dialógica entre a 
consciência do mundo e a consciência de si: a redescoberta do homem 
por si próprio e de sua capacidade de reflexão por meio de uma educação 
centrada na sua humanização e no momento histórico vivenciado. Por-
tanto, a pedagogia proposta por Paulo Freire (2005) é, sobretudo, um 
projeto político-educacional para a construção de cidadãos4 cientes de 
sua incompletude e promotores de uma ordem mais justa a todos. 

4 Sobre isso, ver: REIS, Helena Esser dos. Sobre o processo de formação dos cidadãos. Dis-
ponível em: www.seer.ufu.br/index.php/EducacaoFilosofia/article/download/17600/9709/. 
Acesso em: 25 abr 2019.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwiRouD8-pLiAhWkGbkGHVAgCrYQFjAEegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.seer.ufu.br%2Findex.php%2FEducacaoFilosofia%2Farticle%2Fdownload%2F17600%2F9709%2F&usg=AOvVaw0oti7r8UfoEm4u_wV7Z1n-
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Constituir-se sujeito de direito requer, portanto, uma colocação no 
mundo como agente consciente da mudança. Essa ruptura com as ferra-
mentas e com o olhar do opressor tem na ressignificação da pedagogia e 
da linguagem o seu ponto de partida. Assim, essa 

educação libertadora é incompatível com uma pedagogia 
que, de maneira consciente ou mistificada, tem sido prá-
tica de dominação. A prática da liberdade só encontrará 
adequada expressão numa pedagogia em que o oprimido 
tenha condições de, reflexivamente, descobrir-se e con-
quistar-se como sujeito de sua própria destinação histó-
rica. (FIORI, 1967, p. 7). 

Essa conquista de si mesmo em muito se alinha com a descoberta 
de si, do outro e do mundo por meio de um intercâmbio hegeliano de 
linguagens, reconhecimentos, consciências e práticas. A libertação5 do 
oprimido, então, deve abrir possibilidades a uma nova práxis pedagógica 
que dê ao sujeito acesso à consciência do seu papel como transformador 
de realidades. 

Munidos dessa consciência transformadora, eles serão capazes de al-
terar a realidade e de espalhar o projeto de mudança de forma consciente 
e humanizadora: autores de sua nova história. Para essa reescrita, a lin-
guagem se mostra como central nesse processo de reconhecimento que 
guiará uma alfabetização radical para a formação de um novo indivíduo 
que enxerga os problemas que vivencia e age para alterá-los. 

Esse inconformismo do oprimido com seu status quo é a força motriz de 
uma alfabetização voltada para a reinterpretação do cotidiano, para uma 
instrumentalização do aluno “fornecendo a ele os aparatos básicos para 
que possa se relacionar satisfatoriamente com o mundo” (GALLO, 1999,  
p. 18). Contudo, essa aquisição instrumental não deve ser reduzida a 
somente uma necessidade vaga e isolada – o processo de ensino deve 
acompanhar a instrução, tendo, os dois processos, a libertação do aluno 
como objetivo.

5 Aqui, faz-se necessário anotar que a libertação não carrega consigo um sentido irrestrito de 
possibilidades. Para Arendt (2011), o termo aponta para um uso necessariamente político, 
ou seja, represado ainda em um formato que não tensiona rumo à máxima liberdade possí-
vel, mas que se encontra enlaçado a um contexto político, jurídico e social.



186Marco Aurélio Alves e Silva   Helena Esser dos Reis 

Esse olhar para a educação que fornece meios para a humanização do 
aluno deve ser fundado em uma linguagem emancipatória e universal de 
acolhida e resistência. Esse discurso linguístico dinâmico deve possuir 
como método um franco diálogo entre educador e educando, “onde há 
sempre partes de cada um no outro, não poderia começar com o educador 
trazendo pronto, do seu mundo, do seu saber, o seu método e material da 
fala dele” (BRANDÃO, 2006, p. 21). Ou ainda: o processo deve ser aberto 
e permitir uma troca constante entre todos os envolvidos, já que a educa-
ção deve abrir caminhos plurais e não recair em um tom autoritário. 

Dessa maneira, a ideia metodológica freiriana recai na noção, de acor-
do com Brandão (2006), de que ninguém se educa sozinho e ninguém 
educa ninguém. Logo, a educação ou o ensino nunca se dá de modo iso-
lado, mas intercambiado, coletivo e comunitário: a conscientização do 
sujeito de direito se dá no plural e no contato com o outro. Essa ideia em 
muito esteve presente no trabalho de Paulo Freire com os movimentos 
de educação popular. O processo de ensino, então, deve levar à autono-
mia do sujeito que deve proceder de forma política e ativa com a comuni-
dade que vivencia suas experiências enquanto indivíduo, cidadão. 

Contudo, como observa Orlandi (2007), essa linguagem possui uma 
opacidade que depende de interpretações e interlocutores que estabe-
lecem inúmeros sentidos aos enunciados. Logo, a educação em direitos 
humanos pode integrar um discurso libertário, acolhedor e resistente 
dando voz e palavra ao oprimido. 

Desse modo, o sujeito seria capaz de dar novos sentidos ao meio e 
realizar ações mais efetivas para expandir esse processo necessariamen-
te dinâmico e radical. Logo, a educação em direitos humanos deve 

saber ouvir e instaurar outros discursos que atravessem 
o discurso dominante. [...] Se assim é, é preciso que os 
diferentes discursos, muitas vezes silenciados pelo ala-
rido do processo dominante de produção de sentidos no 
capitalismo, possam ser ouvidos e investidos na realidade 
histórica e social contemporânea, de tal modo que essas 
outras experiências encontrem voz e possam (re) signi-
ficar (se) no coro dos Direitos Humanos, em nossos dias, 
tão surdos e emudecidos, não porque não se fala neles, 
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mas porque eles já não fazem mais sentido. (ORLANDI, 
2007, p. 310, grifo do autor).

Essa ressignificação da mensagem deve ser a prática objetiva da do-
cência, da escola e da comunidade, pois esses três sujeitos interagem 
para a satisfação do ensino. O ensino libertador não é somente um dever 
das escolas, mas uma urgência para a salvaguarda de indivíduos margina-
lizados e excluídos dos centros de comando. Para isso, nossa hipótese é 
a de que educação guiada pelos direitos humanos não deve se restringir 
a níveis escolares de ensino, mas deve ser um projeto universal, políti-
co, um diálogo social constante e incansável para quebrantar as amarras 
opressoras do silêncio e do conformismo.

A ESCOLA E A DOCÊNCIA DIALOGADAS COM OS DIREITOS 
HUMANOS: EDUCAR PARA TRANSFORMAR

Pensar a estrutura metodológica freiriana de ensino requer a noção 
dos sujeitos aos quais são direcionadas as práticas educacionais. Assim, o 
educador, o educando e a comunidade são importantes para a compreen-
são do que se pretende: a solidificação de uma pedagogia emancipadora, 
dialogada e autônoma.

Dessarte, a ideia de um ensino ligado às práticas sociais e coletivas 
parece o fundamento da escola pensada pelo pedagogo pernambucano. 
Ensinar os indivíduos a dizerem palavras que se misturem ao cotidiano 
e que montem um contexto político é, por certo, a medida contunden-
te para se perseguir. Assim, temos a noção de uma escola “amplamente 
aberta, possibilitando o encontro com uma realidade social que cada vez 
mais é significativa e mutável” (MOSQUERA, 1975, p. 166). 

Ao traçar uma defesa da escola aberta, reforça-se a carência de uma 
docência dialogada com os discentes e com a realidade de ambos para a 
construção do conhecimento. Desse diálogo esperado e necessário entre 
discente e docente, temos que 

Ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem 
formar é ação pela qual um sujeito criador dá forma, 
estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Não 
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docência sem discência, as duas se explicam e seus 
sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se 
reduzem à condição de objeto um do outro. Quem ensina 
aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. 
Quem ensina ensina alguma coisa a alguém. (FREIRE, 
2011, p. 25, grifo do autor). 

Dessa forma, a atuação do docente deve ser para além da sala de aula, 
ele deve contribuir para a conscientização dos alunos, de suas realidades 
e de seus problemas e apontar caminhos para atenuar os dilemas – ou 
seja, a prática da docência deve ser guiada para a humanização do alu-
no. Portanto, a prática pedagógica, como afirma Maria Isabel da Cunha 
(2004), deve ser contextualizada e ciente dos seus limites de ação. 

Ao propor um método pedagógica embasado no franco diálogo, Paulo 
Freire (2011) atesta a necessidade de ação por meio da linguagem, da 
discussão, do debate. Por isso, “o diálogo não só uma qualidade do modo 
humano de existir e agir. Ele é uma condição deste modo e é o que torna 
humano o homem que o vive” (BRANDÃO, 2006, p. 104). Em que pese 
essa noção da linguagem como constituidora do indivíduo, não há como 
educar sem interlocução, sem dinamismo de vozes distintas – e esse re-
sultado deve se guiar sempre pela humanização do sujeito e o reconheci-
mento de sua incompletude. 

A saber, a prática docente e a noção do saber certo, ou seja, o conheci-
mento dotado de rigorosidade metodológica, pesquisa histórica e social 
e criticidade não deve sufocar os saberes dos alunos: “o dever de não 
só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das classes 
populares, chegam a ela [a escola] – saberes socialmente construídos a 
partir da prática comunitária” (FREIRE, 2011, p. 31). 

Assim, quebranta-se a noção do “professor-sacerdote, colocando sua 
tarefa a nível de missão semelhante ao trabalho dos religiosos” (CUNHA, 
2004, p. 28). O professor deve ser contextualizado e atento aos sabe-
res, aos dilemas e à realidade vivenciada por seus alunos. E não somente 
o docente: a escola deve se responsabilizar por construir uma prática 
educacional ampla de acolhimento comunitário. E essa responsabilida-
de ainda é maior quando se trata da educação de oprimidos, das classes 
subalternizadas e já crentes de sua invariável exclusão. 
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Como um destino traçado por um projeto político, econômico e so-
cial que suprime individualidades e diferenças, a naturalização do status 
quo perpassa pela manutenção de uma educação bancária, que, de acordo 
com Brighente e Mesquida (2016), nega o diálogo e concentra – de forma 
autoritária – a disciplina em poder do educador, que, por sua vez, deposita 
os conteúdos na cabeça dos alunos, como se fossem recipientes vazios à 
espera de preenchimento. 

Ao propor uma prática pedagógica da liberdade e da resistência, Frei-
re (2011), se opõe radicalmente a esse modelo suplantado de um contex-
to histórico e social pouco democrático e atesta a urgência da prática da 
dodiscência, ou melhor, da não separação entre o ensino, a pesquisa e a 
aprendizagem. A discussão proposta em sala de aula não deve se limitar 
a um modo conteudista de se programar alunos e saberes específicos, 
e sim ultrapassar os limites da escola, abrir caminhos de mudança e de 
intervenção no mundo.

Essa pedagogia da libertação em muito se aproxima da análise que 
Peter McLaren tece, prefaciando Henry A. Giroux, acerca da esperança e 
da busca por uma educação crítica: 

a questão essencial é o desenvolvimento da uma lingua-
gem através da qual educadores e outros possam desvelar 
e compreender o relacionamento entre ensino escolar, as 
relações sociais mais amplas que o informam, e as neces-
sidades e competências historicamente construídas que 
os estudantes trazem para as escolas. Uma compreensão 
crítica desse relacionamento torna-se necessária para 
que os educadores reconheçam como a cultura escolar 
dominante está implicada nas práticas hegemônicas que 
muitas vezes silenciam os grupos subordinados de estu-
dantes, bem como incapacitam e desautorizam aqueles 
que lhe ensinam. Tal compreensão pode também desen-
volver a capacidade dos professores de trabalharem de 
maneira crítica com estudantes de classes dominantes e 
subordinadas de forma que esses estudantes possam vir a 
reconhecer como e por que a cultura dominante estimula 
igualmente sua cumplicidade e sua impotência. (MCLA-
REN, 1997a, p. 12-13).
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Uma vez desenvolvida essa linguagem que guiará o processo de cons-
trução desse ensino libertador, resistente, vemos a carência de uma educa-
ção imbuída de uma política que enxergue a linguagem dos direitos huma-
nos como uma caixa de ferramentas para as ações derivadas do processo 
de humanização e libertação dos sujeitos. Sem o uso desse aparato linguís-
tico e político, parece-nos pouco crível que o oprimido consiga – por meio 
da educação – reconhecer-se como agente transformador de realidades. 

É nosso papel, enquanto agente político e pedagógico, notar o caráter 
simbólico assumido por essa linguagem dos direitos humanos, numa lei-
tura de Marcelo Neves (2005), e tensionar esse discurso, de certo modo, 
ambíguo, com menos ambição de revolucionar a sociedade, mas com o 
olhar para a efetividade do que está sendo dito e significado pelos in-
terlocutores. Nesse ínterim, os direitos humanos podem ser traduzidos 
como o espaço à pluralidade reivindicatória e profundamente humana, 
com o que virá a ser, uma expectativa social de efetivação normativa.

Contudo, esse aparato discursivo e linguístico pode servir ao profes-
sor, que será capaz de administrar a abordagem realizada em sala de aula 
e dialogada com os alunos e os seus contextos. Apesar do cuidado para 
não reduzir nossa análise a uma ideia progressista advinda de um duvi-
doso positivismo, é impossível não colocar esperanças no futuro e no 
processo transformador que a escola é capaz de dotar os sujeitos. 

Logo, a escola e o professor, de acordo com Feracine (1990), possuem 
uma relação direta com a mobilidade social e a neutralização dos meca-
nismos de controle. Para isso, o professor deve ser o agente da mudança 
social, exercitando uma franca interlocução que não seja aparada pelos 
muros da escola, mas que invada a sociedade e opere mudanças e “é in-
dispensável o [seu] compromisso com o outro no intuito de libertação e 
não de mero usufruto” (FERACINE, 1990, p. 70). 

Nessa direção, a importância de uma educação consciente e menos 
tecnicista esbarra na necessidade da escola e do docente possuírem “pai-
xão e fé na necessidade de lutar no interesse de criar-se um mundo me-
lhor” (GIROUX, 1997, p. 41). E esse ambiente é necessário tanto para 
a escolar privada e ainda mais para a pública, esta agente primeira da 
urgente transformação da realidade dos muitos alunos oprimidos social-
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mente. Para promover isso, a escola – de um modo geral – deve estar 
atenta não só ao conteudismo comercial, fruto do modo bancário de se 
pensar a educação, mas “ensinar os estudantes a pensarem criticamente, 
a aprenderem como afirmar suas próprias experiências e compreende-
rem a necessidade de lutar individual e coletivamente por uma sociedade 
mais justa” (GIROUX, 1997, p. 41). 

Mesmo não partindo do contexto político, econômico e social do Bra-
sil, o educador Giroux adverte que crises sociais e um levante econômico 
cada vez mais liberal aduzem à noção do professor como reprodutor de 
conteúdo tão somente aos alunos. Para ele, os professores devem ser 
“intelectuais transformadores se quiserem educar os estudantes para se-
rem cidadãos ativos e críticos” (GIROUX, 1997, p. 163). Dessa maneira, 
pensar a abordagem que ensino requer coloca a intelectualidade como 
abordagem metodológica crítica para o fazer docente instituído por um 
reconhecimento6 da condição política, econômica e social que vivencia-
mos. E sua tarefa é garantir a abertura ao outro e ao diálogo com todos 
os envolvidos respeitando a liberdade e a individualidade de cada um.

Assim, esses intelectuais transformadores 

precisam desenvolver um discurso que uma a linguagem 
crítica e a linguagem da possibilidade, de forma que os 
educadores sociais reconheçam que podem promover 
mudanças. Desta maneira, eles devem se manifestar 
contra as injustiças econômicas, políticas e sociais 
dentro e fora das escolas. Ao mesmo tempo, eles devem 
trabalhar para criar condições que dêem aos estudantes a 
oportunidade de tornarem-se cidadãos que tenham o co-
nhecimento e coragem para lutar a fim de que o desespero 
não seja convincente e a esperança seja viável. Apesar de 
parecer uma tarefa difícil para os educadores, está uma 
luta que vale a pena travar. (GIROUX, 1997, p. 163, grifo 
nosso).

Logo, esse docente como um intelectual transformador deve consi-
derar o contexto que vivencia o aluno, a comunidade e a escola e possuir 

6 Sobre a importância de se pensar o reconhecimento como uma possibilidade frente aos 
direitos humanos, consultar Reis (2015).
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em si a vontade de cambiar o status quo dos que, com ele, participam da 
construção que se presente o ensino. 

Em tempos tão obscuros e instáveis que vivenciamos, o professor 
deve atentar-se para que o seu exercício seja guiado pela linguagem dos 
direitos humanos, pois, por meio do diálogo aberto, respeitando as dife-
renças que se mostram no próprio ambiente escolar, seu interlocutor – o 
oprimido – se reconhecerá como sujeito de direito, cidadão dotado de di-
reitos e com o dever de agir em busca de uma sociedade mais justa e livre 
de opressão. Para isso lograr êxito, o respeito à condição de outro deve 
ser reforçada a título de diálogo e que escape de uma doutrinação envie-
sada em quaisquer sentidos. O oprimido deve reconhecer o seu próprio 
caminho e sua autonomia perante ao que se relaciona. 

O OPRIMIDO E O SEU RECONHECIMENTO COMO POLÍTICA 
PEDAGÓGICA

Se não existe docência sem discência, logo, ao debater a figura do do-
cente como um enfrentador das agruras sociais que a escola e os alunos vi-
venciam, devemos cuidar para que a figura do aluno seja delimitada. Logo, 
seguiremos a perspectiva de alunos que trazem consigo problemas sociais 
para a sala de aula e repercutem em sua fala e seu modus operandi um certo 
conformismo e alienação com a situação de opressão que sofrem. 

Para se imaginar isso, é importante acreditar a dominação não como 
uma imposição arbitrária de um grupo dominante sobre um dominado, 
e sim, saindo de uma abordagem marxista clássica, representando “uma 
combinação de práticas materiais e ideológicas, históricas e contempo-
râneas que nunca têm sucesso total, sempre incorporam contradições, 
e estão sempre sendo disputadas dentro de relações assimétricas de po-
der” (GIROUX, 1997, p. 146). Disso, cabe-nos perseguir a ideia de que 
a lógica da dominação está inscrita em uma sociedade historicamente 
não predeterminada, mas que sofre influências constantes de culturas, 
linguagens e discursos que atravessam os sujeitos que dela fazem parte. 

O ensino possibilitaria, então, de acordo com Freire (2011), a neces-
sidade de o indivíduo abrir-se para o mundo e para o outro inaugurando, 
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com esse gesto, a relação dialógica confirmada como sua inquietação e 
sua inconclusão em permanente dinâmica na história.

O oprimido, nessa seara, seria 

o ser humano alijado da condição de ser mais no sentido 
de realização da vocação de ser capaz de pronunciar o seu 
mundo como sujeito. É um ser histórico com uma subjeti-
vidade complexa cujos níveis de profundidade requerem, 
para a sua apreensão, uma arqueologia da consciência. Em-
bora seja o portador da esperança de um futuro diferente, 
ele não está isento ou acima dos conflitos e das contradi-
ções. (STRECK, 2009, p. 543, grifo do autor). 

Em que pese a possibilidade de o sujeito reconhecer a si mesmo e ao 
outro como partícipes de uma sociedade injusta e sufocadora de mino-
rias, é pela insistente prática da liberdade pela educação que se conquista 
a mudança desejada, pois 

A liberdade, que é uma conquista, e não uma doação, exi-
ge permanente busca. Busca permanente que só existe no 
ato responsável de quem a faz. Ninguém tem liberdade 
para ser livre: pelo contrário, luta precisamente porque 
não a tem. [...]  Daí, a necessidade que se impõe de superar 
a situação opressora. (FREIRE, 2005, p. 37).

Com isso, os homens, ao tomarem consciência de si e do seu papel 
e da situação histórica por eles vivenciada, se apropriam, como sinaliza 
Freire (2005), da realidade e, com o ímpeto transformador, sejam capa-
zes de se sentirem sujeitos, cidadãos. Para essa conquista, o educador 
pernambucano sinaliza que, por serem seres históricos, os indivíduos 
devem ser o “sujeito de seu próprio movimento” (FREIRE, 2005, p. 86) 
e esse movimento, sempre estar perseguindo a humanização do homem, 
que é a “sua vocação histórica, contra-ditada pela desumanização que, 
não sendo vocação, é viabilidade, constatável na história. E, enquanto 
viabilidade, deve aparecer aos homens como desafio e não como freio ao 
ato de buscar” (FREIRE, 2005, p. 86). 

Contudo, o processo de humanização do homem, por vezes, surge das 
ações daqueles que, acachapados pelos opressores, buscam alterar a sua 
dura realidade. O oprimido, nessa situação, seria aquele que vivencia a 
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desigualdade social e é impedido de conquistar a liberdade frente à ca-
deia silenciadora e impiedosa que lhe retira o reconhecimento, qual seja: 

E esta luta somente tem sentido quando os oprimidos, ao 
buscarem recuperar sua humanidade, que é uma forma de 
criá-la, não se sentem idealisticamente opressores, nem 
se tornam, de fato, opressores dos opressores, mas res-
tauradores da humanidade em ambos.  E está aí a grande 
tarefa humanista e histórica dos oprimidos – libertar-se a 
si e aos opressores. (FREIRE, 2005, p. 33). 

Ao ler a obra freiriana, é imperioso cuidar para não desenhar dois ti-
pos sociais quase como caricaturas de personalidades populares, ou seja, 
não há uma figura impiedosa de um opressor com um chicote por entre 
as mãos que subalterniza sujeitos reduzidos por ele e pela estrutura so-
cial que lhe ratifica. O oprimido e o opressor, por vezes, estão no mesmo 
sujeito, como leem Martins et al. (2015), são conceitos antagônicos que 
brigam, por vezes, em uma mesma consciência. Logo, a ideia dos opres-
sores como aqueles que “oprimem, exploram e violentam, em razão do 
seu poder” (FREIRE, 2005, p. 33) pode estar não só atribuída a sujeitos 
sociais, mas a ideais, situações, consciências e práticas que reproduzem 
a lógica sistêmica da opressão.

Essa ideia de consciência recupera a dialética hegeliana do senhor e 
do escravo, o que possibilita a aproximação com teorias do reconheci-
mento que os oprimidos buscam alcançar, pois 

os seres humanos empenham-se por obter reconhecimen-
to, pois só desse modo podem obter integridade. Porém o 
reconhecimento tem de ser mútuo. O ser, cujo reconhe-
cimento devotado a mim contra para mim, tem de ser do 
tipo que eu posso reconhecer como humano. Por isso, a 
operação do reconhecimento é do tipo que efetuamos 
juntos. (TAYLOR, 2014, p. 181).

Essa ideia de mútuo unida à dialética do reconhecimento de Hegel 
importa para compreensão que Paulo Freire (2005) possui do processo 
de descoberta da condição de oprimido, pois é, por meio da superação 
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dessa condição reduzida, que se inicia o processo de humanização, efe-
tuado numa interlocução mútua, de um para o outro. 

Para superar essa condição, portanto, o processo educativo deve pro-
mover um diálogo insistente e aberto que proporcione a todos os en-
volvidos o contato com o outro. Assim, temos a montagem de uma es-
pécie de dialética do reconhecimento que está imbricada na construção 
de uma identidade, que é forjada “sempre em diálogo com as coisas que 
nossos outros significativos desejam ver em nós – e por vezes em luta 
contra essas coisas” (TAYLOR, 2000, p. 246).

Assim, a contribuição desses outros significativos remonta à noção 
profundamente dialogada que não só a pedagogia possui, mas a possibili-
dade de reconhecimento por meio dessa estrutura plural de se construir 
em contato com o outro, pois 

minha descoberta de minha identidade não implica uma 
produção minha de minha própria identidade no isolamen-
to; significa que eu a negocio por meio do diálogo, parte 
aberto, parte interno, com o outro. Eis por que o desenvol-
vimento de um ideal de identidade gerada anteriormente 
dá uma nova importância ao reconhecimento. Minha pró-
pria identidade depende crucialmente de minhas relações 
dialógicas com os outros. (TAYLOR, 2000, p. 248). 

Logo, a abertura ao diálogo necessário para a ultrapassagem dessa 
política opressora é a “experiência fundante do ser inacabado que ter-
minou por se saber inacabado. Seria impossível saber-se inacabado e não 
se abrir ao mundo e aos outros à procura de explicação, de respostas 
a múltiplas perguntas” (FREIRE, 2011, p. 133). É somente por meio da 
interlocução com o outro que nos percebemos reconhecidos e construí-
mos nossa identidade. Não há reconhecimento na solidão. 

Nessa direção, fica ainda mais claro o quanto o reconhecimento é 
um eterno embate que implica em conquistas e derrotas, mas não em 
desistências. A luta para o reconhecimento deve ser a agenda política e 
pedagógica de todo ator e autor educacional. Assim, o reconhecimento 
torna-se uma exigência e é vital a todo o indivíduo, ao ser negado, pode 
ao sujeito causar danos e “ser uma forma de opressão, aprisionando al-
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guém numa modalidade de ser falsa, distorcida e redutora” (TAYLOR, 
2000, p. 241).

Apesar de ser um tanto quanto tímido à ideia de identidade, Freire 
(2005) vê a questão da cultura e do contexto histórico como essenciais 
para a compreensão do sujeito em sua subjetividade. Instados em mundo 
globalizado e multicultural, a pedagogia deve considerar os inúmeros mo-
mentos e culturas que integram alunos, docentes e comunidade e possuem 
a escola como um dos “espaços possíveis para a educação” (STRECK, 
2009, p. 541). Possíveis, pois não devemos limitar a pensar a escola como 
único e legítimo espaço de ensino: como percebemos, a noção de educação 
deve ser um diálogo dodiscente realizado com e para o mundo. 

Finalmente, o reconhecimento deve ser efetivado por meio de uma 
estrutura dialógica que seja diretamente investida na educação, como 
um esforço contínuo e que considere todos os elementos contextuais 
do período histórico e as suas possíveis limitações. A educação deve per-
mitir, assim, que o oprimido saia não sozinho de sua condição de subal-
terno, mas que retire do opressor o seu ideal limitador e excludente que 
polui suas ações, mandos e desmandos. 

Ao persistir em uma pedagogia para a libertação e considerar que 
“não há educação fora das sociedades humanas e não há homem no va-
zio” (FREIRE, 2009, p. 43), o pedagogo Paulo Freire escancara a urgência 
do diálogo com o outro. É por meio da fala, da palavra, do verbo, da in-
terlocução, da linguagem que a humanização e a conscientização acon-
tecerão. Ao reconhecer a si e ao outro, o oprimido dá o primeiro passo 
para a sua liberdade. 

A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA: 
O RECONHECIMENTO DO OPRIMIDO COMO TÔNICA DA DODISCÊNCIA

Mantendo-nos numa perspectiva multicultural de se pensar a reali-
dade histórica vivenciada, toda e qualquer política pedagógica deve ser 
pensada considerando a cultura como construto basilar da experiência 
didática, prática e metodológica do ensino. 

Diante disso, a nossa preocupação é por 
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uma educação que contribua com a compreensão, a con-
quista e a vivência desses direitos no nosso meio. Um as-
pecto importante para a Educação em Direitos Humanos 
desde suas origens a meados da década de 1980 é a promo-
ção e criação de uma cultura informada pelos direitos que 
contribua para a afirmação da cidadania e dos processos 
democráticos em todas as dimensões da vida das pessoas 
e das sociedades. (CANDAU; et al., 2013, p. 33).

Educação essa que se constitua comprometida com um ambiente 
multicultural e profundamente dialógico e por um educador que possua 
o papel de não só de intelectual, mas sim de um agente que equacione 
ações com o outro para transformar uma sociedade que, por vezes, fo-
menta a formação de professores que reproduz o status quo e prega con-
formismo com a realidade meritocrática que se quer perpetuar. 

Diante desse sujeito inscrito em uma realidade cultural, protagonizar 
o diálogo entre essas culturas diversas é destacar 

a importância das relações entre os saberes e conheci-
mentos vivenciados por sujeitos de diferentes culturas, 
reconhecendo e legitimando os saberes de grupos so-
ciais historicamente marginalizados, negados ou subal-
ternizados. O reconhecimento e valorização dos saberes 
de grupos subalternizados implica ética e politicamente 
o respeito ao outro, diferente, e a sua cultura, e um dos 
pressupostos da Educação em Direitos Humanos é o reco-
nhecimento do outro como sujeito de direito e ator social. 
(CANDAU; et al., 2013, p. 37).

O reconhecimento do indivíduo, logo, é parte primeira da discussão 
educacional. Assim, compreender os direitos humanos como uma lin-
guagem universalizante de reconhecimento é imprescindível para a for-
mação dodiscente. Logo, conceitos como alteridade, democracia e cidada-
nia devem partir da vivência e experiência dos oprimidos com o mundo 
e da dinâmica do reconhecimento com o outro. O objetivo desse ensino 
deve ser a promoção da cidadania e do conhecimento de si como sujeito 
de direitos, como a lógica, lida por Ruiz (2010), dos direitos do outro, do 
sujeito e suas implicações com os conceitos que o formatam.
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Uma vez que a linguagem dos direitos humanos lhe forma instrumen-
tos de ação, o sujeito se percebe detentor de dignidade e de mudança, 
pois “terá agora um instrumento privilegiado de defesa, promoção e 
realização de sua dignidade: os direitos humanos. Ao sujeito de direitos 
acrescenta-se agora o fato de ele ser igualmente um sujeito de direitos 
humanos” (PEQUENO, 2010, p. 31). 

Dessa maneira, esse sujeito – imbuído de individualidade, autonomia e 
ação –, agora, está sobremaneira reforçado por uma estrutura que não des-
considera seus aspectos emocionais e nega um império da racionalidade; a 
educação em direitos humanos prepara, de acordo com Pequeno (2010), o 
indivíduo se enxergar no lugar do outro e sentir também a sua dor. 

Para empreender e traduzir essa linguagem, é necessário atentar aos 
conceitos e às ideias que inscrevem o homem em seu período histórico. 
Diante dessa necessidade, para Viola (2013), os direitos humanos consti-
tuem campos de conhecimento que podem ser pedagogicamente apren-
díveis e voltados para consolidar princípios fundadores dessa política, 
como dignidade, liberdade, alteridade e democracia. Não é nossa tarefa 
aqui cuidar para o esclarecimento de cada termo desse, mas insistir que 
é por meio do diálogo e da educação transformadora que as noções sobre 
cidadania, política e justiça se solidificam e são capazes de alterar a so-
ciedade para um cenário mais esperançoso que o atual. 

Logo, os professores devem, para McLaren (1997b), ser autores de 
uma educação crítica e plural que não se conforme com os muros limi-
tantes do ambiente escolar, mas promova políticas e ações que carre-
guem consigo o significado desse saber que protagoniza o oprimido e lhe 
põe em mãos as ferramentas possíveis para sua emancipação. 

Por meio da educação em direitos humanos, a política educacional de 
Paulo Freire, é que a dodiscência encontra a sua viabilização: o reconhe-
cimento do oprimido e o processo de alteridade é a tônica que deve ser 
reforçada ao longo dessa pedagogia do reconhecimento. 

E como isso poderia ser efetivado? Pensar em um modo de ação, de 
saída da teoria para a prática é caminhar um terreno árduo e perigoso, 
pois há inúmeros elementos que interferem em um modelo que se pre-
tende amplo e carrega as individualidades de um poder negativo. Não 
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pretendemos assumir as exceções como partes negativas da atuação e 
compreensão de uma política educação em direitos humanos, mas adver-
tir aos dodiscentes sobre os riscos dessa implementação. 

Em primeiro lugar, é necessário pensar a escola como um ambiente 
que não se limita a muros e concreto – pelo contrário, é um dos espaços 
educacionais possíveis e que deve estar em constante contato com a co-
munidade, com o risco de parecermos redundantes. 

Esse ambiente multicultural e político não deve massificar conheci-
mentos e desconsiderar os saberes dos alunos que, em sua maioria, se 
tratando de ensino básico e médio público, são de origem humilde. Opri-
midos, os sujeitos devem ser, assim como sinaliza Freire (2005), huma-
nizados e conscientizados de sua condição subalterna. 

Essa ultrapassagem da alienação, deve partir dos próprios oprimidos 
e irromper a educação: suas ações devem repercutir na sociedade como 
mudanças reais e que emancipem outros sujeitos de suas condições subal-
ternas. Contudo, isso só é possível se houver uma interlocução constante 
entre todos os sujeitos que integram não só a escola, mas a comunidade. 

Por seu papel fundante, o professor deve, por meio de sua intelec-
tualidade crítica e transformadora, instituir uma educação promotora 
de reconhecimento, qual seja: os oprimidos devem estar cientes de sua 
posição social e, a partir de seu mundo e de seus saberes e diálogos, cons-
truir e alterar as suas duras realidades. 

Para a promoção dessa pedagogia do reconhecimento, é preciso que 
a educação, vetora desse processo de reconhecimento, seja guiada pela 
linguagem universal dos direitos humanos, que, por meio do estudo de 
seus conceitos e princípios fundamentais, institua o oprimido como um 
sujeito de direito e um cidadão. 

E esses princípios

podem ser o fundamento da superação de um projeto 
educativo voltado unicamente para o desenvolvimento 
econômico, que considera o ser humano um instrumento 
da produção e do consumo, formando pessoas adaptadas 
aos pressupostos artificiais do mercado e do consumismo, 
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relegando ao esquecimento os princípios de justiça social, 
do reconhecimento do outro, das dimensões clássicas da 
igualdade e da liberdade. Questão que constituam a dig-
nidade humana e dão sentido aos projetos educacionais, 
dando outra razão de ser para a sociedade atual e para 
aqueles que agora iniciam sua aventura de viver. Ao com-
preender o ato pedagógico como um compromisso com a 
sociedade atual e com o futuro, a educação em direitos hu-
manos recupera a dimensão da utopia humana rumo a uma 
sociedade mais justa, livre e igual. (VIOLA, 2013, p. 53). 

Essa aventura de viver só terá início quando o sujeito se conscientizar 
de seu papel e objetivo transformador no mundo. Dessa maneira, a edu-
cação deve funcionar como prática da liberdade, deve ser emancipadora 
e possuir intento objetivo de alterar e quebrantar a realidade. Logo, “a 
relação pedagógica se justifica exatamente pela transmissão, apropria-
ção crítica e produção de um conhecimento novo por alunos e professo-
res” (LELIS, 2003, p. 89).

Diante disso, 

é imprescindível lembrar que os conhecimentos sobre os 
Direitos Humanos não podem ser apenas teóricos, eles 
precisam se relacionar ao cotidiano das pessoas e à reali-
dade social de que fazem parte. Uma educação em Direi-
tos Humanos efetiva se desenvolve por meio de práticas 
contínuas, através de um trabalho coletivo e participativo 
integrado que atravessa todos os conteúdos, articulando 
teoria e prática da realidade política, civil, econômica, so-
cial e cultural de cada indivíduo e comunidade. (ALMEI-
DA; REIS, 2018, p. 52). 

Junto desse ideal, a educação em direitos humanos deve permitir, por 
meio dessas práticas contínuas, coletivas e participativas, o reconheci-
mento do outro e a formação de uma identidade forjada necessariamente 
no diálogo. É essa a tarefa de uma educação voltada para não somente 
o oprimido, mas para o contexto que o circula. É também estabelecer, 
como aponta Reis (2015), uma relação de tolerância com este outro que 
nos interpela para sua singularidade ser vista e reconhecida
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Esse conhecimento novo, por sua vez, deve ser lido como aquele con-
feccionado por uma ótica que parte e lança mão dos princípios dos direi-
tos humanos. O oprimido deve ser chamado a emancipar-se. A educação 
em e por direitos humanos deve ser a ferramenta para o reconhecimento 
como agente e protagonista de uma mudança.

CONCLUSÃO 

Ao analisar a didática e propor uma nova construção dela a partir de 
um modelo plural de se pensar a estrutura educacional, Candau (2003) 
se compromete com a mudança do agir docente. A docência não está 
fadada somente a um ambiente relacional e controlado pela escola como 
espaço autorizado para se construir conhecimentos. 

Todos nós devemos participar da educação. Não há como escalonar 
saberes e incluir alguns deles como mais corretos que outros. Diante 
dessa perspectiva, a didática, a escola e a docência devem ser pautadas 
pelo diálogo que permita a todos o reconhecimento de si e do outro inse-
ridos numa sociedade cruelmente excludente.  Ao reinventar a escola, 
devemos sair do conceito positivista e bancário de educação é caminhas 
para “processos educativos que se desenvolvem a partir de diferentes 
configurações. A pluralidade de espaços, tempos e linguagens deve ser 
não somente reconhecida, como promovida” (CANDAU, 2013, p. 13).

A educação deve ser cultural, política, plural e resistente. Todos devem 
protagonizar o processo. A escola, assim, deve estar aberta ao outro e à co-
munidade. Infelizmente, a violência, os baixos investimentos, o descrédito 
na prática pedagógica e uma sociedade cada vez mais comprometida com 
uma política neoliberal cruel retiram, por vezes, a esperança de mudança. 

Os homens, para Paulo Freire (1979), possuem a capacidade única de 
conscientização e humanização e essa capacidade a primeira promotora 
da mudança: o reconhecimento. A visão de si e dos demais. Logo, essa 
política de mudança não deve se limitar somente a mudança da perspec-
tiva individual de opressão, mas deve ser ampla – o opressor também 
deve se libertar dos conceitos que o colocam pleno de poder para subal-
ternizar outros. 
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A educação para a liberdade, para a emancipação, deve partir, então, 
do diálogo e da relação do professor com o aluno. É somente por meio da 
dinâmica social com o outro e com o momento histórico que o homem é 
capaz de se ver liberto e consciente. Consciência essa que deve ser con-
seguida por uma educação comprometida com os direitos humanos, com 
essa linguagem que se revela uma autêntica e legítima possibilidade de 
conferir ao indivíduo dignidade. 
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POLÍTICA SOCIAL FOCALIZADA: 
contribuições do Programa Bolsa Família 
no combate à pobreza
Priscila Gislaine Leite da Silva1

Resumo 

O objetivo deste trabalho é estudar os impactos sociais do Programa 
Bolsa Família na redução da pobreza no Brasil. A metodologia da pes-
quisa foi a revisão bibliográfica das literaturas que discutem sobre a po-
breza, desigualdade e política focalizada no Brasil. Realizou-se, também, 
a análise dos dados disponíveis nas bases do Ministério de Desenvolvi-
mento Social e IPEA de forma complementar ao estudo bibliográfico. 
Por fim, são apresentados os resultados dos impactos que o Programa 
Bolsa Família teve na redução da desigualdade e da pobreza. 

Palavras-chave: Pobreza. Desigualdade. Política Social Focalizada. 
Bolsa Família.

DISTRIBUIÇÃO DE RENDA, DESIGUALDADE E POBREZA NO BRASIL

A definição do conceito de pobreza nesse estudo é importante para 
pontuar a definição da focalização do Programa Bolsa Família (PBF) 

1 Trabalho de conclusão do curso de Especialização em Direitos Humanos, Democracia e Cul-
tura (NHH/UFG), agosto de 2018. Orientadora professora Dra. Camila Romero Lameirão. 
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como política social de combate à pobreza e esclarecer a necessidade da 
transferência de renda do PBF na vida da população assistida por ele, e, 
também, pelo fato de a pobreza relativa2 estar associada com a desigual-
dade na distribuição de renda. 

A noção de pobreza teve seu início nos países desenvolvidos no pe-
ríodo do pós-guerra. Entretanto, hoje há várias definições para a sua ca-
racterização em todo mundo, estando associadas aos meios de consumo 
para a sobrevivência humana na sociedade. 

A conceituação mais utilizada é a da falta de acesso aos recursos bási-
cos para a manutenção de vida, que se caracteriza por meio da carência 
monetária e de acesso a bens de consumo, educação e mercado de tra-
balho (CRESPO, GURUVITZ. 2002. p. 3; KERSTENETZKY. 2000. p. 117; 
YAZBEK. 1996. p. 23). 

Alguns autores classificam a pobreza em dois tipos: 

A absoluta e a relativa, essa está relacionada a questão de 
sobrevivência física a falta de atendimento ao mínimo vi-
tal, e aquela está relacionada a redução das desigualdades 
e aos meios entre os indivíduos nas sociedades em que o 
mínimo vital já é garantido a todos. (ROCHA. 2006, p. 11). 

A renda como critério de pobreza é o estabelecimento de um valor 
monetário que consiga atender as necessidades médias de uma pessoa na 
sociedade em que vive. Estudos realizados afirmam que: 

Ao adotar-se o conceito de pobreza como insuficiência de 
renda, é possível estimar o custo de sua erradicação no 
Brasil. Segundo estudos realizados pelo Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID), os recursos necessá-
rios para preencher a “brecha da pobreza”, ou seja, para 
complementar a renda das famílias pobres na exata medi-
da da superação da linha de pobreza no Brasil é de cerca 
de 5% de seu PIB. (FILHO, 2007, p. 17).

2 A pobreza relativa é aquela que tem relação direta com a desigualdade na distribuição de 
renda (CRESPO; GRURUVISTZ. 2002. p. 11).
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O conceito econômico utilizado para caracterizar pobreza pelo Mi-
nistério do Desenvolvimento Social (MDS) no Brasil é a renda per capita 
de até R$ 178,00.

CRESPO e GUROVITZ (2002, p. 4) conceituam a pobreza como: 

Aquela situação em que o indivíduo, quando com-
parado a outros, tem menos de algum atributo de-
sejado, seja renda, sejam condições favoráveis de 
emprego ou poder. Uma linha de pobreza relativa 
pode ser definida, por exemplo, calculando a renda 
per capita de parte da população. Essa conceituação, 
por outro lado, torna-se incompleta ao não deixar 
margem para uma noção de destituição absoluta, re-
quisito básico para a conceituação de pobreza. Tam-
bém acaba gerando ambiguidade no uso indiferente 
dos termos pobreza e desigualdade que, na verdade, 
não são sinônimos.

Esses autores que consideram que apenas a renda não qualifica adequa-
damente a pobreza, afirmando serem necessários outros aspectos da vida 
social e cultural para além da privação dos bens materiais para qualificar a 
pobreza. A partir dessa consideração, é possível aferir que, somente a ren-
da como critério de pobreza pode deixar de atender um número maior de 
famílias no PBF. Em contrapartida, se houvesse uma análise mais ampla do 
conceito de pobreza os índices seriam ainda mais alarmantes. 

As estratégias de combate à pobreza previstas pelo PBF articulam as 
categorias estruturais e compensatórias, ou seja, atuam sobre determi-
nantes estruturais da pobreza através das condicionalidades, a fim de 
oferecer condições aos beneficiários de superação da situação de vulne-
rabilidade e a promoção da autonomia econômica, com resultados pre-
vistos a médio e longo prazo, e através da transferência de renda o alívio 
imediato da fome e de outras situações pontuais, com resultados previs-
tos em curto prazo. 
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O QUE É POLÍTICA SOCIAL FOCALIZADA NO BRASIL?

Compreender como se dá o funcionamento das políticas sociais foca-
lizadas no país é de inteira importância neste capítulo, pois o Programa 
Bolsa Família faz parte desta política. Assim, pretende-se entender o por-
quê esse programa se focaliza na população pobre e extremamente pobre.

Historicamente, o padrão da política social atual brasileira remonta à 
promulgação da Constituição Federal de 1988. A partir desse momento, 
os estados e os municípios passam a ter capacidade decisória, funções e 
recursos para se gerirem. Com isso, as políticas de assistência e de com-
bate à pobreza passaram a ser uma atribuição dos municípios, embora a 
superação da pobreza e a redução da desigualdade continuassem sendo 
atribuições das três esferas de governo (BICHIR, 2010, p. 117).

Apesar de a Constituição Federal prever políticas universais como 
saúde, educação e assistência social, e estas políticas serem dever do Es-
tado, ainda sim se faz necessário a adoção de políticas que garantam a so-
brevivência da população pobre, devido à deficiência das políticas sociais 
de caráter mais abrangente e o alto grau de desigualdade no país. Desse 
contexto, emerge, a urgência das políticas focalizadas. 

A fim de solucionar a questão da pobreza, em 1995, o então presidente 
da República Fernando Henrique Cardoso (FHC) implementou o pro-
grama de desenvolvimento social, Comunidade Solidária, inaugurando 
os programas de transferência de renda em algumas cidades, Campinas 
– Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima; Distrito Federal – 
Bolsa Familiar para Educação; e Ribeirão Preto – Programa de Garantia 
de Renda Familiar Mínima. (CORRÊA, 2015, p. 44 apud FERRARIO, 2013; 
MATTEI, 2015, p. 8).  

Foi em 2000 que FHC lançou os programas da Rede de Proteção So-
cial (RPS), que eram um total de 12 programas de transferência de renda 
a nível nacional (Bolsa Alimentação, Programa de Erradicação do Traba-
lho Infantil (PETI), Bolsa Escola, Auxílio Gás, Programa Brasil Jovem, 
Abono Salarial PIS/PASEP, Bolsa Qualificação, Seguro, Garantia-Safra, 
Aposentadoria e Pensões Rurais, Benefício de prestação, Renda Mensal 
Vitalícia), focalizado a população pobre e abaixo da linha da pobreza. 
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Estes programas tinham suas gestões descentralizadas e desarticuladas 
entre secretarias e ministérios (CORRÊA, op. cit., p. 43).

Em 2003, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, foi criado o Progra-
ma Bolsa Família (PBF) que unificou alguns dos programas da Rede de 
Proteção Social, quais sejam: Bolsa Alimentação, Programa de Erradica-
ção do Trabalho Infantil (PETI), Bolsa Escola, Auxílio Gás (MDS). Essa 
unificação possibilitou uma maior operacionalização dos programas e 
melhor focalização, já que a partir daí o PBF passou a ser gerido por ape-
nas um órgão governamental, o Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome.

As reformas que culminaram na criação do Programa Bolsa Família 
buscavam ainda promover a integração horizontal dos programas ante-
riores e um complemento mais forte aos programas locais, já que estados 
e governos locais, por vezes, também possuíam seus próprios programas 
(GABRIEL, MACHADO, OLIVEIRA, 2006, p. 4). Alguns dos estudiosos 
do tema afirmam ainda que

A focalização é uma tendência que tem respondido bem à 
dificuldade que os setores mais vulneráveis da população 
têm de acessar as políticas públicas voltadas para o aten-
dimento de suas necessidades. O uso de políticas focadas 
como forma de reduzir gastos e, ao mesmo tempo, obter 
melhores resultados, é também uma estratégia recomen-
dada pelas principais instituições financiadoras de políti-
cas públicas em países do Terceiro Mundo, como o Banco 
Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID). (GABRIEL, MACHADO, OLIVEIRA, op. cit., p. 5).

Desde então a tendência de focalização passou a ter lugar cativo nas 
políticas públicas no Brasil.

KERSTENETZKY (2017, p. 2) analisa que a reorientação recente da 
política social, marcada pelo teto do gasto e por reformas em andamento 
na proteção social, prenuncia assistencialização da previdência e a foca-
lização dos serviços nos mais pobres.

No intuito de gerir melhor a focalização utiliza-se o Cadúnico, criado 
em 2001, por meio de decreto presidencial (Decreto 6.135, de 26 de junho 
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de 2007), que consiste em um Formulário de Cadastramento Único para 
Programas Sociais do Governo Federal. Quando os programas de trans-
ferência de renda começaram a ser implementados como estratégias de 
combate à pobreza no país, se transformou ao longo dos anos em uma 
base nacional que reúne os dados socioeconômicos das famílias com ren-
da mensal de até meio salário-mínimo per capita ou renda mensal fami-
liar de até três salários-mínimos, com o objetivo de registrar as famílias 
em situação de pobreza de todos os municípios brasileiros que devem 
ser beneficiadas por programas sociais. Também pode ser utilizado para 
a seleção de beneficiários de programas ofertados pelos governos esta-
duais e municipais (MDS, 2015). 

Atualmente, 22 programas sociais utilizam a base de dados do Cadúni-
co, são eles: Programa Bolsa Família; Benefício de Prestação Continua-
da; Tarifa Social de Energia Elétrica; Programa Minha Casa Minha Vida; 
Carteira do Idoso; Aposentadoria para Pessoas de Baixa Renda; Telefone 
Popular; isenção de Pagamento de Taxa de Inscrição em Concursos Pú-
blicos; Programas Cisternas; Água para Todos; Bolsa Verde (Programa de 
Apoio à Conservação Ambiental); Bolsa Estiagem; Programa de Fomento 
às Atividades Produtivas Rurais/ Assistência Técnica e Extensão Rural; 
Programa Nacional de Reforma Agrária; Programa Nacional de Reforma 
Agrária; Programa Nacional de Crédito Fundiário; Crédito Instalação; 
Carta Social; Serviços Assistenciais; Programa Brasil Alfabetizado; Pro-
grama de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti); Identidade Jovem (ID 
Jovem); ENEM.

A realidade, porém, é que a focalização na pobreza extrema 
das políticas públicas, notadamente das políticas sociais, 
nos moldes da agenda neoliberal, traz em si um forte com-
ponente ideológico, sendo a motivação da sua aplicação da 
sua agenda meramente econômica, já que os programas fo-
calizados são mais baratos. Muitas vezes só a justificativa 
de manter os serviços sem o correspondente incremento 
de custos que a política universal exigiria, a proposta da fo-
calização aparece como opção para atender o atendimento 
dos mais vulneráveis. (MESQUITA, 2007, p. 84).
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Com isso, podemos perceber que as políticas focalizadas exercem o 
papel de minimizar os problemas causados pelas políticas econômicas e 
sociais adotadas no país e, assim, acaba, também, impossibilitando am-
pliação da cidadania a população mais vulnerável.

O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E SUAS CONTRIBUIÇÕES NO 
COMBATE À POBREZA

O Programa Bolsa Família é um programa de transferência direta 
de renda do governo federal que contempla as famílias em situação de 
pobreza e extrema pobreza, com condicionalidades para sua permanên-
cia. Este programa unificou os seguintes projetos governamentais: Bol-
sa Escola (Lei nº 10.219/01); Bolsa alimentação (Medida Provisória nº 
2.206/01); Auxílio Gás (Decreto nº 4.102/01) e Cartão alimentação pela 
Lei nº 10.689/03. Baseando-se na garantia de renda, inclusão produtiva e 
no acesso aos serviços públicos, o programa se insere na Política Nacio-
nal de Assistência Social – Proteção Social Básica, de gestão descentra-
lizada, se configurando como um direito social do cidadão que dele ne-
cessitar garantido através da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS 
(RODRIGUES, RIBEIRO, 2012, p. 8).

A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, 
Política de Seguridade Social não contributiva, que provê 
os mínimos sociais realizada através de um conjunto inte-
grado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para 
garantir o atendimento às necessidades básicas. (BRASIL. 
LOAS, 1993).

O programa considera família em situação de pobreza as com renda 
per capita de até R$ 178,00 reais e extrema pobreza com 89,00 reais (se-
gundo o Decreto nº 9.396, de 30 de maio de 2018) e se organiza em qua-
tro tipos de benefícios: benefício básico, que é destinado a famílias em 
situação de extrema pobreza, no valor de R$ 89,00; benefício variável, 
no valor de R$ 41,00 por pessoa beneficiada (que tenha em sua compo-
sição familiar, crianças de zero a 15 anos, gestantes (BVG) e/ou nutrizes 
(NUTRIZ) – limitado a cinco benefícios por família); benefício variável 
vinculado ao adolescente (BVJ), no valor de R$ 48,00 (destinado a fa-
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mílias compostas por jovens entre 16 e 17 anos – limitados a dois jovens 
por família); benefício para superação da extrema pobreza na primeira 
infância (BSP), no valor correspondente ao necessário para que a todas 
as famílias beneficiárias do PBF – com crianças entre zero e seis anos – 
superem os R$ 89,00 de renda mensal per capta, somados os valores da 
renda familiar acrescido no benefício do PBF.

Os objetivos do PBF em relação aos seus beneficiários, de acordo com 
o art. 4º do Decreto n° 5.209/04 que regulamenta a Lei nº 10.836/04, são: 
I. Promover o acesso à rede de serviços públicos, em especial, saúde, 
educação e assistência social; II. Promover a intersetorialidade, a com-
plementariedade e a sinergia das ações sociais do Poder Público; III. 
Combater a fome e promover a segurança alimentar e nutricional; IV. 
Estimular a emancipação sustentada das famílias que vivem em situação 
de pobreza e extrema pobreza; V. Combater a pobreza.

Para a execução destes objetivos o PBF se articula em três dimensões: 
(1) o alívio imediato da pobreza – através da transferência direta de renda 
a fim de garantir o direito à alimentação; (2) a contribuição para redução 
da pobreza para as gerações seguintes – através das contrapartidas das 
condicionalidades nas áreas de educação e saúde que devem ser cumpri-
das pelas famílias beneficiárias do programa a fim de fortalecer o acesso 
aos direitos sociais básicos; (3) a articulação com os programas comple-
mentares – através do estímulo à emancipação sustentada das famílias 
beneficiárias sendo necessário “a articulação entre o Programa (Bolsa 
Família) e as políticas públicas sociais de iniciativa dos governos federal, 
estadual, do distrito Federal e municipal” (Lei nº 10.836/04, art. 5º).

O programa espera promover o acesso das famílias aos direitos sociais 
básicos e ruptura do ciclo intergeracional da pobreza. Espera-se que a 
ruptura do ciclo intergeracional da pobreza se dê por meio das condicio-
nalidades, que reforçam o exercício de direitos sociais nas áreas de saúde 
e educação, e que potencialmente propiciam o combate à pobreza futura 
por meio do investimento no desenvolvimento de capital humano.

As três esferas governamentais dividem o compromisso e respon-
sabilidade na execução, manutenção e gestão do PBF. A gestão Federal 
do PBF é compartilhada entre o Ministério do Desenvolvimento Social 
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(MDS), Ministério da Educação (MEC) e Ministério da Saúde (MS) que 
têm como competência o acompanhamento das condicionalidades. A 
responsável pela operação do PBF é a Caixa Econômica Federal (CAI-
XA), que é o agente operador do PBF. Aos municípios cabe a responsabi-
lidade de implementação do programa e administração da alimentação 
do Cadastro Único.

Toda essa engrenagem revela a dimensão do PBF no país. Dados 
do MDS mostram que um ano após a sua criação, 2005, o programa já 
atendia 100% dos municípios brasileiros, alçando cerca de 77% das fa-
mílias com renda per capita de até cem reais. Até julho de 2006 foram 
atendidas 11.120.363 famílias, já em outubro de 2008, o programa atin-
giu o número de 11.007.894. O investimento para o ano de 2008 foi de 
aproximadamente 41 bilhões de reais, sendo a metade na Região Nor-
deste. Em 2018, completados 14 anos de programa, existem 13.736.341 
famílias beneficiárias e a soma total do valor pago a estas famílias foi de 
R$ 2.445.679.196,00, que receberam benefícios com valor médio de R$ 
178,04 (data de referência: 06/2018), sendo o total de recurso repassado 
aos estados e municípios até o mês de maio de 2018 de R$ 213.340.916,00. 
Este recurso é destinado à gestão.

O programa buscou, também, cumprir com o compromisso assinado 
com as Nações Unidas (ONU), e mais 188 países, de atingir as “Metas de 
Desenvolvimento do Milênio”, que propunha 8 metas a serem cumpridas 
até o ano de 2015, quais sejam: 1- Acabar com a fome; 2- Educação básica 
de qualidade para todos; 3- Igualdade entre os sexos e valorização da mu-
lher; 4- Reduzir a mortalidade infantil; 5- Melhorar a saúde das gestantes; 
6- Combater a AIDS, a malária e outras doenças; 7- Qualidade de vida e 
respeito ao meio ambiente; 8- Todo mundo trabalhando pelo desenvol-
vimento (ONUBR, 2013). O PBF tem relação com as 5 primeiras metas 
no desempenho dos objetivos. Estas metas foram criadas para promover 
“esforços mundiais para reduzir a pobreza, melhorar a saúde e promover 
a paz, os direitos humanos e a sustentabilidade ambiental” (FRONZA. 
2010, p. 38 apud STEIN, 2008, p. 20).
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Segundo dados da Organizações da Nações Unidas no Brasil (2013) o 
Brasil foi um dos 20 países que conseguiram cumprir a meta de número 
1, reduzir pela metade o sofrimento pela fome entre 1990-92 e 2010-2012.

Para descrever as contribuições do PBF no combate à pobreza elen-
carei, a seguir, tópicos, por considerar ser a melhor maneira de o leitor 
compreender a relação destas contribuições nas formas multifacetadas 
da pobreza.

IMPACTO ECONÔMICO

A avaliação do impacto econômico na vida das famílias beneficiárias, 
em pesquisa realizada em 2007, demonstrou que houve um aumento de 
40,52% na renda das famílias beneficiárias, e que para os extremamente 
pobres esse aumento chegou a 61,20%. Quanto mais pobre é a família 
maior é o impacto econômico sobre a renda.

Para o estudo do impacto do lado das rendas, somou-se o 
valor do benefício ao valor da renda familiar. Isso permi-
tiu identificar o percentual de aumento do benefício em 
relação à renda informada. Nesse caso o impacto causado 
pelo programa no orçamento doméstico é surpreenden-
te. O aumento da renda proporcionada pelo benefício é 
da ordem de 40,52%. Quando abrimos esse resultado por 
faixa de renda – se percebe que o maior impacto é obser-
vado na faixa dos extremamente pobres, que recebem be-
nefício básico no valor de R$ 50,00. Assim sendo, a ren-
da familiar aumenta 8,85% para os pobres e 61,20% para 
os extremamente pobres, com destaque para as regiões 
Norte e Nordeste com os maiores percentuais de elevação 
da renda em todas as situações, principalmente entre os 
extremamente pobres, 69,37% e 70,74%, respectivamente. 
(MESQUITA. 2007, p. 107).

A mesma pesquisa informa que os maiores gastos destas famílias são 
com aluguel e alimentação, que consomem quase 60% da renda. 

Para as despesas informadas pelas famílias, montou-se 
o que seria o gasto médio das famílias com os itens de 
aluguel, alimentação, água, luz, transporte, medicamento, 
gás e outras despesas. Esse cálculo foi feito apenas com 
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base apenas nos domicílios que informaram o valor des-
se item de despesa no momento do cadastramento. Vê-se 
que as despesas mais importantes para essas famílias são 
aluguel e alimentação, chagando os dois juntos a quase 
60% da renda familiar. (MESQUITA. op. cit., p. 113).

Portanto é possível observar que o valor do benefício tem um impacto 
importante, mas ainda está aquém de possibilitar que as necessidades 
básicas sejam atendidas dignamente.

IMPACTO NA FOME

Combater à fome e promover a segurança alimentar e nutricional  
é um dos objetivos do PBF. É possível observar o alcance deste objetivo 
através dos dados publicados pela Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e a Agricultura (FAO). Em 2014, o relatório afirmava que o 
Brasil havia reduzido em 50 % o número de pessoas que passavam fome 
em 20 anos, deixando assim o chamado Mapa da Fome da ONU.

A transferência de renda proporcionada pelo benefício do PBF não 
está condicionada ao tipo de compra que a família deve fazer, tendo as-
sim autonomia na gestão de valor recebido, mas, mesmo assim, a maior 
parte desta renda vai para alimentação.

As famílias beneficiárias do PBF aumentam e diversificam a alimen-
tação, proporcionando a melhoria nutricional da família, sobretudo das 
crianças e adolescentes, pois, as mães priorizam os gastos realizados com 
o benefício para os filhos. Januzzi e Pinto (2013, p. 185), afirmam que:

De fato, pesquisadores já haviam observado que as fa-
mílias beneficiárias aumentam o consumo em todos os 
grupos de alimentos analisados, principalmente cereais, 
alimentos processados, carne, leite e derivados, feijão e 
açúcar, melhorando a disponibilidade alimentarem das 
crianças (Lignani et al., 2011). No mesmo sentido, usando 
dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 
2008/2009, a pesquisadora mostrou que o programa auxi-
lia na melhora do status nutricional de crianças e adoles-
centes, sobretudo, no Norte e Nordeste, onde o impacto 
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do programa é 31,4% maior que no Brasil como um todo 
(Baptistella, 2012). Em outro estudo, direcionado aos 
efeitos do PBF sobre as crianças no semiárido nordestino, 
constatou-se que as mães priorizam as crianças no mo-
mento do emprego do dinheiro do benefício, ao entender 
que o dinheiro do programa é entendido como um dinhei-
ro das crianças. (Pires, 2011).

IMPACTO NA SAÚDE

A condicionalidade do cumprimento da agenda da saúde permite que 
a família seja acompanhada pela equipe de Estratégia de Saúde da Família 
(ESF), onde uma vez por semestre são verificados peso, altura e vacina. 
Estes dados auxiliam no planejamento, monitoramento e gerenciamen-
to de programas relacionados com a melhoria dos padrões de consumo 
alimentar e nutricionais da população e geram indicativos de situações 
como a desnutrição, o sobrepeso e o risco de exposições a doenças infec-
tocontagiosas por falta de vacinação.

A composição da vigilância nutricional como uma das 
ações que compõem o acompanhamento das condiciona-
lidades de saúde possibilita prover informações contínuas 
sobre seu estado nutricional. Além disso, fornece subsí-
dios à realização de ações voltadas ao restabelecimento 
das condições adequadas de saúde e nutrição da popula-
ção acompanhada. (JUNIOR; JAIME; LIMA, p. 98. 2014).

Através da coleta de dados do IPEA em 2013, Beydoun (2015, p. 26), 
verifica que de 2005 até 2012, a acompanhamento da saúde aumentou 
7,2 percentuais. 

O acompanhamento das gestantes, promovendo o acesso e cuidados 
realizados no pré-natal de qualidade contribuem para a promoção de me-
lhores condições de vida e nutrição não somente da gestante, mas tam-
bém do bebê (JUNIOR; JAIME; LIMA. op. cit., p. 98; BEYDOUN. op. cit., 
p. 27). A Pesquisa de Avaliação de Impacto do Programa Bolsa Família- 2ª 
Rodada (AIBF II), realizado entre fevereiro de 2009 a abril de 2012, com 
o objetivo de avaliar o impacto do Programa Bolsa Família (PBF) sobre 
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a melhoria do bem-estar das famílias beneficiárias do programa, revelou 
que a participação no PBF impacta positivamente as gestações, signifi-
cando menor quantidade de partos prematuros entre as famílias benefi-
ciárias. A quantidade de crianças nascidas a termo, entre 2005 a 2009, ou 
seja, após um período de gestação entre 37 e 41 semanas, foi 7,9 pontos 
percentuais maiores nas famílias beneficiárias, em comparação com as 
famílias não beneficiárias.

O PBF prevê um complemento de 9 parcelas de R$ 41 para gestan-
te, o benefício variável da gestante (BVG), e de 6 parcelas de R$ 41 ao 
recém-nascido, o benefício variável da nutriz (NUTRIZ), estima-se que 
esse repasse adicional poderá proporcionar uma alimentação com mais 
variedade e qualidade.

IMPACTO NA EDUCAÇÃO

A matrícula e frequência escolar mínima é condição do PBF, sendo 
operacionalizada pelo MEC. A frequência é informada pelas escolas, com 
objetivo de monitorar e acompanhar, sendo possível diagnosticar os mo-
tivos das variações de frequência e estimular a permanência e a progres-
são das crianças e jovens (BEYDOUN. 2015, p. 15). Está ação visa tam-
bém a quebra do ciclo de baixa escolaridade intergeracional nas famílias.

Os dados consolidados da frequência são disponibilizados pelo MEC ao 
MDS. Quando há frequência abaixo do limite exigido pelo programa que 
deve ser no mínimo de 85% para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e de 
75% para jovens de 16 e 17 anos, além de sofrerem sanções em seu benefí-
cio, a família deve ser acompanhada pela Assistência Social, para que tenha 
o direito de ser acolhida e orientada nas suas vulnerabilidades advindas 
das expressões da questão social. Assim, procura-se possibilitar, que a fa-
mília não seja penalizada por situações de desproteção adversa, como, por 
exemplo, falta de transporte, de vaga em rede pública ou doença.

Em sua pesquisa BEYDOUN (2015, p. 22) relata que:

Usando dados obtidos no censo escolar, Paul Glewwe e 
Ana Lúcia Kassouf (2008, p. 15) concluíram em seu es-
tudo O impacto do Programa Bolsa Família no total de 
matrículas do ensino fundamental, taxas de abandono e 
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aprovação que o Bolsa Família aumentou as matrículas 
em 5,5% em escolas de 1ª a 4ª série e em 6,5% em escolas 
de 5ª a 8ª série, diminuiu as taxas de abandono escolar em 
0,5 ponto percentual de 1ª a 4ª série e em 0,4 por cento 
de 5ª a 8ª série, e aumentou as taxas de aprovação em 
cerca de 0,9 ponto percentual de 1ª a 4ª série e 0, 3 ponto 
percentual de 5ª a 8ª.

Diversas pesquisas já foram realizadas comprovando os efeitos posi-
tivos do PBF na educação, Januzzi e Pinto sintetizam algumas delas, na 
citação abaixo, na qual apontam o aumento de 4% na frequência escolar 
entre as crianças pobres de 7 a 15 anos e a redução de 40% na chance de 
repetência escolar.

Esses efeitos positivos na educação de crianças e 
adolescentes identificados na pesquisa talvez sejam 
alguns dos achados mais regulares na bibliografia. 
Tese de doutorado defendida na London School of 
Economics estimou efeito positivo no aumento em 
4% na frequência escolar entre as crianças pobres 
de 7 a 15 anos quando comparado àquelas que não 
participavam do Programa Bolsa Família (Bastagli, 
2008). Em estudo recente, pesquisadores do Ipea 
também identificaram um efeito mitigador do PBF 
na repetência escolar no país. A partir dos dados 
individualizados dos estudantes do EducaCenso, 
produzidos pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do 
CadÚnico de programas sociais e do Projeto Pre-
sença (que controla a frequência escolar dos alunos 
do PBF), os autores encontram que, entre os alu-
nos do CadÚnico, os beneficiários do Bolsa Família 
têm 11% menos chances de repetir de ano na escola 
que os alunos não beneficiários. O estudo também 
aponta que os alunos do Bolsa Família que cumprem 
a condicionalidade de educação – frequência escolar 
acima de 85% para estudantes de 6 a 15 anos – têm 
40% a menos de chances de repetir o ano. (Oliveira 
e Soares, 2013) (JANUZZI; PINTO, 2013, p. 184).
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O resultado da Pesquisa de Avaliação de Impacto do Programa Bol-
sa Família- 2ª Rodada (AIBF II) revelou que a progressão de ano para 
crianças de seis a 17 anos de famílias beneficiárias foi 6,9 pontos percen-
tuais maiores em comparação com famílias não beneficiárias. O impacto 
é maior entre as meninas de 15 e 17 anos, quando a diferença chega a 8,4 
pontos percentuais no que se refere à frequência e 10,5 pontos percen-
tuais, no que diz respeito à progressão escolar.

A partir dos dados divulgados na PNAD 2004, que avaliou aspectos 
complementares sobre a educação de crianças e adolescente, Mesquita 
(op. cit., p. 120) analisou que a relação entre a taxa de escolarização e 
de frequência escolar, na faixa de renda que se encontram as famílias 
do PBF, 5,1% das crianças e adolescentes, entre 7 a 14 anos, respectiva-
mente, não frequentavam a escola. O índice nas famílias que só recebem 
benefício é de 7,5%, enquanto que a média nacional é de 2,9%. Com isso 
a pesquisadora chama a atenção a respeito da crítica de que o programa 
promove acesso a um serviço universalizado, demonstrando que essa 
contrapartida é sim importante, pois apesar de o acesso à educação pú-
blica ser universal, não alcança a todos, seja por falta de escolas perto do 
domicílio, seja por quantidade de vagas insuficientes ou por desinteresse 
da família em acessar o ensino público.

IMPACTO NO PODER DE BARGANHA DA MULHER

O PBF orienta que a mulher tenha preferência na titularidade do 
benefício. Segundo IPEA, em 2014 eram 93% de mulheres titulares no 
programa. O fato de a mulher ser a detentora do cartão para saque do be-
nefício caracterizou uma mudança social no convívio familiar. A mulher 
nesse contexto passa a ser provedora, parcial ou integral, e gestora dessa 
renda familiar (BEYDOUN, 2015, p. 22),

Mesquita (op. cit., p. 121) ressalta que

Essa determinação baseia-se no relativo consenso de que a 
mulheres são mais apegadas à família e, desse modo, mais 
engajadas no cumprimento dos objetivos do programa. Ao 
lado desse zelo pela utilização do benefício, há também 
um reconhecimento das diferenças de gênero e, mesmo 



220Priscila Gislaine Leite da Silva

que não intencional, verifica-se uma estratégia, mesmo 
que incompleta, de reparação. Do ponto de vista do empo-
deramento da mulher, esse é um ponto interessante.

Outros impactos com relação à mulher são: (1) a confiabilidade de 
crédito no comercio local, devido à segurança na renda recebida pelo 
PBF; (2) mais participação na tomada de decisão nos gastos da família, 
melhorando a sua autoridade devido à importância e regularidade da 
renda recebida pelo PBF, possibilitando assim maior poder de barganha 
perante seus companheiros; (3) sentimento de pertença como cidadã 
e sujeito de direito e na redução do isolamento social destas mulheres  
(SÁTYRO, SOARES. 2009, p. 30; MESQUITA, op. cit., p. 122).

IMPACTO NA DESIGUALDADE

A pesquisa realizada pelo IPEA em 2009 informa que o PBF, apesar 
de ser responsável por meros 0,5% da renda das famílias, foi responsável 
por 19% da queda de quase 3 pontos do Índice de Gini de 1995 a 2004. En-
tre 2004 a 2006 a queda foi de quase três pontos, o PBF influenciou 20% 
desta redução. Sendo a renda do trabalho e as aposentadorias e pensões 
públicas, responsáveis por três quartos e 18% da renda total, respecti-
vamente, também contribuíram com aproximadamente um terço cada.

O relatório do IPEA em 2015 que se refere à dinâmica da inflação na 
década de 2000 aponta que no período entre 2004 a 2011 o patamar da 
inflação estava ao redor de 5%, permitindo a preservação do poder de 
compra dos rendimentos do trabalho e da proteção social estabelecidos 
pela política pública. Esse declínio da inflação reduziu a velocidade do 
desgaste do poder de compra dos benefícios sociais não atrelados ao sa-
lário mínimo, como o do Bolsa Família, favorecendo assim o poder de 
compra das famílias pobres, haja vista, os custos de vestuário, equipa-
mentos domésticos, recreação e habitação cresceram muito abaixo dos 
aumentos nominais do salário mínimo para o período analisado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O problema da pobreza e da desigualdade social está intrínseco a con-
centração de renda e tornou-se mais evidente com a expansão da econo-
mia brasileira. Resultado de baixa instrução, serviços públicos insuficien-
tes, corrupção, elevada carga tributária sem a contrapartida de prestação 
de serviços públicos de qualidade e desigualdades de oportunidades e 
agravado por políticas econômicas que durante muito tempo prioriza-
ram o crescimento econômico (PEÑA; PINHEIRO; ALBUQUERQUE; 
FERNANDES. 2015, p. 893).

Soares e Satyro (2007, p. 27) observam que a erradicação da miséria 
e a redução em grande escala da desigualdade são objetivos difíceis de 
alcançar dentro de um prazo razoável sem que se recorra a programas 
de transferência de renda, como o Programa Bolsa Família, já que pro-
gramas dessa natureza são complementares as políticas de crescimento 
econômico e melhor distribuição de renda.

Os pesquisadores, acima citados, acrescentam que o impacto do PBF 
sobre a pobreza é pequeno, mas, observam maior impacto sobre o hiato 
de pobreza e a severidade da pobreza. A ausência de impacto do Pro-
grama sobre a pobreza se deve não à falta de focalização e sim ao baixo 
valor dos benefícios e que maiores impactos, só serão possíveis com 
maiores benefícios.

O resultado da pesquisa3 de PEÑA; PINHEIRO; ALBUQUERQUE; 
FERNANDES (2015, p. 903) demonstram que após a implantação do Pro-
grama Bolsa Família o “ciclo da pobreza” apresentou sinal de ruptura, e 
que sem considerar os outros programas de transferência de renda, ele 
pode ser capaz de reduzir a desigualdade de renda, alterar e combater a 
dinâmica do ciclo de pobreza e, consequentemente, fazer com que, ao 
longo prazo, o ciclo de exclusão e pobreza extrema seja rompido.

3 A pesquisa analisa as tendências e a mobilidade intradistribuição da renda antes e depois do 
PBF, inicialmente aplicou-se o método cadeia de Markov, utilizando-se os dados da renda 
média domiciliar per capita por décimos da população das unidades da federação nos anos 
1999, 2003, 2005 e 2009. Esses dados foram originalmente calculados pelo Ipea em valores 
reais a partir dos dados da Pnad/IBGE. 
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O estudo realizado demonstrou que os impactos do PBF têm impor-
tante relevância no combate a pobreza, pois, colabora na redução à desi-
gualdade e a algumas das multiplicidades da pobreza, tais como, a fome, 
a renda, a saúde, a educação e a autonomia das mulheres. Direitos huma-
nos fundamentais, mas que para essa parcela da população só é possível a 
partir de programas como o Bolsa Família, que têm ação abrangente nas 
múltiplas faces da pobreza.  
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O AUTORITARISMO E A EDIÇÃO DA 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1571/15 QUE 
DETERMINA A QUEBRA INDISCRIMINADA 
DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL NO BRASIL
Rakell Dhamarys Moreira

Resumo
Quando o assunto é autoritarismo, entre as várias esferas por ele atin-

gidas, o nosso bolso é o que mais sofre. Isso porque, ele é um pensamento 
que rege o campo tributário nacional responsável por levar dinheiro aos 
cofres públicos, possibilitando ao país assegurar os direitos básicos dos 
seus cidadãos na mesma proporção em que também onera, demasiada-
mente, o nosso desenvolvimento, prejudicando, principalmente os mais 
pobres. Nesta senda, ao invés de, democraticamente, realizar-se uma 
reforma tributária que arrecade e se resguarde a capacidade contributi-
va do contribuinte, preferiram editar a Instrução Normativa da Receita 
Federal nº1571/2015, a qual impõe a quebra indiscriminada do sigilo ban-
cário/fiscal das contas dos contribuintes que movimentem valores aci-
ma de R$2.000,00 (dois mil reais), contrapondo-se à legalidade porque 
não adveio de lei; contrapondo-se à democracia porque é uma medida 
imposta e sem representatividade e se contrapondo, ainda, aos direitos 
humanos porque tal medida viola nossos direitos individuais/coletivos, 
ferindo o próprio estado de direito. Por isso, este capítulo visa a caracte-
rizar o autoritarismo através de pesquisas bibliográficas para analisar se 
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a quebra de sigilo fiscal/bancário como é proposta nessa normativa é um 
argumento sedutor do autoritarismo, portanto, concluímos que, em que 
pese a alegação de que essa é uma medida coletivamente responsável e 
soberana, na verdade, nota-se uma apropriação equivocada do discurso 
de ordem e progresso na busca de esconder os rastros de um controle 
ditatorial que enfraquece os vínculos democráticos orquestrados por um 
órgão não legitimado a legislar.

Palavras-chave: Autoritarismo. Sigilo fiscal/bancário. IN/RFB nº1571. 
Direitos humanos. Democracia.

Abstract 

When it comes to authoritarianism, among the many spheres it rea-
ches, our pocket suffers the most. This is because it is a thinking that go-
verns the national tax field responsible for bringing money to the public 
coffers, enabling the country to guarantee the basic rights of its citizens 
in the same proportion as it also imposes too much on our development, 
harming, especially the poorest ones. poor. In this way, instead of de-
mocratically carrying out a tax reform that collects and preserves the 
contributory capacity of the taxpayer, they preferred to edit the Norma-
tive Instruction of Federal Revenue No.1571 / 2015, which imposes the 
indiscriminate breaking of the banking / fiscal secrecy of the accounts 
of taxpayers that move values   above R $ 2,000.00 (two thousand reais), 
as opposed to legality because it was not a law; as opposed to democra-
cy because it is an imposed and unrepresentative measure and is also 
opposed to human rights because such a measure violates our indivi-
dual / collective rights, violating the rule of law. Therefore, this article 
aims to characterize authoritarianism through bibliographical research 
to analyze whether the break in fiscal / banking secrecy as proposed in 
this regulation is a seductive argument of authoritarianism, therefore, 
we conclude that, despite the claim that this is a collectively responsible 
and sovereign measure, one notices a mistaken appropriation of the dis-
course of order and progress in the quest to hide the traces of dictatorial 
control that weakens the democratic ties orchestrated by an organ not 
legitimized to legislate.
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Keywords: Authoritarianism. Tax/banking secrecy. IN/RFB nº1571. 
Human rights. Democracy.

1. INTRODUÇÃO

Brasil, palco de grandes lutas pela democracia, mais uma vez sedia 
uma árdua batalha. De um lado, está o Fisco que tem o dever de evitar as 
fraudes fiscais, garantir a arrecadação para gerir a máquina pública e que 
é, muitas vezes, revestido de autoritarismo; do outro lado, o contribuin-
te cada vez mais fragilizado a bordo de uma alta carga tributária e tolido 
de suas garantias constitucionais, entre elas, os direitos humanos. 

Por isso o tema é intrigante, pois se esbarra em muitos pilares cons-
titucionais valiosos como a democracia, os direitos humanos e arrecada-
ção fiscal, levantando problemas dramáticos, tais como impedir a evasão 
fiscal sem ferir as liberdades individuais e que anseiam por uma solução 
justa, legal e democrática, além de incentivar o debate acerca da questão 
tributária no país.

Saliente-se, que o presente capítulo inicia-se no tópico seguinte com 
a caracterização do autoritarismo político com base em uma síntese 
apontadas por Lamounier (1997, p. 15) como as raízes históricas das suas 
principais ideologias tais como foi o fascismo e o nazismo, sementes do 
mal disseminada mundo a fora; nos três períodos constitucionais brasi-
leiros como a Constituição de 1891, o período da ditadura de 1964-1985, 
e a Constituição de 1988, as quais visam estabelecer um parâmetro entre 
as formas do discurso autoritário nesses três momentos distintos.

E para uma melhor compreensão da temática, discorremos ainda nes-
se tópico, sobre o processo administrativo fiscal, pois, esse, é de suma 
importância para compreendermos como a IN/RF nº 1571/2015 impõe a 
quebra e como o discurso autoritário possui influência sobre ela.

Na sequência, realizaremos uma breve discussão sobre IN n°1571/2015 
e o sigilo fiscal/bancário com base na teoria dos círculos concêntricos 
para classificá-lo como um direito fundamental da pessoa humana, da sua 
garantia e liberdade individual e com reflexos coletivos, além explorar o 
seu conceito, a sua previsão legal, o seu alcance, a sua mitigação apoiadas 
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em doutrinas, em entendimentos jurisprudenciais dos tribunais superio-
res e como o discurso autoritário influenciou na mudança pensamento, 
ratificando-se as arbitrariedades trazidas por esta instrução normativa.

Para finalizar, no quarto tópico, há o lume da questão, pois nele se 
encontra uma reflexão crítica dos pontos polêmicos do autoritarismo 
como a sua aversão aos princípios democráticos, à imposição, como ele 
influencia nas decisões fiscais, e, por fim, tecer uma reflexão histórica: 
será que estamos caminhando em círculos? É o que começamos a refletir 
a partir do tópico seguinte.

2. O AUTORITARISMO E O PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL 
BRASILEIRO

Para os objetivos centrais do presente capítulo, a história e a evolu-
ção dos institutos em análise são essenciais, pois é a visão panorâmica, 
descritiva de cada objeto em análise, que nos permitirá debater nos ca-
pítulos seguintes, já que o nosso problema se concentra, em sua maior 
parte na predominância do discurso político autoritário abordado por 
Lamounier (1997, p. 74) nele incrustado como tema central que pode ser 
uma resposta bastante específica. Não somente para as cargas e as me-
didas tributárias pesadíssimas, mas, também, para as formas arbitrárias 
de fiscalização, que perpassam por procedimentos administrativos e que 
recaem sobre os contribuintes brasileiros, principalmente, no ponto que 
nos interessa que é a quebra indiscriminada de sigilo fiscal e bancário por 
instruções normativas conforme passamos a expor adiante.

2.1 As características do autoritarismo no Brasil 

Segundo historiadores, já na antiguidade alguns conceitos en-
volvendo tirania, oligarquia eram debatidos. Todavia, conta Guedes 
(2017, p. 18) que o termo autoritarisme adveio, do ano de 1870, após a 
queda do segundo império francês. Já foi abordado por Aristóteles, em 
seu livro Política, Maquiavel, em sua obra O Príncipe e entre outros, tor-
nando-se comum no século XX.
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Nielsen Neto (1985, p. 221) narra que, após a Primeira Guerra mun-
dial, os países mais abalados pelo conflito armado, estimularam uma for-
ma de pensamento para justificar o seu descontentamento com os resul-
tados alcançados por suas nações.

Iniciou-se, então, de acordo com o referido autor, a busca pelo novo 
bode expiatório, e como a Alemanha, entre outros países aliados, haviam 
entrado na guerra com o seu ânimo de vitória inflado e, na sequência, so-
freu profunda decepção com a derrota. A sua população não se acalmou 
com o pós-guerra, muito pelo contrário, acostumada com uma eufórica 
retórica por perigos, riscos, golpes e vitória, viu na influência do pen-
samento autoritário abordado por Hegel, filósofo alemão em sua obra 
Princípios da Filosofia do direito, que o líder político é um intermediário 
entre a história e a nação, ou seja, o líder é o que faz a história da nação.

Assim, continua o autor afirmando que, estando essas nações desmo-
ralizadas e empobrecidas, não foi difícil aparecer líderes carismáticos e, 
então, autoritários, como Adolf Hitler e Benito Mussolini, entre outros, 
que encontraram terreno fértil para dar azo as suas ideias. Desta manei-
ra, conduzirem a história com o apoio da sua população e de conserva-
dores intelectuais da classe média que avalizaram um dos piores capítu-
los da história mundial: o nazismo, o fascismo os quais são algumas das 
ideologias históricas do autoritarismo.

Aponta Guedes (2017, p. 17) que busca por se manter no poder faz 
o autoritarismo reunir algumas características comuns, com algumas 
variantes em casos particulares, como a abominação aos princípios de-
mocráticos como a legalidade, o devido processo legal, principalmente. 
No tocante ao voto, ao direito de representatividade que é desrespeita-
do, limitado; insiste na ideia de grandeza nacional, mas não respeita os 
direitos adquiridos, a legitimidade; aceita, meios escusos, para alcançar 
as suas finalidades almejadas como um mal necessário para combater 
problemas estatais; encoraja a espionagem, sustenta a intervenção do 
estado na economia, etc.. 

No Brasil, o pensamento autoritário se formou a partir de 1891 quan-
do foi promulgada, pela primeira vez, ironicamente, a República no país. 
Isso porque, em que pese à proclamação da primeira República, parale-
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lamente, houve um manifesto poder autoritário que diretamente influiu 
nesse acontecimento (LAMOUNIER, 1997, p. 371). 

O autoritarismo é um discurso extremamente persuasivo, que se orga-
niza de diversas formas e ideologias, capazes, inclusive, de provocar diver-
sos acontecimentos proativos incluindo avanços matematicamente pen-
sados para se camuflar, sobreviver e se manter no poder a qualquer custo.

Foi assim que, segundo Guedes (2017, p. 19), esse discurso de avanço 
sob a proposta de “milagre econômico” se estabeleceu e impulsionou 
a Ditadura Militar que tomou o país, nos anos de 1964-1985, e instituiu 
medidas como o AI-5 que suprimiu os direitos humanos e culminou na 
dissolução do Congresso Nacional que, entre outras arbitrariedades, le-
varam o país ao caos econômico se acentuando os níveis de concentração 
de renda e de extrema pobreza, favorecendo a redemocratização do país, 
em 1985, quando Jose Sarney assumiu a presidência.

Todavia, após a promulgação da Constituinte de 1988, narra Santos 
(1998, p. 53) que aquela intervenção estatal característica do período di-
tatorial, diariamente, nos alicia com seus discursos sedutores, sublimi-
nares e pretensiosos de que a administração pública precisa adotar medi-
das rigorosas ou repressoras para garantir a proteção social do cidadão, 
isto é, em prol de um bem maior. E dessa forma ele vem sobrevivendo e 
se replicando silenciosamente em algumas doutrinas, em alguns discur-
sos de ódio, e, às vezes, é até legalizado, imoralmente, por algumas leis, 
principalmente, as fiscais.

Ademais, Lamounier (1997, p. 371) aponta que esse discurso ainda 
está presente porque ele está à serviço do conservadorismo o qual afir-
mava que um poder estatal forte, faz-se necessário para extirpar os ma-
les do passado, controlar o processo de mudança, garantir os axiomas 
da sobrevivência dos bons institutos, preservando suas boas qualidades 
e excluindo as más. É dar forma a sociedade, é algo necessário para o 
próprio progresso.

Foi assim que essas ideias autoritárias se tornaram resilientes ao lon-
go das cartas constitucionais já existentes e, atualmente, se infiltrou em 
diversas normas vigentes, entre elas, na autocomposição da nossa car-
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ga tributária e dos institutos do processo administrativo tributário e da 
quebra de sigilo fiscal/bancário conforme analisaremos a seguir.

2.2 A HISTERIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

A relação entre o pensamento político autoritário e a organização do 
sistema tributário é antiga no país. Não à toa o Código Tributário Nacio-
nal surgiu na Ditadura Militar entrando em vigor no ano de 1966.

Toda a forma de apuração fiscal para a cobrança, fiscalização e defesa 
do contribuinte no âmbito tributário se dá através de um processo ad-
ministrativo o qual é revestido de uma gama de liturgias legais como é o 
caso dos princípios1 a serem observados e da própria previsão legal para 
que seja atingida a sua finalidade.

Contudo nem sempre foi assim, conta Nunes (2010, p. 14) que a pri-
meira notícia de processo administrativo tributário surge com a criação 
do Conselho da Fazenda, pelo Marquês de Pombal, em 1761, que con-
servava características de um jurisdicional contencioso, sendo restrita 
pela expansão do autoritarismo, ou seja, o contribuinte apesar de poder 
recorrer diante de uma arbitrariedade fiscal, não era atendido e quem 
julgava sua impugnação era o próprio ente parcial e a serviço do governo, 
situação que foi mantida durante a Constituição de 1891, com a promul-
gação da república.

Na Constituição Federal de 1934, com a Era Vargas, foi criado um tri-
bunal especial com o intuito de julgar recursos de decisões e atos pratica-
dos pelo Executivo, sem, todavia, retirar a função jurisdicional confiada 
ao judiciário. Aliás, segundo Ortiz (1986), esse tribunal sequer possuía 
normas sistematizadas e garantistas para os cidadãos, razão pela qual não 
tinha ele uma efetividade democrática, e, também, em razão das insta-
bilidades políticas alimentadas, inclusive, posteriormente, pela ditadura 
militar e pelos golpes de poder que se intensificaram, ele não conseguiu 
assegurar as garantias ligadas aos direitos humanos aos contribuintes.

1 Gandra (2012, p. 15) conceitua princípio como sendo a fonte das normas, um alicerce ou 
fundamento do ordenamento jurídico.
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Em 1988 foi promulgada nossa atual Constituição que reconheceu o 
contencioso administrativo e os seus princípios como instrumentos con-
tra um poder coercitivo. 

A partir de então, foram editados alguns princípios democráticos 
para limitar o poder de tributar do ente estatal, assim como também es-
tabelecido os procedimentos de legalidade e representatividade que uma 
lei em matéria tributária precisa percorrer para produzir, democratica-
mente, validade e respeito aos direitos fundamentais dos contribuintes.

Por isso, a nossa atual Constituição trás, entre outros, os princípios 
com maior peso democrático que devem ser observados na edição de 
normas e medidas de arrecadação ou fiscalização tributária: o devido 
processo legal,2 a legalidade,3 a capacidade contributiva,4 o direito de pe-
tição5 e a motivação das decisões administrativas.6

Para Nunes (2010, p. 24) o devido processo legal é uma bússola que 
norteia as autoridades a revestir seus atos de formalidades legais para 
que sejam válidos, eficazes e completos no campo da decisão adminis-
trativa fiscal.

A inobservância dessa formalidade faz a IN nº 1571/2015 ser farta-
mente criticada, pois ela não observa um devido processo para se au-
torizar a quebra do sigilo bancário e fiscal, ou seja, para que a quebra 
ocorra não é respeitado todo um ritual de garantias, pois ela ocorre au-
tomaticamente e eletronicamente, apenas respeitando a mera vontade 
da autoridade administrativa.

O princípio da legalidade estabelece uma subordinação dos agentes ad-
ministrativos e da própria administração pública à vontade da população, 
isto é, a administração pública está vinculada a praticar somente o que a 
lei expressamente lhe autoriza, impedindo-lhe de agir por conta própria.

Mas, então, como é possível permitir que uma instrução normativa 
que visa regulamentar atividades sistêmicas como é o caso abordado por 

2 CF/88, art. 5º, LIV,
3 ____art.5º,II,
4 ____art.145, §1º,
5 _____art. 5º, XXXIV.
6 vide DL nº 70.235/72.
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este capítulo, sem a legitimidade e a representatividade, seja imposta em 
nosso ordenamento, em plena Constituição Federal de 1988, mais que 
isso, interfira, arbitrariamente, em nossa garantia individual assim como 
na época da ditadura militar, tratando cada contribuinte que ganha pou-
co mais de dois salários mínimos de sonegador é permitir que se estabe-
lecesse novamente um estado de exceção, molestando, para tanto, um 
estado de direito e ainda com aval do nosso silêncio?

Isso tudo é fruto de políticos autoritários somados há uma longa e colo-
nial tradição do poder que se forma sob a justificativa dos interesses ime-
diatos da sociedade, ou seja, medidas adotadas para diligenciar um objeti-
vo público legítimo como combater a sonegação, a corrupção, aperfeiçoar 
a qualidade dos serviços públicos, enfim em prol do bem comum. São os 
mesmos e velhos engodos espalhados e sustentados por décadas de poder 
autoritário, mas extremante útil para manter a sociedade sob rédeas. É 
assim que surgem instruções normativas como a abordada e outras mais.

E com isso também surge o problema, já que quando esse viés autori-
tário de normas se faz cada vez mais visível, poderemos estragar tudo o 
que construímos em um estado democrático, pois essa situação autoriza 
que casos semelhantes se imponham à sociedade com maior frequência 
e cada vez mais limite os seus direitos como pessoa humana. Isso acaba 
contribuindo com o colapso democrático e, proporcionalmente, com o 
fortalecimento do autoritarismo.

É comum se deixar levar por alguns oportunistas políticos que com 
palavras adocicadas conseguem a adesão, a passividade, a omissão dos 
contribuintes ou a falta de mobilizações sociais. Talvez isso explique o 
porquê nos expressamos tão mal diante das questões tão sérias e, prin-
cipalmente, quando utilizamos da legalidade e dos meios democráticos 
para colocar no poder normas ou políticos autoritários.

Políticos perversos insistem na ideia de grandeza nacional para o en-
fraquecimento das instituições democráticas, por isso institucionaliza 
todas as formas de atos escusos, de quebras ilegais para alcançar os ob-
jetivos desejados. Todavia, a democracia não flerta com o autoritarismo, 
tampouco o autoritarismo não é o outro lado de uma democracia, ele é 
a destruição dela.
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Segundo, Gandra (2012, p. 24), o princípio da capacidade contributiva 
é pautado em um conceito econômico e também de justiça fiscal, através 
do seu desmembramento do principio da igualdade, o qual estabelece 
uma tributação e procedimentos fiscais de fiscalização mais onerosos, 
para aqueles que detêm maiores concentrações de riquezas, e, menos 
onerosos, para os que detêm menores concentrações de rendas, ou seja, 
aos que ganham mais, pagam mais, aos que ganham menos, pagam me-
nos de forma a se estabelecer um equilíbrio.

Ao permitir a quebra indiscriminada de movimentações bancárias e 
fiscais no valor de um pouco mais que dois salários mínimos vigentes, a 
IN nº1571/2015, não respeita a capacidade contributiva do contribuinte 
tampouco as regras do jogo o que ameaça direitos civis básicos como o 
de ser fiscalizado respeitando a sua capacidade contributiva conforme o 
apurado por um processo administrativo pautado na legalidade e não por 
uma quebra indiscriminada sem base legal.

O princípio do direito de petição é uma alternativa que garante ao su-
jeito passivo a possibilidade de questionar os atributos de presunção dos 
atos fiscais, decorrentes do poder político autoritário na edição de nor-
mas, através da impugnação e de recursos administrativos nos termos 
do artigo 7º e seguintes DL nº70.235/72, dando efetividade à democracia 
(NUNES, 2010, p. 289).

A nossa critica a esse diploma jaz pelo fato de que ele não inibe as 
arbitrariedades estatais, apenas atua no que já aconteceu e dentro de um 
processo administrativo fiscal, servindo, apenas, para corrigir ou tentar 
corrigir um dano já praticado pelo fisco. Todavia, se a quebra do sigilo 
se der de forma eletrônica, linear e indistinta não será, sequer, instau-
rado processo administrativo fiscal, deixando todos nós, contribuintes, 
vulneráveis às arbitrariedades e isso fere de morte o princípio do devido 
processo legal e deixa a democracia agonizando.

Por força de determinação constitucional do princípio da motivação, 
as decisões apresentadas pelas autoridades administrativas nas defesas 
interpostas pelos sujeitos passivos, devem ser revestidas de motivação.7 
Finaliza Carvalho (2012, p. 18) que as decisões são obrigatórias. 

7   Artigo 31 do DL nº70.235/72.
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Novamente a edição da referida instrução normativa é um contras-
senso, pois não haverá motivação alguma para que o ato da quebra do 
sigilo bancário e fiscal ocorra constantemente e de forma linear.

Isso pode nos levar a pensar, já que a IN 1571/2015 é tão abusada, que 
ela pode ser comparada aos períodos constitucionais ditatoriais, ante-
riormente, abordados, porque ela rejeita as regras democráticas, e não 
possui compromisso com o processo administrativo, com a legalidade e 
com próprio estado de direito.

Em um ponto facilmente identificável com o autoritarismo temos um 
ente como a Receita Federal que não respeita a democracia, em pleno 
ano de 2019 e que tem, em suas mãos parciais, o poder de apurar, legislar, 
autuar, quebrar o sigilo fiscal e bancário, acusar e julgar o contribuinte, 
lançando-o em um ciclo vicioso que só endossa o poder autoritário.

A despeito de um paralelo reflexivo de como o autoritarismo de an-
tes e o de agora, passaremos a descrever a IN nº1571/2015 e a definir o 
sigilo bancário e o fiscal no tópico seguinte na busca de melhor pensar 
essas questões.

3. O SIGILO BANCÁRIO E FISCAL E A IN Nº 1571/2015

A IN nº 1571/2015, da Receita Federal do Brasil descreve e determina 
que movimentações financeiras de pessoas jurídicas acima de R$ 6.000,00 
e de pessoas físicas acima de R$ 2.000,00 lhes sejam informadas direta-
mente sem que haja a quebra por vias legais, sem o processo adminis-
trativo e através de uma transferência dos bancos e demais instituições 
financeiras, via o sistema eletrônico e-financeira, inclusive, com efeitos 
retroativos. Situação, essa, que é propícia para uma movimentação lenta 
do pensamento político autoritário ganhar força com a eliminação dos 
princípios democráticos essenciais para o nosso estado de direito.  

Dito isso, definiremos o sigilo bancário e fiscal, inicialmente, sob uma 
perspectiva legal, como sendo o direito humano descrito e assegurado 
no artigo 5º, XII da CF/88, a pessoas físicas e jurídicas de não verem suas 
movimentações bancárias ou situações patrimoniais devassadas sem o 
procedimento e as garantias asseguradas na lei, e a sua violação, por atos 
normativos, afeta as garantias democráticas.
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Em segundo lugar, definiremos tais institutos, descrevendo-os com 
base na teoria dos círculos concêntricos que segundo Ribeiro (2008, 
p. 259) foi adotada pelo alemão Heinrich Henkel para prever que a vida 
das pessoas pode ser delineada em círculos concêntricos, partindo do 
público (1) – externo e vulnerável; passando pelo privado (2); o íntimo 
(3) e desembocando no círculo mais restrito: o secreto (4). Graficamen-
te, podemos representá-la:

1
2        4
3

Já nesta perspectiva, podemos diferenciar estes diplomas pelas esfe-
ras de níveis de conhecimento da sociedade dos assuntos privados. Pode-
-se notar que a esfera do secreto encontra-se revestida pelo público, mas 
ambos não se misturam. 

Em bom tempo, temos que aquilo que é mais valioso, secreto, sigilo-
so, muitas vezes não dividimos nem mesmo com a mãe, quem dirá com 
estranhos, por isso essa teoria conceitua o sigilo bancário e fiscal como 
garantias de segredo – direitos humanos.

Importante mensurar que o fisco não conhece limites de sua atuação 
nestas esferas, bastando o abuso na atuação administrativa fiscal sobre 
as garantias individuais do sujeito passivo para que se faça presente o 
peso da política autoritária estatal. Independentemente do nome que se 
dê: quebra de sigilo ou transferência, a medida é ilegal por todas as ra-
zões expostas.

Aliás, Ortiz (1986, p. 56) assevera que tal política guarda relação com 
o desenvolvimento da nossa própria cultura herdada de uma grande he-
rança de poder colonial que explica o estado afetivo e mental que mui-
tos contribuintes foram engessados, por isso, a história do autoritarismo 
tende a se repetir e a invadir a nossa esfera do secreto utilizando como 
táticas uma instrução normativa sem legitimidade para se impor.

Não estamos defendendo aqui, também, o outro lado extremo da 
medida, ou seja, que os pagamentos de tributos devem ser extirpados 
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ou mesmo que a fiscalização jamais deva ocorrer, muito pelo contrário, 
pois eles são de suma importância para uma democracia e até mesmo 
porque, apesar do sigilo se encontrar protegido no círculo, o secreto não 
é absoluto já que sofre limitações pelo uso indevido de suas liberdades 
individuais e pela supremacia do interesse público no qual está contido. 
Neste caso, o sigilo poderá ser quebrado, porém, devem ser observados 
os princípios democráticos e os direitos humanos do contribuinte, e não 
de uma forma autoritária de poder.

A doutrina de vanguarda dadas as características dessa Instrução Nor-
mativa entende que, na prática, a quebra indiscriminada do sigilo, além 
de abalar o crédito e a segurança jurídica, provocaria evasão dos recur-
sos de origens obscura, dificultando sobremaneira o combate à ilicitude, 
além de violar os direitos humanos dos bons dos contribuintes e colocar 
em xeque a democracia remetendo os brasileiros ao que Santos (1998, 
p. 63) chama de pessimismo radical da cidadania regulada, ao dizer que 
em realidade, desconfio seriamente de que uma completa avaliação de 
qualquer política de qualquer governo venha, algum dia, a obter êxito.

Não obstante ao entendimento do STF inicialmente voltado à incons-
titucionalidade da medida, com a sua nova composição, houve altera-
ção de entendimento o que com a devida vênia ousamos discordar, pois 
as forças econômicas, políticas e sociais representadas por intelectuais 
juristas, administradores podem contribuir e fornecer subsídios para a 
manutenção da política autoritária presente, como por exemplo, no fas-
cismo e no nazismo.

Sempre que a concentração de poder se torna excessiva, 
transforma-se em convite à tirania nas situações críticas. 
O poder tem suas metamorfoses. As vezes, apresenta-se 
desnudo, mas geralmente se disfarça em poder econômi-
co ou administrativo, de propaganda ou de educação. Isto 
nos permite compreender que a vigilância democrática 
exige que, seja qual for a forma como se nos apresenta o 
poder, o povo se dê conta da sua onipresença e dos seus 
perigos potenciais. Um dos mais perigosos abusos de po-
der consiste em insuflar o medo, procurando provocar o 
pânico para aproveitar-se da confusão. Por exemplo: os 
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banqueiros e os magnatas das finanças, quando descon-
fiam de um governo que não lhes agrada, instigam, às 
vezes, uma perda geral de confiança, daí resultando uma 
fuga de capitais. Mesmo sem levar em conta as origens e as 
formas dessas influências, que solapam a liberdade demo-
crática, é necessário que sejam combatidas com medidas 
adequadas. Poder-se-á objetar que essas medidas provo-
carão uma arregimentação indesejável e o fim da socieda-
de ‘livre’. Podemos apenas replicar que nenhuma limita-
ção deve ser imposta às medidas que visem a salvaguardar 
a base estrutural da liberdade e da democracia. Ademais, 
democracia não significa que devam ser tratados da 
mesma maneira os seus amigos e inimigos, nem significa 
incapacidade de distinguir entre os controles destinados a 
combater a tirania ou a favorecê-Ia. Dizer que os controles 
são sempre prejudiciais à liberdade é criar confusões. 
Temos que fazer distinção entre controles benéficos e 
maléficos, e proporcionar medidas de proteção contra 
os segundos em forma democrática. Numa sociedade 
em que os órgãos da opinião pública estão à disposição 
de todos, com frequência é suficiente a denúncia pública 
do perigo para conjurá-Ia. A sabotagem representada pela 
evasão de capitais pode ser contrabalançada por uma 
opinião pública bem informada e alertada. Não há limites 
à inventiva no campo dos controles democráticos, em 
contraste com os métodos brutais dos Estados policiais. 
(MANNHEIM, 1972, p. 159-160).

Assim há uma nítida desproteção à democracia, por via oblíqua, aos 
direitos humanos.

4. POLÍTICAS AUTORITÁRIAS, SIGILO BANCÁRIO/FISCAL E 
DEMOCRACIA

Como assevera Schoueri (2016, p. 21) imagina nosso país aonde temos 
uma pluralidade de agentes fiscais sem nenhuma subordinação entre eles 
pautados no autoritarismo fiscal. Vocês conseguem enxergar o futuro?

Os rumos entre o passado ditatorial e o futuro tirânico estão entre-
laçados. Talvez, no caminho escolhido pela administração fiscal como 

https://sites.google.com/site/filosofiapopular/democracia
https://sites.google.com/site/filosofiapopular/democracia
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certo, até se arrecade mais, com a autoritária medida da IN nº 1571/2015, 
mas possivelmente o cenário econômico não vai mudar enquanto per-
durar a incompetência dos governantes em fazer reformas tributárias 
democráticas.

Volvendo as primeiras linhas deste capítulo, ao abordar a ditadura 
militar, nota-se que vendemos a nossa alma para o demônio, para ob-
ter a promessa de “milagre econômico”, consequentemente, perdemos 
a nossa dignidade como pessoa humana e obtivemos como resultado 
o fracasso econômico que até os dias atuais pagamos as contas. Hoje, 
recebemos a mesma proposta toda vez que instruções como essas pro-
duzam os seus efeitos, e a história se repente, obviamente, os resultados 
também se repetirão.

O impacto desta medida é antidemocrática, mas como esse discurso é 
amparado pela visão intelectual e conservadora de mundo que controla 
as massas sociais, percebemos a dificuldade dos direitos humanos em 
combater este poder coercitivo haja vista que, segundo Cervo e Bueno 
(2002, p. 70), o próprio  direitos humanos refletem o conservadorismo 
presente na nossa atual sociedade capitalista.

Como vemos o sigilo bancário/fiscal, também, não deve se converter, 
segundo Baleeiro (2012, p. 993), em instrumento de abrigo de crime, mui-
to menos em porto seguro dos sonegadores, mas, ao mesmo tempo, não 
se pode compactuar com a quebra indiscriminada do sigilo sob patente 
flagrante de violação constitucional e da soberania popular.

Nessa senda, resta esperar que o Congresso Nacional, na medida em que 
presencie os prováveis exageros que surgirão, trate ele mesmo de rever a ques-
tão (SCHOUERI, 2016, p. 882). E que a população debata e se mobilize, 
todavia, em prol do verdadeiro bem maior que é a democracia.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de uma profunda crise econômica que vivem os países demo-
cráticos, o pensamento político autoritário pode parecer atraente quan-
do ele assegura uma qualidade de vida e progresso à sociedade. E muito 
se fala a seu favor: criar de forma coercitiva tributos, medidas para arre-
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cadar tributos, acabar com a sonegação e garantir uma vida melhor para 
os administrados. Tudo leva a parecer que caso tais medidas não sejam 
tomadas iremos quebrar o país.

Nada mais equivocado. Manter os direitos humanos dos contribuin-
tes através do sigilo de seus dados bancários, fiscais e a democracia deve 
render menos danos do que uma sociedade que se apoia em discursos 
mutiladores para se chegar à virtude cívica pregada pelo pensamento po-
lítico autoritário.

Da análise realizada, verificou-se que o autoritarismo trazido por este 
estudo, finalmente, chegamos ao ponto “X” da questão, será que tudo isso 
em prol de sacrificar direitos e garantias dos contribuintes vale a pena? 

A frente da sua época Carl Schmitt em, O conceito do político, (2015,  
p. 55-56) dizia ser a política uma ciência que analisa a objeção entre o 
amigo e o inimigo. Enquanto Maquiavel, em O Príncipe, (2001, p. 10) afir-
mava que o bom governante é aquele que mantém o poder ainda que mau 
e, mau é aquele governante que o perde, ainda que bom.

Não obstante, a conclusão desse estudo é no sentido de que é neces-
sário estabelecer novos horizontes que rompam com a forma dominante 
e acomodada de pensamento e estimular essas novas alternativas para as 
ideias e trabalhos vindouros.
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TRANSIÇÃO CAPILAR: um olhar sobre o 
cabelo crespo e a Identidade Negra
Sara França Eugênia1

Resumo 

A não aceitação do cabelo natural, e o desejo de torná-lo um cabelo 
liso pode esconder a necessidade de ser aceito como branco, e de ver 
características negras como características negativas. Neste sentido, a 
transição capilar e a posterior aceitação do cabelo natural pode ser vista 
como uma forma de resistência cultural à opressão racista, contribuindo 
para a ressignificação da identidade de mulheres negras. Este capítulo é 
baseado na experiência pessoal desta autora que foi confrontada com re-
latos e experiências percebidos nos depoimentos de um grupo acadêmi-
co extensionista específico, o Coletivo Rosa Parks,2 buscando iniciar uma 
compreensão acerca das interseções entre o racismo, identidade negra, e 
aceitação do cabelo crespo. 

Palavras-chave: Identidade Negra. Transição Capilar. Racismo. 

Abstract 

The non-acceptance of the natural hair, and the desire to make it strai-
ght hair can hide the need to be accepted as white, and to see black fea-

1 Aluna da Especialização em Direitos Humanos Democracia e Cultura do Núcleo de Direitos 
Humanos da Universidade Federal de Goiás – UFG. saraeugenia87@gmail.com.

2 O Coletivo Rosa Parks é um grupo de extensão em Estudos e Pesquisas sobre Raça, Etnia, 
Gênero, Sexualidade e Interseccionalidades ligado à Universidade Federal de Goiás – UFG.
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tures as negative characteristics. In this sense, hair transition, and the 
subsequent acceptance of natural hair can be seen as a form of cultural 
resistance to racist oppression, contributing for the resignification of the 
identity of black women. This article is based on the personal experience 
of this author who was confronted with reports and experiences perceived 
in the testimonies of a specific extensionist academic group, Rosa Parks 
Collective, seeking to begin an understanding about the intersections be-
tween racism, black identity, and acceptance of curly hair.

Keywords: Black Identity. Hair Transition. Racism.

INTRODUÇÃO

Conhecer a si mesmo e à sua história são passos importantes. Não 
conhecer nossa ancestralidade pode ter impacto relevante na nossa au-
toestima, o que influencia diretamente a construção de uma identidade. 
Não conseguir se reconhecer como membro de um grupo pode nos fazer 
construir uma identidade baseada em equívocos acerca de nós mesmos 
e de nossa história. 

Tais reflexões, que se transformaram nas afirmativas acima, são fruto 
de uma vivência pessoal, que motivou a escrita deste capítulo. A experiên-
cia de transição capilar e posterior aceitação do cabelo crespo foi o começo 
de uma jornada de autoconhecimento, a qual possibilitou aprofundar um 
pouco mais na minha história e me reconhecer enquanto mulher negra. 
Tal processo de ressignificação identitária despertou o  interesse por es-
tudar um pouco mais sobre como processos exteriores, como a aceitação 
do cabelo crespo, podem impactar diretamente nossa identificação com 
outras pessoas e alterar a forma como nos posicionamos socialmente. 

As experiências relatadas para a produção deste capítulo revelaram 
que as particularidades das vivências de cada mulher negra são muitas e 
devem ser analisadas individualmente, mas também possibilitaram iden-
tificar alguns padrões, sentimentos e situações semelhantes que uniam 
as histórias compartilhadas por mulheres negras. Afinal, o processo de 
construção de uma identidade é algo complexo e que se dá de diferentes 
maneiras. Neste sentido podemos ver o entendimento da pesquisadora 
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Nilma Lino Gomes: “Como qualquer processo identitário, ela (a identidade 
negra) se constrói no contato com o outro, na negociação, na troca, no conflito 
e no diálogo.” (GOMES, 2000, p. 09)

O presente capítulo abordará o tema relativo a transição capilar, acei-
tação do cabelo natural e ressignificação da identidade da maneira que 
será descrito a seguir.  Primeiramente, será abordado um pouco da mo-
tivação para a elaboração deste trabalho, ou seja, a experiência pessoal 
dessa autora com a transição capilar. Como o interesse e os questiona-
mentos levantados nesse trabalho surgiram após essa vivência específi-
ca, será narrado como de fato se deu essa situação a fim de situar o leitor 
no contexto que motivou este trabalho. Em um segundo momento, se-
rão discutidos os tópicos que foram estudados a partir dessa experiência 
pessoal, fazendo um levantamento bibliográfico acerca da temática que 
envolve a ressignificação da identidade, racismo e cabelo crespo, buscan-
do, dessa forma, um embasamento teórico para os questionamentos que 
surgiram após o encerramento do meu processo de transição capilar. Ao 
final, analisaremos relatos de experiências de outras mulheres negras, 
que assim como esta autora, fazem parte de um coletivo de mulheres ne-
gras, acerca de seus processos particulares de transição capilar e demais 
relações desencadeadas pelo cabelo nos seus respectivos processos iden-
titários. Os relatos foram ouvidos em uma reunião específica do aludido 
coletivo, e serão analisados a fim de validar a experiência particular que 
motivou esse trabalho ou apontar novos caminhos e questões que pos-
sam ser analisadas com relação o tema aqui trabalhado. 

As conversas, os relatos e as trocas que foram ocasionadas pela reali-
zação deste trabalho foram importantes para uma melhor compreensão 
dessa questão identitária da mulher negra. E este capítulo falará um pou-
co  sobre essa experiência.

A HISTÓRIA DO MEU CABELO

Sou filha de pais mestiços e nasci em uma família que pode ser consi-
derada como pertencente à classe média alta, isso significa dizer que du-
rante boa parte da minha  infância não tive contato algum com pessoas 
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negras. Na minha família todos eram “morenos”, no máximo “pardos” e 
não era difícil ouvir comentários e brincadeiras de cunho bastante racis-
ta. Estudei em boas escolas particulares da minha cidade, aonde a maio-
ria massiva dos alunos eram brancos ou mestiços, e onde vi acontecer 
inúmeras situações de preconceito racial desde muito nova.3 

Por ser negra de pele clara, não conseguia no meu ambiente social 
me identificar com nenhum dos poucos negros que eu conhecia, eu me 
identificava como “morena”, que é o mais próximo que eu podia chegar 
de ser considerada branca. Quando criança, o meu cabelo possuía muito 
volume, e eu não sabia como cuidar de um cabelo crespo, portanto para 
ficar “arrumado” ele estava sempre muito preso. A raiz era puxada com o 
máximo de força possível para garantir que ficasse esticada e sem volume.

Meu avô paterno era negro retinto, ou um negro de pele escura, mas 
faleceu antes que eu nascesse e portanto nunca o conheci. Pela casa não 
havia foto dele e pouco se falava dele na família de uma maneira geral. 
Confesso que também nunca fui curiosa a respeito, então era uma parte 
da minha história que simplesmente não era conhecida e isso parecia 
não ser relevante. 

Aos dez anos de idade mais ou menos, uma tia presenteou o meu pai 
com uma foto do meu avô. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi o 
meu avô. “A negação da história é mais um aspecto da violência racista” 
(GOMES, 2000, p. 133). Mas, eu não me identifiquei com a negritude do 
meu avô. Ele era negro, eu não. Eu era “morena”.

E foi assim que vivi a minha adolescência toda, tendo muito orgulho 
de ter um avô negro e sendo “morena”. Quanto mais velha eu ficava, 
mais o meu cabelo adquiria uma textura crespa, mais volume, e menos 
ideia de como cuidar dele eu tinha. Não existiam produtos específicos, 
não existia informação acessível e não existia representatividade. 

Acabei alisando os meus cabelos. E foi maravilhoso chegar na escola 
e todos elogiarem. Me sentia linda. Mas o alisamento não era eterno, um 
dia tinha que lavar o cabelo, e por mais que adiasse esse dia ao máximo, 

3 Brincadeiras acerca do cabelo de “bombril”, ou sobre o tom de pele ser muito escuro, ou 
associações de nomes pejorativos pelo fato da pessoa ser negra, ou  associar a cor negra à 
pobreza.
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um dia acontecia e lá estavam de volta os cachos. Fazia escova toda sema-
na para alisar os cabelos, o secador passava tão perto do couro cabeludo 
para alisar ao máximo a raiz, que queimava, doía, mas não me importava, 
só me incomodava se a raiz estivesse mal alisada. 

Sofria quando tentavam molhar meu cabelo para me irritar, chorava 
quando conseguiam e estragavam a minha escova antes do meu próximo 
horário no salão. Nunca entrava na piscina nas festas, pois não sabia o 
que fazer com meu cabelo depois de molhado, sem creme, sem pen-
te. Nem pensar! Carinho na cabeça? Só quando eu estava com escova, 
para não armar o cabelo. Eu sofria um desgaste emocional terrível me 
preocupando a cada instante com a forma como o meu cabelo estava. 
Percebo agora, como era um processo exaustivo. Eu só desejava dia e 
noite ter o cabelo liso.

O corpo e o cabelo podem ser tomados como expresses vi-
síveis da alocação dos sujeitos nos diferentes polos sociais 
e raciais. Por isso, para alguns homens e mulheres negras, 
a manipulação do corpo e do cabelo pode ter o sentido 
de aproximação do polo branco e afastamento do negro. 
(GOMES, 2000, p. 117).

Quando fiz 15 anos, alisei o cabelo pela primeira vez com química, no 
começo apenas para “tirar um pouco o volume”, mas os produtos quími-
cos foram aumentando gradativamente de intensidade até que aos 20 anos 
eu não tinha mais cacho nenhum. Alisei o meu cabelo definitivamente. 

O cabelo com progressiva não é um cabelo liso, ele é um cabelo alisado 
e nunca será liso. Então eu continuava sofrendo, tendo que escovar ele 
todos os dias para sair de casa, e tendo que voltar ao salão de seis em seis 
meses para novo procedimento químico. As idas ao salão para aplicação 
da progressiva eram uma tortura, tinha que ficar quase o dia inteiro no 
salão. O produto ardia os olhos e coçava muito o couro cabeludo. O cheiro 
era tão forte que ninguém no salão queria sentar ao meu lado, óbvio, não 
os culpo, eu não queria estar lá. Então eu ficava sempre isolada em algum 
canto do salão. Como eu me sentia sozinha e desagradável. A única parte 
boa era finalmente ir embora dali com o meu cabelo liso e “maravilhoso”. 
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Com o tempo, essa “luta” toda começou a me incomodar. Um dia 
pensando sobre o meu cabelo, percebi que não me lembrava como ele 
era naturalmente. Eu havia passado mais de dez anos da minha vida com 
ele alisado e algumas questões começaram a surgir.

Assim, iniciou-se o meu processo de transição capilar, que durou dois 
anos, até que meu cabelo estivesse totalmente livre de qualquer química. 
Tudo começou como uma decisão que me parecia superficial, que me 
pareceu um desafio. Confesso que senti um grande alívio de saber que 
não iria mais ao salão fazer progressiva, mas ainda era cedo para saber se 
eu iria até o fim. 

Fazia anos que eu não cuidava de um cabelo crespo, então comecei a 
buscar informação, sobre como fazê-lo, e isso me aproximou de muitas 
outras mulheres, e todas eram negras, e se identificavam como negras. 
Aquilo começou a me incomodar de alguma forma. A medida que o cabelo 
ia retomando sua estrutura crespa original, surgiam no meu íntimo muitos 
questionamentos acerca da minha identidade. Eu comecei a me olhar no 
espelho, e gostar do que eu estava vendo. Cada cacho que aparecia me en-
chia de uma felicidade quase infantil, e eu cuidava para que cada vez mais 
cachos aparecessem. Quanto mais crespo o meu cabelo ficava mais feliz 
eu me sentia, e isso me pareceu extremamente contraditório com o que 
eu havia vivido até ali. Pela primeira vez em muito tempo eu me olhava no 
espelho com muito amor. Comecei a me sentir bem na minha pele.

Mas que pele era essa afinal? O contato com outras mulheres negras 
começou a me levar em uma viagem ao passado, me fez voltar a olhar 
uma foto que há muito tempo eu não via: a foto do meu avô paterno. 
Foi muito emotivo para mim me reconhecer pela primeira vez olhando a 
foto dele. Eu era negra. 

O cabelo não é um elemento neutro no conjunto corporal. 
Ele é maleável, visível, possível de alterações e foi trans-
formado, pela cultura, em uma marca de pertencimento 
étnico/racial. No caso dos negros, o cabelo crespo é visto 
como um sinal diacrítico que imprime a marca da negri-
tude nos corpos. Ele é mais um elemento que compõe o 
complexo processo identitário. (GOMES, 2002, p. 07).
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Isso me trouxe inúmeros sentimentos complexos acerca da minha 
identidade, da minha ancestralidade e do que tinha ocorrido na minha 
vida. Uma escolha que eu sempre julguei estética se revelava agora mui-
to mais complexa. Era inevitável ressignificar a minha identidade e não 
mais negar essa parte da minha ancestralidade. Confesso que perceber 
hoje como o racismo me fez negar minha ascendência me causa dor. 

Depois de iniciado o processo de transição capilar eu nunca mais ali-
sei o meu cabelo, simplesmente não tenho mais nenhuma vontade de 
fazer isso. Eu finalmente  me encontrei na figura que o espelho refletia e 
“abracei” meu cabelo crespo, que fica lindo quando ele quer, mas que é 
amado por mim todos os dias.

Isso não significa ignorar o peso da história, da socieda-
de e da cultura, mas destacar que a subjetividade também 
tem sua importância no tonar-se negro. A relação do ne-
gro com o seu cabelo nos aproxima dessa esfera mais ínti-
ma. (GOMES, 2000, p. 182).

Descobrir-se negra é um processo complexo e extremamente emo-
cional pois nos percebemos vítimas de muitas violências. A pior delas é 
a negação dessa ancestralidade, dessa história, que forma a minha iden-
tidade e que portanto afeta o modo como eu me vejo, me percebo e me 
afirmo no mundo. Tudo começou com o meu cabelo, e ele foi muito im-
portante para que um processo muito complexo se desenvolvesse já na 
fase adulta da minha vida, aos 28 anos de idade. Mas essa era apenas a 
minha história. 

Perceber tudo isso foi decisivo para que aflorasse em mim a necessi-
dade de pesquisar como a aceitação do cabelo crespo como marca iden-
titária poderia estar relacionada à ressignificação da identidade das mu-
lheres negras. 

A RESSIGNIFICAÇÃO DA IDENTIDADE ATRAVÉS DA TRANSIÇÃO 
CAPILAR

De acordo com o entendimento de Neuza Santos (1983), muito antes 
de se formar uma identidade própria e autêntica muitos negros se veem 
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obrigados a assumir uma identidade que se baseia no padrão branco ou, 
como acreditam, no padrão superior. Dessa maneira, após a abolição 
da escravidão o negro pôde se livrar da concepção tradicionalista, que 
o definia econômica, politica e socialmente como inferior e submisso. 
Contudo eles não possuíam uma outra concepção positiva acerca de si 
próprios, portanto se viram obrigados a tomar o branco como modelo de 
identidade, associando essa identidade branca à ascensão social. 

A autora afirma que mesmo após a abolição a estratificação da socie-
dade perdurou com sintomas diferenciados pois o negro livre continuou 
“preso” aos papéis de subserviência e inferioridade, enquanto o branco 
assumiu um papel de classe superior, almejada pelos negros que busca-
vam se sentir integrados à sociedade e portanto, superiores à sua condi-
ção anterior de submissão. Dessa maneira, se comparando aos brancos e 
almejando conquistar a identidade branca, os negros buscavam se sentir 
gente, mesmo que isso significasse deixar de ser negro. (SANTOS, 1983, 
p. 21). Na perspectiva do pensamento delimitado pela autora, podemos 
ver em Taylor um comentário que embasa essa questão da construção 
identitária com base no meio em que vivemos:

As pessoas não adquirem as linguagens de que precisam 
para se autodefinirem por si mesmas. Definimos nossa 
identidade sempre em diálogo com as coisas que nossos 
outros significativos desejam ver em nós – e por vezes em 
luta contra essas coisas. (TAYLOR, 2000, p. 246).

A busca do negro por ascensão social dentro de uma sociedade sob 
perspectiva da democracia racial brasileira era uma busca que visava à 
ruptura com tudo o que lhe era herança de inferioridade, portanto tudo 
que era relacionado à negritude, consequentemente seus cabelos cres-
pos. (SANTOS, 1983 p. 22). 

De acordo com a autora Nilma Lino Gomes (2002) através de uma 
visão antropológica do corpo podemos compreender conceitos que vão 
além da mera fisicalidade, podemos perceber como o corpo se torna uma 
expressão da cultura de um povo, sendo a análise corporal uma forma 
muito importante para se analisar cultura e identidade.
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Ser negro no mundo está relacionado com uma dimensão 
estética, com um corpo, com uma aparência que pode ou 
não resgatar de forma positiva as nossas referências ances-
trais africanas recriadas no Brasil. (GOMES, 2002, p. 11 ).

Dessa forma, a imposição da estética branca sobre o povo negro du-
rante e após a escravidão fez com que os atributos característicos de 
pessoas brancas fossem sempre ressaltados como belos e desejáveis, en-
quanto que tudo que se apresentasse diferente desse padrão era consi-
derado negativo, e quanto mais próximos da estética negra estivessem 
esses atributos mais negativos e menos desejáveis seriam.4

Essa situação foi determinante na formação de uma identidade dis-
torcida acerca de si próprios, e isso pode ser muito bem percebido no 
pensamento de Taylor:

A projeção de uma imagem inferior ou desprezível so-
bre outra pessoa pode na verdade distorcer e oprimir 
na medida em que a imagem é internalizada. (TAYLOR,  
2000, p. 249).

A constante projeção de uma imagem inferior da negritude aliada a 
uma falta de representatividade negra nos meios de comunicação, por 
exemplo, pode ser capaz de introjetar nas meninas e mulheres negras, 
principalmente, uma ideia de inferioridade estética com relação a seus 
corpos negros, e em especial com relação aos seus cabelos. E na medida 
em que essa situação é interiorizada, passa a oprimir essas mulheres.

Portanto, os traços físicos como o cabelo passam a ser vistos como 
marca de inferioridade, o que as faz vulneráveis a uma indústria cos-
mética sempre pronta a ajudar a superar essa “inferioridade” alterando 
fisicamente seus corpos e cabelos a fim de que se aproximem o máximo 
possível da estética branca. Nesse sentido, os cabelos se tornaram o alvo 
principal, por serem mais maleáveis do que a cor da pele, por exemplo. 
Existe então uma distorção na forma como essa menina ou mulher en-
xerga suas características físicas, sua autoimagem. Essa visão distorcida 

4 Raciocínio desenvolvido pela pesquisadora Nilma Lino Gomes durante as discussões de seu 
livro “Sem Perder a Raiz”, especificado nas referências desse trabalho.
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acerca de si mesmo que é constantemente reforçada pela sociedade em 
que vivem  pode influenciar negativamente a significação de sua identi-
dade de acordo com Taylor:

A tese é de que nossa identidade é moldada em parte pelo 
reconhecimento ou por sua ausência, freqüentemente 
pelo reconhecimento errôneo por parte dos outros, de 
modo que uma pessoa ou grupo de pessoas pode sofrer 
reais danos, uma real distorção, se as pessoas ou socieda-
des ao redor deles lhes devolverem um quadro de si mes-
mas redutor, desmerecedor ou desprezível. (TAYLOR, 
2000, p. 241)

O que Taylor chama de reconhecimento errôneo pode influenciar ne-
gativamente a forma como essa menina ou mulher negra vai lidar com 
seu corpo e cabelo, impactando sua autoestima. Mas como romper com 
esse padrão que muitas vezes se inicia desde a infância? O professor 
Kabengele Munuanga de forma brilhante nos aponta uma saída possível: 

Para libertar-se dessa inferiorização, é preciso reverter 
a imagem negativa do corpo negro, através de um pro-
cesso de desconstrução da imagem anterior, e reconstru-
ção de uma nova imagem positiva.(Mununga in  Gomes, 
2008, p. 05).

De acordo com tal pensamento, então, é possível romper esse padrão 
de inferioridade através da transição capilar. Comumente entendida 
como o processo de abandono de qualquer procedimento físico ou quí-
mico para alteração da estrutura capilar, acredito que a transição capilar 
possa ser compreendida de forma mais abrangente, e tomo a liberdade 
de assim a definir para este estudo.

Para a análise feita, contemplando as experiências pessoais ouvidas 
durante reuniões do Coletivo Rosa Parks, entenderemos que a transição 
capilar não se baseia apenas na mudança da estrutura capilar. Ela ocorre 
nesse movimento descrito por Munanga, de abandonar uma visão nega-
tiva acerca de uma característica específica aqui analisada, o cabelo, e a 
construção de uma imagem positiva acerca do mesmo. O processo entre 
os dois extremos entenderemos nesse estudo como transição capilar, 
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que pode ou não envolver o uso de procedimentos físicos e químicos, já 
que é possível entender que existiu a transição capilar mesmo que o ca-
belo tenha sido crespo durante toda a vida, desde que tenha havido uma 
mudança acerca da forma como a mulher percebia esse cabelo antes e 
depois. Ou seja, o via como algo desprovido de beleza e depois passou a 
vê-lo como parte de sua identidade enquanto mulher negra, sem acrescer 
a essa visão qualquer sentimento de negatividade. 

Esse processo pode se iniciar com uma decisão consciente de fortale-
cimento de identidade ou inconscientemente, por motivos que depende-
rão da história e das experiências de cada mulher analisada. Mas é uma 
movimento que se torna importante por resgatar sentimentos de perten-
cimento cultural e de valorização dos padrões estéticos negros. Faz-se 
importante então, nesse sentido, romper com os padrões de inferiorida-
de estabelecidos anteriormente e descobrir e construir um padrão mais 
autêntico para cada indivíduo. Essa questão é bem descrita por Neusa 
Santos quando a autora fala sobre construção de identidade negra:

A possibilidade de construir uma identidade – tarefa 
eminentemente política – exige como condição impres-
cindível a contestação do modelo advindo das figuras pri-
meiras – pais ou substitutos – que lhe ensinam a ser uma 
caricatura do branco. (SANTOS , 1983, p. 77).

Neste sentido, o que se entende aqui como transição capilar, ou seja 
o processo de mudança de percepção acerca das próprias características 
físicas capilares, pode ser imprescindível para que a mulher negra passe 
a ter uma relação diferente com seus traços negros, incluindo o seu ca-
belo. Romper com um padrão de beleza imposto e se perceber portadora 
de beleza própria pode ser um dos meios pelos quais mulheres negras 
passem a construir uma nova autoimagem, passando então nas palavras 
de Neuza Santos a terem um “rosto próprio”. A importância que pode-
mos atribuir à relação da mulher negra com o seu cabelo natural é níti-
da quando percebemos como ela pode ser decisiva na ressignificação da 
identidade e na ruptura da opressão vivida pela mulher negra acerca de 
seu corpo e de sua negritude em nossa sociedade. 
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O movimento de rejeição/aceitação do cabelo crespo e 
do corpo negro diz alguma coisa sobre a existência desse 
sujeito. A vivencia desse movimento pode ser ao mesmo 
tempo dolorosa e libertadora, consciente e inconsciente. 
Pode servir, até mesmo de impulso, na reversão das re-
presentações negativas construídas sobre o negro e sua 
aparência no decorrer da história. (GOMES, 2008 p. 122)

Diante dessas discussões não podemos deixar de perceber o quanto 
a questão estética pode ser importante e interferir em níveis profundos 
acerca da identidade. Segundo Nahoum-Grappe (apud GOMES, 2008 
p. 272) a construção da identidade passa por uma questão estética. Ao ten-
tarmos nos reconhecer perante os outros ou nos diferenciar dos demais 
estamos aos poucos construindo uma identidade que também é estética. 

…no tocante aos negros: a de que a sociedade branca pro-
jetou por gerações uma imagem depreciativa a cuja ado-
ção alguns negros se mostraram incapazes de resistir. 
Nesse modo de ver as coisas, sua autodepreciação vem 
a ser um dos mais fortes instrumentos de sua opressão. 
Sua primeira tarefa teria de ser purgar a si mesmos dessa 
identidade imposta e destrutiva. (TAYLOR, 2000, p. 241).

Portanto, se analisarmos o raciocínio de Taylor, romper esse padrão é 
um passo importante para que haja mudança na percepção acerca de sua 
autoimagem e de sua cultura, e a estética pode ou não ser esse primeiro 
passo crucial. Na medida em que nos tornamos confiantes com relação 
a figura estética que somos, vamos construindo uma autoimagem positi-
va, que influencia nossa autoestima e auxilia na significação positiva da 
nossa identidade. 

Para a pesquisadora Nilma Lino Gomes (2008), a existência de uma 
sociedade racista que possui um mito de democracia racial, faz com que 
negras e negros passem a formar sua respectivas identidades em contato 
direto e constante com demonstrações de racismo o que afeta a maneira 
como se identificam. 

A relação entre estética, corpo negro e cabelo crespo pode 
ser pensada sobre uma perspectiva de antropologia dos 
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sentidos ou da sensibilidade. Por mais que o apelo a racio-
nalidade seja o que ecoa no meio acadêmico, não há como 
negar que estamos em um momento histórico em que a 
separação rígida entre razão e emoção tem sido bastante 
questionada.(GOMES, 2008, p. 270).

Neste sentido, para refletir sobre a interseccionalidade presente en-
tre estética negra, racismo e identidade acredita-se não ser possível um 
distanciamento absolutamente racional. A ressignificação de um identi-
dade forjada no início da infância com experiências violentas de racismo 
advindo não só do meio social mas também do ambiente familiar, é uma 
construção indissociável da emoção. Os relatos ouvidos para o desen-
volvimento desse trabalho demonstram que existe dor nas lembranças 
sobre as experiências de solidão e isolamento sofridas através das expe-
riências relacionadas ao cabelo mas que representam a solidão e o isola-
mento suportado pelas mulheres negras de uma forma geral em outros 
aspectos da vida. Essas experiências negativas que reforçam a sentimen-
to de inferioridade podem ser carregadas pela vida, impactando de forma 
relevante a significação da identidade dessas mulheres.

As experiências de preconceito racial vividas na escola, 
que envolvem o corpo, o cabelo e a estética, ficam guar-
dadas na memória do sujeito. Mesmo depois de adultos, 
quando adquirem maturidade e consciência racial que 
lhes permitem superar a introjeção do preconceito, as 
marcas do racismo continuam povoando as suas memó-
rias. (GOMES, 2003, p. 176).

AS EXPERIÊNCIAS DE UM COLETIVO

Memórias povoadas por situações de racismo experimentadas duran-
te a vida são importantes para se  compreender o processo de ressig-
nificação da identidade que pode se consolidar através do processo de 
transição capilar.  Em busca de identificar indícios se essa  era realmente 
uma experiência recorrente para outras mulheres negras, foram realiza-
das reuniões com mulheres, que assim como eu, fazem parte do Coletivo 
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Rosa Parks.5 Como já havia a prática de participação nas discussões do 
Coletivo nos pareceu interessante levar esse assunto para as reuniões do 
referido grupo, mesmo considerando tratar-se de uma conversa inicial, 
com uma quantidade ainda limitada de opiniões, que certamente não po-
deriam configurar a expressão de uma maioria. 

Desta forma, foi proposto à coordenadora do Coletivo um momento 
no encontro já programado para o dia oito de junho de dois mil e dezoito, 
que propiciasse ouvir os depoimentos de cada participante em um diá-
logo que fluísse em torno das experiências e opiniões de cada qual sobre 
a transição capilar. A intenção era entender se as experiências pessoais 
que relatei acima, as quais motivaram a escrita deste capítulo, poderiam 
ser validada em um universo um pouco mais abrangente. 

Foi possível identificar que embora o cabelo já tivesse sido percebi-
do como um “problema” a ser controlado para maior aceitação no meio 
em que viviam, atualmente, o cabelo crespo é visto como uma marca de 
negritude e evidencia o pertencimento a uma raça. Foi possível perceber 
que no caso das negras de pele mais clara, o cabelo parecia ter um papel 
muito importante no sentimento de pertencimento à raça negra. Portan-
to, estas, acreditavam que o cabelo crespo poderia ser um fator fenótipo 
crucial para se perceberem negras e serem aceitas assim pelo grupo de 
mulheres negras com o qual  se relacionavam.  

A recorrência de situações vexatórias e emocionalmente negativas 
experimentadas durante a infância foi um fato notório. Em quase todos 
os relatos foi possível identificar que as experiências desagradáveis com 
o cabelo tiveram início nessa fase, e as mulheres identificaram isso como 
um dos primeiro contatos que tiveram com o racismo em suas vidas. 
Dessa forma, ficou perceptível que, mesmo de uma forma inconscien-
te, durante a infância já se inicia o processo de reconhecimento errôneo 
descrito por Taylor (2000). 

5 O Coletivo Rosa Parks costuma se reunir, nas dependências da Universidade Federal de 
Goiás, quinzenalmente. O grupo possui uma média de 34 participantes, e uma média de 15 
pessoas comparecem a cada uma das reuniões, que não são obrigatórias. Sendo coordenado 
pela Professora Doutora Luciana de Oliveira Dias. https://www.facebook.com/ColetivoRo-
saParks/.
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Os relatos demonstraram que o cabelo crespo era visto como um ca-
belo “difícil”, “feio”, e que precisava ser “controlado” desde muito cedo 
para que a pessoa se sentisse mais segura e confiante no ambiente so-
cial em que estava inserida. A relação que existia com o cabelo era uma 
relação depreciativa e envolta em sentimentos de baixa autoestima. De 
acordo com as participantes, ter o cabelo crespo era entendido desde 
cedo pelas meninas negras como indicativo de inferioridade estética, não 
sendo o cabelo natural de forma alguma associado à beleza. 

Muitas mulheres afirmaram não se sentirem acolhidas com seus ca-
belos naturais até mesmo no ambiente familiar, que é a primeira referên-
cia que a criança possui para construção de uma identidade positiva. Tal 
situação levava à sugestão precoce do alisamento como forma de solu-
cionar o “problema” ou gerava situações de violência ao terem seus ca-
belos cortados contra suas vontades ou tratados como cabelos “difíceis” 
e desprovidos de beleza, que deveriam estar sempre muito bem presos. 

Foi possível identificar também que o universo escolar teve grande 
relevância ao analisarmos a questão da aceitação do cabelo crespo e da 
formação de uma identidade negra. Apesar de algumas entrevistadas, 
por exemplo, terem retratado que recebiam grande reforço positivo em 
casa acerca de seus traços naturais, o mesmo não ocorria no ambiente 
fora dos laços familiares mais próximos, principalmente no ambiente es-
colar, onde grande parte das mulheres ouvidas relataram sofrer bastante 
ansiedade com seus cabelos crespos/cacheados e se sentirem oprimidas 
a fim de manter os cabelos muito bem arrumados para irem à escola, ou 
seja, bem presos ou alisados, nunca soltos naturalmente. 

A questão do cabelo estritamente “domado” para ir até o ambiente es-
colar era levado de forma tão séria e intensa durante a infância, que houve 
relatos de meninas que simplesmente se recusavam a ir à escola se os cabe-
los não estivessem presos “adequadamente. Este fato nos mostra o quanto 
a questão capilar é relevante e possui influência direta sobre a forma como 
as meninas e mulheres negras se relacionam com o ambiente em que vi-
vem, e como podem se sentir oprimidas para alisar os cabelos.

O relato de situações em que crianças negras pequenas pediam sem-
pre para ir ao banheiro no meio da aula a fim de molhar os cabelos e 
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“discipliná-los” para se sentirem mais aceitas, nos chama a atenção para 
o quanto o cabelo é relevante para a autoestima dessas crianças, e nos 
leva a questionar o quanto esse mesmo cabelo crespo se torna objeto de 
vergonha, ou de ódio, por não estar dentro do padrão estético branco, 
sendo portanto considerado “feio” e inferior. 

Partindo dessa realidade, experimentada de forma tão precoce, é pos-
sível entender o desejo pelo alisamento do cabelo crespo como forma 
de se proteger de situações de racismo experimentadas pelas mulheres 
quando possuem o cabelo crespo. Alisar o cabelo se torna então muito 
importante para ser reconhecida como bela, como desejável e superior, 
sendo uma decisão que é tomada muito cedo pela meninas negras. Essa 
decisão também reflete, mesmo que em um nível inconsciente uma ten-
tativa de embranquecimento, o que pode ter grande influência na for-
mação da identidade dessas mulheres. “Não podendo mais enegrecer o 
mundo, ela vai tentar embranquecê-lo no seu corpo, no seu pensamento” 
(FANON, 2008, p. 56).

Apesar de a escolha pelo alisamento, em grande maioria, ter se  dado 
no inicio da pré-adolescência, foi relatado que era constante o senti-
mento de que o alisamento era uma escolha unicamente estética, pois 
acreditavam que o cabelo liso as deixaria mais belas. Os relatos ouvidos 
demonstram que ou o cabelo era alisado constantemente ou era mantido 
muito preso a fim de que não revelasse sua estrutura crespa natural. Essa 
preocupação em modificar a estrutura capilar do cabelo, o que muitas 
vezes envolve produtos químicos altamente nocivos à saúde, deixa a sen-
sação opressora para a mulher negra de que cuidar de seu cabelo é um 
trabalho constante, um trabalho difícil e um trabalho necessário para se 
alcançar um ideal de beleza imposto. 

Em todos os relatos ouvidos para este trabalho foi possível observar 
que cuidar do cabelo era tido como um processo árduo que exigia manu-
tenção constante, procedimentos dolorosos e situações vexatórias que 
eram suportadas em nome do que acreditavam ser belo. De acordo com 
o Nilma Lino Gomes, (2008) inicia-se então uma “lida” que pode durar 
anos, em que o cabelo crespo estará sempre sendo puxado, amarrado, 
esticado, alisado e modificado a fim de negar a existência de uma ances-
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tralidade negra. “Como dói perceber a relação entre a opressão racista e os 
argumentos que usamos para convencer a nós mesmas e aos outros de que não 
somos belos ou aceitáveis como somos” (HOOKS, 2005, p. 03).

Neste contexto, o cabelo crespo não pode ser dissociado do corpo ne-
gro, da identidade negra. “Pegar no cabelo é tocar no corpo. Cabelo cres-
po e corpo negro, colocados nessa ordem, são expressões de negritude. 
Por isso não podem ser pensados separadamente” (GOMES, 2008, p. 35).

Mesmo no caso das mulheres que não alisavam o cabelo, foi possível 
perceber que em algum momento de suas vidas, principalmente durante 
o ingresso na universidade e consequentemente a entrada na vida adulta, 
houve uma mudança de percepção acerca das características de seus ca-
belos. Ou seja, houve o que se entende como uma transição capilar, uma 
vez que o mesmo cabelo deixou de ser percebido como desprovido de 
beleza para ser resignificado como marca positiva de identidade negra.

Foi possível observar relatos de que mesmo não recebendo de suas 
famílias o apoio necessário para aceitarem seus traços negros naturais 
como belos, algumas mulheres descreveram que depois de adultas con-
seguiram avaliar que a falta de apoio familiar ocorreu em grande parte 
por falta de informação e representatividade e, principalmente por  seus 
familiares terem experimentado relevantes situações de racismo que os 
motivaram a “proteger” seus filhos tentando embranquecê-los, a fim de 
que não experimentassem as mesmas situações de violência racial. 

É que, no Brasil, nascer com a pele preta e/ou outros ca-
racteres do tipo negroide e compartilhar de uma mesma 
história de desenraizamento, escravidão e discriminação 
racial, não organiza, por si só, uma identidade negra. 
(SANTOS, 1983, p. 77).

Foi importante reconhecer o quanto os relatos acerca dos cabelos 
eram acompanhados de emoção e de lembranças ligadas a sentimentos 
de solidão, constrangimento e dor. Sendo possível perceber que o cerne 
da questão era muito mais profundo do que uma mera questão de esco-
lha estética ou beleza física. Os relatos traziam informações a respeito da 
vivência de situações de racismo, de isolamento e opressão. 
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A descoberta de ser negra, é mais que a constatação do 
óbvio. Saber-se negra é viver a experiência de ter sido 
massacrada em sua identidade, confundida em suas pers-
pectivas, submetida a exigências, compelida a expectati-
vas alienadas. Mas é também, e sobretudo, a experiência 
de comprometer-se a resgatar sua história e recriar-se em 
suas potencialidades. (SOUSA, 1983, p. 17).

Analisar o processo de transição capilar e as peculiaridades das ex-
periências vividas por cada mulher negra em relação a aceitação do seu 
cabelo crespo natural, é uma análise que requer muito aprofundamento, 
pois pelos relatos ouvidos para este trabalho resta evidente que muitas 
questões podem ser levantadas ao analisarmos esta problemática. E por 
se tratar em certo grau de uma experiência pessoal e portanto subjetiva, 
muitos caminhos podem ser percorridos por cada mulher negra durante 
a transição capilar e muitas situações diferenciadas podem ser experi-
mentadas em decorrência disso. Como já levantado, tornar-se negra e ter 
orgulho dessa identidade é uma tarefa complexa que pode acontecer de 
maneiras similares e também diversas. 

A transição capilar pode em muitos casos ser o primeiro passo na res-
significação de identidade, como foi o caso desta autora, mas também 
pode ocorrer em momento posterior ao da ressignificação da identidade 
e se tornar um ato político contra a imposição de um padrão estético 
branco que leva essas mulheres a desenvolver baixa autoestima e com-
plexos de inferioridade que afetam muitos campos de suas vidas privadas 
e sociais. Em uma ou outra situação o cabelo se mostra como uma forte 
marca identitária, mas em contextos diferentes na contribuição acerca 
da ressignificação da identidade. 

Apesar de se orgulharem de seus cabelos crespos e de seus outros 
traços de negritude, e afirmarem que esteticamente se sentem satisfeitas 
com seus cabelos naturais, não possuindo mais nenhuma vontade pelo 
alisamento, as mulheres ouvidas para este trabalho disseram sentir certa 
pressão social para manterem os cabelos naturais depois do envolvimen-
to político que tiveram com lideranças do movimento negro. Neste pon-
to, é possível observar que as mulheres negras que conseguem ressignifi-
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car suas identidades, podem ser ver posteriormente aprisionadas em um 
outro extremo, aquele que lhes tolhe a liberdade estética. 

Foi recorrente o depoimento de que não se sentem totalmente a von-
tade ao tentarem utilizar seus cabelos de outras formas estéticas, mesmo 
que temporariamente, pois acreditam que “devem” manter seus cabelos 
naturais a fim de comprovar seu lugar de fala enquanto mulher negra 
politizada. Alisar os cabelos apenas por uma questão estética não parece 
ser tão simples, não parece ser apenas uma escolha para essas mulheres, 
pois sentem que o discurso político do movimento negro, por vezes as 
constrange a ter determinado tipo físico específico. De um jeito, ou de 
outro, aprisiona-se o indivíduo em um padrão estético. 

Muitas vezes, em vez de assumir o lugar da politização, 
esse discurso acaba de tornando um tipo de julgamento 
encobridor de uma concepção racista que paralisa o ne-
gro e a sua expressão estética no tempo, e não considera 
que, assim como outros grupos étnicos, eles também es-
tão inseridos em uma sociedade em constante mudança, 
incluindo ai os padrões estéticos. (GOMES, 2008, p. 170).

Essa questão é relevante principalmente para as negras de pele mais 
clara, pois conforme foi observado em um depoimento específico, o ca-
belo crespo é visto como uma forma de identidade para as negras de pele 
clara. Na ausência dele,  foi possível observar um sentimento de não per-
tencimento, o que é problemático, pois neste caso o indivíduo se sente 
compelido a manter a estrutura crespa do cabelo para se sentir parte do 
seu grupo social e, sem o cabelo crespo, por possuir uma pele clara, sur-
gem sentimentos de isolamento frente ao grupo que possui mais carac-
terísticas de negritude, como a pele escura, por exemplo. De toda forma 
é possível observar mais uma vez a importância dada ao cabelo crespo 
como marca identitária. 

CONCLUSÃO

É difícil encerrar este capítulo com alguma conclusão muito defini-
tiva sobre o tema aqui trabalhado, pois, apesar dos relatos ouvidos te-
rem sido esclarecedores em alguns pontos, vários aspectos ainda perma-
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necem em aberto. Mas, tal constatação já era esperada, pois, conforme 
citado no início deste trabalho, as intenções em escrevê-lo ainda eram 
iniciais, sem pretensões muito amplas e/ou profundas. Muitas variáveis 
podem e devem ser analisadas de forma mais específica a fim de se con-
cluir de forma mais precisa as interseccionalidades presentes na relação 
existente entre o negro, seu cabelo e sua identidade.

Mesmo assim,  foi possível observar que as experiências vividas por 
cada uma das mulheres ouvidas para este trabalho revelam que, sim, é 
preciso observar as similaridades presentes nos relatos de forma geral, 
mas é imprescindível também perceber que a história particular de cada 
indivíduo possui uma influência muito grande na forma como sua iden-
tidade foi construída e no grau de relevância que a aceitação do cabelo 
crespo e da estética negra possuem neste processo. Alguns apontamen-
tos, como os que passo a citar, podem ser colocados aqui como provo-
cação para o desenvolvimento de trabalhos e investigações posteriores.

A relação afirmativa acerca da negritude dentro da própria família se-
ria capaz de elidir o preconceito sofrido em contato com uma sociedade 
racista? Percepções de inferioridade acerca de características físicas expe-
rimentadas dentro do ambiente familiar poderiam ser superadas ao lon-
go da vida e de que forma? O contato com a militância pode auxiliar no 
processo de desfazimento do reconhecimento errôneo acerca do cabelo 
crespo e da identidade negra ou pode aprisionar o indivíduo em um novo e 
diferente tipo de reconhecimento errôneo? A classe social e a representati-
vidade possuem influência no processo de resignificação de uma identida-
de negra? O processo de transição capilar seria uma forma para se chegar a 
ressignificação da identidade ou o resultado de  tal evento?

Como o ponto de partida para o desejo de estudar e escrever sobre 
a temática aqui apresentada surgiu de uma experiência particular e pes-
soal, encerro afirmando que esse trabalho me ajudou a entender que o 
processo de transição capilar possui relevância na ressignificação de uma 
identidade. Porém, o nível dessa relevância pode variar de acordo com as 
particularidades de cada caso. 

No meu processo particular, a transição capilar foi imprescindível 
para que a minha identificação se desenvolvesse. Hoje consigo me avaliar 
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como uma mulher mais madura e consciente de sua história, de sua cor 
e de sua identidade; ainda com um longo caminho a percorrer, mas não 
mais presa a sentimentos de dor e inferioridade. A minha experiência 
pessoal pôde ser melhor compreendida e validada através desse trabalho.

Apesar de existirem similaridades acerca do processo desencadeado 
pelo racismo que nos faz odiar nossos traços negros, cada história possui 
singularidades específicas. O que possibilita algumas poucas respostas e, 
por outro lado,  viabiliza novos pontos de vista e questionamentos mais 
específicos que poderão, enfim, ser trabalhados de forma mais aprofun-
dada em uma (ou várias) futura pesquisa.
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LITERATURA E DIREITOS HUMANOS:  
a distopia como instrumento de análise 
e interpretação das mutações sociais. 
Saymonn Caetano 1

Resumo 
A literatura pode ser uma influente ferramenta de análise e princi-

palmente de interpretação das relações sociais. Neste sentido o gênero 
distópico se apresenta como um poderoso instrumento de investigação 
dessas relações, de maneira a evidenciar fatos ou condições muitas ve-
zes consideradas meramente ficcionais ou metafóricas. O presente ca-
pítulo se compromete justamente com essa análise, evidenciando por 
meio da literatura categorias e condições que presentes nos mais diver-
sos espaços sociais se assemelham ou mesmo se equiparam aos contex-
tos representados por meio do universo literário. Dentro desse salto de 
perspectivas, ficção e realidade se diferenciam através de uma tênue li-
nha interpretativa, servindo assim não só para uma mera comparação 
de mundos, mas principalmente como um prenúncio acerca dos limites 
entre a literatura surreal e a realidade contemporânea.

Palavras-chave: literatura; direitos humanos; distopias. 
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Abstract

Literature can be an influential tool of analysis and especially of 
interpretation of social relations. In this sense, the dystopic genre 
presents itself as a powerful instrument of investigation of these 
relations, in order to evidence facts or conditions often considered 
merely fictional or metaphorical. The present article commits itself to 
this analysis, evidencing through literature the categories and conditions 
that present in the most diverse social spaces resemble or even equate to 
the contexts represented through the literary universe. Within this leap 
of perspectives, fiction and reality differentiate themselves through a 
tenuous interpretive line, thus serving not only for a mere comparison of 
worlds, but mainly as a harbinger about the boundaries between surreal 
literature and contemporary reality.

Key-words: literature; human rights; dystopia.

Abstracto 
La literatura puede ser una influyente herramienta de análisis y prin-

cipalmente de interpretación de las relaciones sociales. En este sentido 
el género distópico se presenta como un poderoso instrumento de inves-
tigación de esas relaciones, de manera a evidenciar hechos o condiciones 
muchas veces consideradas meramente ficcionales o metafóricas. El pre-
sente artículo se compromete justamente con ese análisis, evidenciando 
por medio de la literatura categorías y condiciones que presentes en los 
más diversos espacios sociales se asemejan o incluso se equiparon a los 
contextos representados por medio del universo literario. En este salto 
de perspectivas, ficción y realidad se diferencian a través de una tenue 
línea interpretativa, sirviendo así no sólo para una mera comparación de 
mundos, sino principalmente como un preanuncio acerca de los límites 
entre la literatura surrealista y la realidad contemporánea.

Palabras-clave: literatura; derechos humanos;  distopía. 
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INTRODUÇÃO

Dentre as mais diversas e plurais ferramentas de análise sociais a li-
teratura se mostra como sendo uma das mais promissoras, isso porque 
traz consigo diversos estilos e gêneros capazes de se adequar ou mesmo 
de proporem novas formas de imaginar o mundo e a sociedade graças 
a sua liberdade crítica. Em relação a este campo específico das artes, a 
ficção traz consigo uma importante possibilidade que é transcender as 
normas usuais por vezes muito rígidas da realidade que pautam a vida 
social concreta, de forma a ultrapassar essas barreiras num salto de pers-
pectivas e percepções não tão disponíveis em outros. 

A relação entre direito e literatura ganha evidências mais expressá-
veis na medida em que suas (des)construções simbólicas incidem sobre 
novas possibilidades de leituras acerca de um direito ou violação deste 
presente e visível no próprio texto literário. Dentro dessa perspectiva a 
literatura escrita por mulheres se mostra como uma poderosa fonte de 
análise para o aspecto interdisciplinar de estudos vinculados a essa pers-
pectiva (ALVES, 2013). 

O presente capítulo se compromete justamente em abordar dentro 
do campo da literatura, mais especificamente focando no gênero da dis-
topia, modalidade literária esta caracterizada pela desconstrução e bana-
lização das normas sociais, possíveis relações ou conexões entre literatu-
ra e direitos humanos, buscando assim correlações entre aspectos desse 
universo considerado surreal ou meramente ilusório com fatos e condi-
ções do plano da realidade no que diz respeito às violações ou omissões 
de princípios basilares dos direitos humanos. Dentro do tema abordado 
utilizamos da literatura como ferramenta alegórica para elucidar e evi-
denciar a proposta de comparar personagens e espaços da ficção com 
aspectos sociais, políticos e ideológicos tão presentes na cultura ociden-
tal.  Para tanto o presente trabalho se debruça sobre a obra feminista da 
autora Margaret Atwood – “O conto da Aia” para análise e interpretação 
de características de suas personagens centrais no intuito de mesclar 
construções e desenvolvimentos dentro da respectiva obra literária e 
suas indagações sociais no campo dos direitos humanos e suas violações. 
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O presente capítulo direciona todos seus esforços na tentativa de cla-
rear, ou melhor, fazer-se presente, aspectos e características de realidades 
onde os direitos humanos bem como o respeito a seus princípios cons-
tituintes e fundantes são desconsiderados ou tornaram-se secundários 
diante dos interesses de manutenção e ordem sociais de suas épocas. Des-
ta forma o objetivo central deste trabalho se concentra na identificação 
e apontamento acerca de que princípios são estes e como seus descum-
primentos e/ou banalizações se apresentam, usando para isso a literatura 
como ferramenta guia entre a realidade e ficção,  no intuito de delimitar as 
fronteiras que separam uma da outra e que ao mesmo tempo as conectam. 

O GÊNERO DISTOPIA NA LITERATURA

Antes de conceituarmos o termo distopia se faz necessário mapear-
mos sua origem fundante que por sua vez se origina de outro termo, a 
utopia. Na raiz latina etimológica do termo, a utopia (u-topos) significa 
lugar nenhum, ou seja, a inexistência ou não visibilidade de determinado 
espaço, local ou realidade. Ainda sobre este conceito, tem-se que o radi-
cal grego dys, significa dificuldade, dor, sofrimento, dificuldade, privação.  
Já topos, significa lugar, espaço, ou seja, distopia é um lugar ou realidade 
onde as dificuldades ou dores humanas sem apresentam de maneira ex-
plícita. A primeira vez que o termo ganhou de fato atenção foi por meio 
da consagrada obra de Thomas More em 1516 que referenciando sua obra 
a Platão apresentava de forma irônica uma sociedade perfeita da qual 
não se esperava de fato conhecer, mas que guardava fortes expectativas 
de efetivação (CHAUÍ, 2012).

Num sentido geral tanto a ilha de Morus quanto o conceito de utopia 
carregam como alicerce central os anseios de uma sociedade perfeita, 
ainda que estes estejam tão distantes e descoladas da realidade. Essa es-
perança em alcançar a perfeição no convívio social ainda que presente 
apenas em terras alheias representa um latente interesse político filosó-
fico sustentado sob a ideia da racionalidade como principal ferramenta 
de construção e aplicação da justiça. Infelizmente, a promessa das lu-
zes e da racionalidade se dissipou com o fracasso do esclarecimento e 
seu instrumentalismo diante do projeto de modernidade (ADORNO; 
HOKHEIMER, 1986). 
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Com o fracasso dos racionalistas e de seu movimento fundado numa 
sociedade perfeita e livre dos emblemáticos dogmas construídos no de-
correr da historia e até então passiveis de solução por meio da ação ra-
cional e do esclarecimento, um novo termo ganha visibilidade e força, a 
distopia. Essa nova forma de ver e interpretar a realidade se justificava 
por acentuar e elucidar as fortes e incontestáveis tendências que a pró-
pria modernidade tanto incentivava no tocante a perda ou supressão das 
liberdades bem como da desconsideração e negligência dos direitos fun-
damentais (JACOBY, 2007, p. 41). 

As distopias se destinam objetivamente observar e trazer análises 
acerca das formas contemporâneas, ainda que na maioria das vezes apre-
sentem espaços futuristas, a perda da esperança antes tão enaltecida pela 
utopia, seja nos campos políticos por meio de governos totalitários e ab-
solutamente individualistas e consequentemente a desvalorização do 
indivíduo como sujeito de direitos, reconhecimento e respeito. Na disto-
pia aquele sentimento de resposta ou anseio por uma sociedade perfeita 
ou talvez mais justa no tocante aos reflexos sociais literalmente morre 
diante devastadora ação egocêntrica do homem moderno movido pelo 
anormal e desenfreado espírito capitalista (ANDERSON, 1999, p. 140). 

Assim como a utopia, a distopia foi apropriada pela literatura como 
gênero literário e ganhou obras importantíssimas que mesclavam as in-
seguranças de uma sociedade esquecida e o terror futurista em meio aos 
desenvolvimentos da modernidade. Como exemplo, autores como Geor-
ge Orwel com 1984 e Revolução dos bichos, Adous Huxley em Admirável 
Mundo Novo e Bradbury com o emblemático Fahrenheit 451. Na mesma 
medida autoras como Margaret Atwood, Marie Lu; Octavia Butler; Char-
lotte Perkins; Ayn Rand; Ursula Le Guin e Suzanne Collins se destacam 
como sendo consagradas autoras de distopias. 

De forma objetiva o papel das distopias é justamente criticar as nor-
mas e estruturas estabelecidas socialmente de forma a evidenciar suas 
problemáticas. Para tanto a sociocrítica usa da literatura como campo 
metodológico de estudo para realização dessas criticas sociais onde os 
próprios elementos textuais são usados para elucidar essas problemáti-
cas. Desta forma a literatura age conjuntamente com a realidade e suas 
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deficiências numa relação onde o social é pensado por meio da própria 
literatura e não como simples alegoria temática (ZIMA, 1981).

De forma evidenciada as distopias enfatizam um esforço social e polí-
tico na qual a estabilização e normatização da sociedade estão fundadas 
por aspectos absolutamente distintos a democracia, sejam por governan-
ças autoritárias, hierarquizações sociais ou através da desqualificação 
dos seus indivíduos. Tais características conversam de maneira acirrada 
com os fundamentos basilares dos direitos humanos e de todo um es-
forço engendrado no respeito e valorização indistinta de seus membros, 
garantindo a todos e de forma efetiva os resultados das lutas por reco-
nhecimento e finalmente pela supressão das barbáries cometidas pelas 
grandes guerras. Noções como integridade, individualidade, autonomia 
e empatia são (trans) formadoras do que hoje se entende por dignidade 
e respeito as direitos humanos (HUNT, 2007).

Enfatizo acerca do caráter transformador no processo de transição 
da coletividade para a individualidade e consequentemente da dignidade 
de cada um, pois entendo que nem sempre fora assim. Trata-se de uma 
característica marcada pela modernidade uma vez que anteriormente 
nem todos eram passíveis ou dotados de tal honraria. Tal privilégio fora 
por séculos destinado apenas a um seleto nicho de pessoas que por sua 
vez detinham tal distinção por uma razão meramente de berço ou locus 
social (ROSAS, 2013)

Após a hipervalorização da racionalidade e do valor cognoscente que 
prefigura o caráter existencial dos indivíduos, estes como seres dotados 
de razão, pensamentos e percepções definem o próprio caráter existen-
cial e essencial da humanidade, atribuindo a todos de forma indiscrimi-
nada o devido respeito a essas características incondicionais e inaliená-
veis o caráter de dignidade que por consequência se torna inviolável e 
passível de resguardo (PEQUENO 2010).

Quanto à relação entre ficção distópica e realidade social enquanto 
terreno dos direitos humanos, a literatura tem como função principal 
demarcar ou ao menos apontar as fronteiras limítrofes entre essas duas 
(ficção e realidade) situando seus interlocutores para que consigam vis-
lumbrar de maneira mais clara o quanto, aquilo que se entende por mera 
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ficção antiutópica já não se apresenta na prática social como uma triste, 
mas real realidade social e ainda pior, associada aos aspectos da própria 
literatura distópica avesso ao reconhecimento dos direitos humanos.

O CONTO DA AIA: CORPO, REPRODUÇÃO E DESQUALIFICAÇÃO DA 
MULHER NA CONTEMPORANEIDADE. 

Na obra distópica da canadense Margaret Atwood (1985) a realidade 
social não poderia ser pior, pelo menos, se analisada por parte de grupos 
minoritários. O romance futurista é marcado por uma total supressão 
dos direitos humanos, sociais e políticos incentivados por uma onda 
fundamentalista onde a religião serviu como agente idealizador de um 
golpe de estado. Além da extinção da democracia, a divisão social dos 
moradores de Gilead é organizada através de castas onde o poder está 
efetivamente concentrado em todas as estruturas na figura masculina. 
Em contrapartida, figura feminina ganha na obra um destaque central, 
destaque este negativo uma vez que as mulheres são diminuídas a ob-
jetos de exploração e manutenção de uma ordem econômica social que 
será aqui explicitada. 

A BANALIZAÇÃO DOS CORPOS FEMININOS

A personagem protagonista do romance é Offred uma mulher mo-
derna e independente que até então gozava de sua autonomia, garantida 
pela democracia outrora instituída. Tudo isso muda quando um golpe de 
estado derruba a democracia de seu país e disfarçado sob um discurso de 
pacificação e nova organização social, altera sua condição de cidadã para 
uma serva. Devido os devastadores efeitos da poluição e exploração dos 
recursos naturais pela ação humana, uma onda de infertilidade assola a 
nação fazendo com que os índices de natalidade despenquem chegando 
a zerar o número de nascimentos.

Como solução desta que parece ser a extinção da raça humana, essa 
nova forma de governo captura todas as mulheres ainda consideradas fér-
teis e as usam como reprodutoras da nação. Nessa nova realidade o estupro 
passa a ser legal e institucionalizado aos interesses econômicos do país. 
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A própria personagem elucida a condição das mulheres diante dos 
novos valores exaltados pela república de Gilead: 

“Minha presença aqui é ilegal. É proibido para nós estar-
mos sozinhas com os Comandantes. Somos para propósi-
tos de procriação: não somos concubinas, garotas gueixas, 
cortesia (...). Somos úteros de duas pernas, isso é tudo: 
receptáculos sagrados, cálices ambulantes”. (Atwood, 
2007, p. 167). 

A total desconsideração da pessoa como unidade inviolável marca 
toda a obra distópica de Atwood, não só porque desqualifica seus sujeitos 
a meros acessórios, mas principalmente por banalizar toda e qualquer 
forma de autonomia e dignidade etiquetando-os conforme a necessidade 
de seus superiores. 

Por mais complexa e passível de interpretações, a questão da dignida-
de sem dúvidas representa um salto dado pela modernidade ao desnatu-
ralizar antigas práticas de opressão e hierarquização focando todos seus 
esforços na tentativa de tratar seus sujeitos de forma igualitária descon-
siderando castas, classes ou quaisquer outras categorias distintivas, afi-
nal todos somos iguais por natureza (CASTOR, 2010). 

Durante todo o desenrolar da obra de Atwood é possível identificar os 
personagens, as aias, por meio de seus supostos nomes, todavia o nome 
que cada serva carrega não é seu, pelo contrário, essa forma de identi-
ficação, de autoidentificação não existe. Offred, por exemplo, carrega o 
nome de seu dono “Of Fred, de Fred”. O nome representa uma marca, 
um elo de servidão e posse que objetivamente mostra a quem cada serva 
pertence, ou seja, não existe aqui autoreconhecimento ou mesmo liber-
dade de si. (ATWOOD, p. 211, 2017).  

Essa negação da própria identidade por meio do não reconhecimento 
ou reconhecimento errôneo de si mesma pelos outros acarreta num apa-
gamento da própria existência, afinal o processo de moldagem da identi-
dade se faz essencial pela participação ou afirmação do outro, com isso, 
entendemos não se tratar apenas de uma mera concessão benevolente, 
mas sim, de uma necessidade vital. (TAYLOR, 2000).
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É exatamente sobre o real valor do reconhecimento e também do au-
toreconhecimento que escreve Butler (p. 122, 2016) quando diz: 

(...) Como esposas, as mulheres não só asseguram a repro-
dução do nome, mas viabilizam o intercurso simbólico en-
tre clãs de homens. Como lugar de permuta patronímica, 
as mulheres são e não são o signo patronímico, pois são ex-
cluídas do significante, do próprio sobrenome que portam. 

Durante o desenrolar da narrativa aos poucos é possível se situar a 
respeito da organização política e social da “república” de Gilead, de uma 
maneira sucinta não há qualquer vestígio de respeito ou valorização as 
mulheres, todas, sejam elas do alto escalão (Econoesposas), até as Aias, 
nenhuma delas ocupa ou exerce qualquer função ativa, pelo contrário, 
todas estão sujeitas ás escolhas e desejos dos homens, estes sim ocupam 
e governam todos os cargos e postos de controle e direção. 

Ainda que o romance explicite a participação feminina dentro do pró-
prio golpe de estado responsável pelo regime totalitário vigente, nenhu-
ma dessas integra ou participa das decisões políticas e administrativas 
de Gilead. Tal referência ainda que citada em uma obra fictícia, dentro 
de um romance distópico, alcance fortes relações com nossa contempo-
raneidade onde a participação feminina na política e dentro dos espaços 
decisórios políticos se mostra mínima. Essa relação é resultante de di-
versos arranjos construídos socialmente e que hoje atuam de forma ativa 
dentro e fora dos espaços públicos, mas que de forma direta interrompe 
e mina toda e qualquer autonomia e liberdade feminina no que tange a 
sua participação e visibilidade política. (BIROLI & FELIPE, 2014).

A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO ESTUPRO

De todos os pontos trazidos pela autora e claro, evidenciados na dis-
topia como anormais e absolutamente inimagináveis, a questão da vio-
lência sexual como instrumento estatal de estabilidade e controle é sem 
dúvidas o que mais nos choca. 

Como ferramenta de estabilização e ordem econômica social, os go-
vernantes da cidade de Gilead utilizam da violação sexual como alterna-
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tiva última na solução da aterrorizante queda de natalidade. Destarte é 
papel das aias, oferecerem seus corpos e sua tão valiosa fertilidade como 
instrumento de exploração em prol da nação. 

(...) o que ele está fodendo é a parte inferior de meu cor-
po. Não digo fazendo amor, porque não é o que ele está 
fazendo. Copular também seria inadequado porque teria 
como pressuposto duas pessoas e apenas uma está envol-
vida. (ATWOOD, 2007, p. 115).

Essa livre e indiscriminada disposição dos corpos femininos em prol 
de interesses particulares ou mesmo direcionados a coletividade carac-
terizam uma prática que infelizmente não se reduz apenas a literatura. 
Esse discurso ganha maior relevância quando analisamos a burocrática 
e polêmica questão do aborto em países da América Latina e que se sus-
tenta sob uma infinidade de dogmas engessados nas próprias barreiras 
institucionais criadas pelo estado. 

Neste sentido argumenta Mann, 1994:

A complexidade de analisar o institucionalismo discursi-
vo no caso do aborto é multifacetada. Isso porque, em pri-
meiro lugar, ele está relacionado com narrativas normati-
vas da família heterossexual como base da sociedade; em 
segundo, porque é reforçado por legados históricos, como 
crenças religiosas; em terceiro lugar, devido às racionali-
dades econômicas, a família é situada como uma unidade 
de produção em que o trabalho reprodutivo é um dever 
exclusivo da mulher. (p. 90-94). 

A supressão da autonomia individual sobre os corpos tirada violen-
tamente de um ser humano retira toda e qualquer possibilidade da livre 
disposição deste, marcando-o de forma a rebaixá-lo enquanto pessoa. 
Isso porque qualquer tentativa de apoderar do corpo de uma pessoa em-
preendida contra sua vontade provoca no ser humano um grau de humi-
lhação que destrutivamente interfere na autorrelação prática deste, num 
grau de profundidade muito maior do que outras formas de desrespeito.  
(HONNET, 2017). 
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Tanto na obra distópica de Atwood, quanto na realidade contemporâ-
nea podemos traçar um paralelo sobre os efeitos causados por essas vio-
lações às vítimas, a desqualificação destes enquanto seres humanos des-
carta e banaliza todo o esforço empreendido  pela modernidade em seus 
inúmeros contextos,  em destituir antigas formas de opressão em que 
categorias como dignidade, autonomia e individualidade não existiam. 

Seja dentro ou fora dos gêneros literários a categoria mulher passa 
por constantes transformações a fim de ganhar valor e reconhecimen-
to por parte do outro, afinal não só elas, mas todos somos construídos 
enquanto tal a partir do assentimento do outro. Quando isso não acon-
tece, quando o reconhecimento do outro é negado, seja por um episódio 
de humilhação ou através das diversas formas já conhecidas de violação 
aos direitos básicos de qualquer indivíduo, a autoimagem que é reflexo 
desse reconhecimento negado acarreta consequentemente no desmoro-
namento da própria noção que se tem de identidade. (TAYLOR, 2000). 

Offered ainda que como uma personagem fictícia representa milhares 
de outras mulheres que diante das violações e desrespeito sofridos já 
não mais se (re)conhecem, seja pelo esquecimento ou desqualificação do 
próprio nome, atributo tão essencial nesse processo ou talvez pela dura 
e forçada objetificação: “somos úteros de duas pernas”.

Nesse processo de perda e negação, valores são esquecidos, conquis-
tas e direitos são abandonados e nomes se tornam sutis etiquetas de pos-
se presos ao corpo, mas que de toda forma são negados qualquer reco-
nhecimento por parte do outro num processo depreciativo que oprime, 
inferioriza e aprisiona. (TAYLOR, 2000).

Em momentos tortuosos onde realidade e ficções distópicas se entre-
laçam de maneira quase que indissociável delimitar as fronteiras limi-
tes entre elas pode ser uma tarefa árdua, mas principalmente alarmante. 
Afinal, até onde a tão temida e anormal distopia já não se apresenta sob 
formas visivelmente reais e vice-versa.

Até onde podemos pensar acerca dessas violações no campo confor-
tável da ficção literária sem que este já não se apresente vivo e latente 
na realidade, seja por usos indiscriminados dos corpos como mera ferra-
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menta de estabilização social (BRETON, 2017), seja talvez pelo controle 
das estruturas e instituições que normatizam essas práticas de forma a 
perpetuá-las. (SAAVEDRA, 2018).

Talvez a literatura por si só não tenha tamanho poder, tampouco se 
propõe a tanto a responder tais questões, contudo a literatura distópica 
de forma despretensiosa se mostra como uma ferramenta útil para pen-
sarmos esses conceitos e evidenciar realidades e vivências muitas vezes 
não tão distantes dos livros, mas pelo contrário, destacam-se nos mais 
diversos espaços como sendo parte indiscutível, ainda que aparentemen-
te surreal da realidade. 
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Resumo

Este capítulo tem como objeto o sistema prisional brasileiro e foi 
estruturado na abordagem pregressa e presente das prisões, na análise 
do preso e sua relação com o meio prisional e, por fim, na constatação 
da falibilidade das prisões. Aborda o perfil da população encarcerada no 
Brasil, revelando o preconceito ainda existente dentro da sociedade bra-
sileira em relação à população negra e parda, bem como pontuou-se as 
possíveis circunstâncias que ensejam práticas criminosas. Relata que as 
prisões brasileiras não cumprem o objetivo de ressocializar os presos, 
dada a violação de direitos garantidos constitucionalmente e pela legis-
lação infraconstitucional. Utiliza método dedutivo e observacional.
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Abstract

The article has as its object the Brazilian prison system and was struc-
tured in the previous and present approach of the prisons, in the analysis 
of the prisoner and its relation with the prison environment and, finally, 
in the finding of the fallibility of the prisons. It addresses the profile of 
the population incarcerated in Brazil, revealing the prejudice that still 
exists within Brazilian society in relation to the black and brown popu-
lation, as well as punctuating the possible circumstances that lead to 
criminal practices. It reports that Brazilian prisons do not fulfill the ob-
jective of resocializing the prisoners, given the violation of rights gua-
ranteed by the Constitution and infraconstitutional legislation. Uses 
deductive and observational method

Keywords: Brazilian Prison Sistem. Federal Constitution. Detention. 
Resocialization.

1. INTRODUÇÃO

Este capítulo procura demonstrar que o Estado não está tutelando os 
direitos humanos dos presos, deixando a população carcerária à margem. 
Assim, torna-se premente a necessidade de compreender os motivos que 
levam a derrocada do sistema carcerário brasileiro, e o papel do Estado 
nessa situação, uma vez que ele é falho na tentativa de trazer o preso 
de volta à sociedade sem que o mesmo tenha a intenção de reincidir no 
mundo do crime.

Tal tema, de grande relevância social, evidencia que as prisões vêm, 
cada vez mais, perdendo seu aspecto ressocializador, tornando-se apenas 
uma ferramenta para excluir do convívio da sociedade àqueles que caí-
ram na tentação de cometer um ilícito penal. Isso, portanto, nada mais 
seria alcançar aquilo que os direitos humanos repudiam – a exclusão.

Assim, ao analisar o assunto, pode-se chegar ao cerne da questão 
apontada, qual seja a crise do sistema prisional e sua ligação com a rein-
cidência do apenado, bem como possibilita criar uma maior compreen-
são sobre o tema.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

A Lei nº 7.210/1984, conhecida como Lei de Execução Penal (LEP), em 
seu artigo 1º, evidencia a dupla finalidade das prisões: “efetivar as disposi-
ções de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a har-
mônica integração social do condenado e do internado” (BRASIL, 2015).

Por outro lado, é visível a falta de efetividade dos objetivos da prisão. 
O que se vê, na verdade, é a desumanização do preso, tornando-o mais 
violento e sua recuperação cada vez mais difícil, se não impossível.

Ainda, o medo e a insegurança implantada na sociedade fazem com 
que o preso seja visto como algo subumano, indigno de ser titular de 
qualquer direito. O que se vê nos noticiários é a flagrante violação das 
garantias constitucionais do apenado, evidenciando que a condição dos 
complexos prisionais está distante daquela idealizada pela LEP.

Noutro panorama, a precisão dos conceitos de direitos humanos e de 
violência, a partir da observação da realidade, demonstra a falácia da vi-
são dominante que, encobrindo os principais fenômenos configuradores 
dos atentados à sobrevivência biológica, espiritual e cultural da espécie 
humana, concentra em condutas características da criminalidade con-
vencional à ideia de violência (KARAM, 1991, p. 204).

No relatório de pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplica-
da – IPEA – verifica-se que, ao serem libertados, muitos presos voltam 
a cometer crimes. Na percepção dos funcionários da administração das 
unidades penitenciárias, isso ocorreria pelo fato de a sociedade não estar 
preparada para recebê-los quando deixam a prisão (IPEA, 2015).

Assim, de acordo com os dados, chegou-se à compreensão de que a 
finalidade da prisão não era a ressocialização, e sim o castigo. Quanto a 
isso, muitos entrevistados relataram experiências com más condições de 
cumprimento da pena, como a ausência de estrutura, celas superlotadas, 
a baixa qualidade da alimentação (IPEA, 2015). Tais fatos, aliados a fal-
ta de estrutura social para receber o preso de volta à sociedade, contri-
buem, de forma significativa, para a reincidência criminal. 
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3 MÉTODO

Trata-se de um estudo desenvolvido com base nos métodos deduti-
vo e exploratório, utilizando-se de sites confiáveis, doutrinas, dados es-
tatísticos, códigos de leis e outras fontes complementares, objetivando 
demonstrar que o sistema prisional não é efetivo em sua função de rein-
tegrar o detento à comunidade.

3.1 Resultados

O sistema penitenciário brasileiro evidencia, tanto no seu surgimento 
quanto na atualidade, a ineficácia das políticas públicas no âmbito penal, 
revelando que seu principal objetivo – a reabilitação do condenado – se 
aproxima cada vez mais de uma realização utópica.

De acordo com o 9º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, “o Brasil 
é uma sociedade muito violenta e suas políticas públicas são extrema-
mente ineficientes e obsoletas” (BRASIL, 2015). O anuário revela que o 
crescimento da população carcerária brasileira entre 1999 e 2014 foi de 
213,1% e, se o aumento continuar nessa velocidade nos próximos anos, 
em 2030 o país contará com 1,9 milhão de presos.

O Anuário afirma que atualmente existem 1.424 unidades prisionais 
no país, as quais em sua maioria se encontram superlotadas e eviden-
ciam escancaradamente que as condições de cumprimento de pena não 
alcançam, nem de longe, seu papel ressocializador. No Relatório Mundial 
de Direitos Humanos 2014, a ONU pontuou que a ineficiência da justiça 
brasileira contribui para a superlotação, e tal fenômeno, aliado à falta de 
saneamento básico nas prisões, facilita a propagação de doenças, sendo 
que o acesso dos presos à assistência médica é inadequado.

Embora a Lei de Execução Penal – LEP – preveja o respeito à inte-
gridade física e moral dos condenados e presos provisórios, bem como 
outros diversos direitos e assistências essenciais à existência humana, na 
prática, essa realidade é bem diferente.

A fim de se chegar a um diagnóstico da crise que assola o sistema 
prisional brasileiro, foi criado o relatório “Visão do Ministério Público 
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sobre o Sistema Prisional Brasileiro” (CONSELHO NACIONAL DO MI-
NISTÉRIO PÚBLICO, 2016), no qual Promotores de Justiça e Procura-
dores da República em todo o território nacional, reuniram dados acerca 
da situação das unidades prisionais dos Estados da Federação. 

Os resultados da pesquisa são alarmantes quando se percebe que há 
um déficit de vagas nos estabelecimentos penitenciários de todo o Brasil. 
Em todos os regimes de cumprimento de pena o número de ocupação 
supera o número da capacidade dos estabelecimentos. Em um cenário 
geral a capacidade total das prisões brasileiras, em 2015, era de 332.910 
presos do sexo masculino, ao passo que a ocupação total era de 533.775, 
ou seja, uma taxa de ocupação de 160,34%. 

Quanto a separação dos presos, o relatório aponta que a maioria dos 
presos não são separados de acordo com as especificidades dos delitos 
cometidos. Isso ocasiona uma certa insegurança por parte dos detentos, 
tendo em vista que réus que praticaram crimes de menor potencial ofen-
sivo dividem o mesmo espaço com réus que praticaram crimes hedion-
dos, por exemplo.

Diante disso, nota-se a deficiência do sistema prisional brasileiro. 
Questões como vagas em celas e separação dos presos de acordo com a 
infração penal já deveriam estar a muito superadas, em vista do nível de 
desenvolvimento das leis existentes no Brasil. Nesse contexto, chega-se 
ao que Maria Lúcia Karam pontuou: 

A precisão dos conceitos de direitos humanos e de vio-
lência, a partir da observação da realidade, demonstra a 
falácia da visão dominante que, encobrindo os principais 
fenômenos configuradores dos atentados à sobrevivên-
cia biológica, espiritual e cultural da espécie humana, 
concentra em condutas características da criminalidade 
convencional à ideia de violência. (…) A observação e a 
compreensão do real desvendam as múltiplas faces da 
violência no Brasil, a trágica e contínua história de uma 
formação social excludente e discriminadora, o reiterado 
descompromisso do Estado brasileiro com os direitos hu-
manos, desnudando, ao mesmo tempo, o discurso mistifi-
cador e perverso, que pretende, através de mais violência 
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e maiores violações aos direitos humanos, fazer da puni-
ção e do castigo a cruel panacéia para o mal entendido 
sentimento de medo e insegurança, por esse mesmo dis-
curso alimentado. (KARAM, 1991, p. 166-167).

A partir do momento em que o preso passa à tutela do Estado, ele não 
perde apenas o seu direito de liberdade, mas também todos os outros di-
reitos fundamentais que não foram atingidos pela sentença, passando a 
ter um tratamento execrável e a sofrer os mais variados tipos de castigos, 
que acarretam a degradação de sua personalidade e a perda de sua digni-
dade, num processo que não oferece quaisquer condições de preparar o 
seu retorno útil à sociedade (ASSIS, 2008).

O cenário prisional é preocupante e leva à incômoda questão acerca 
da efetividade da função ressocializadora das prisões. Tem-se a impres-
são de que a dignidade do preso é retirada no momento em que entra em 
contato com a prisão. É como se o condenado ingressasse em um mundo 
à parte, completamente despido de normas que garantissem a proteção 
dos direitos básicos que possibilitem, no mínimo, sua existência humana.

3.2 Falibilidade das prisões em seu objetivo ressocializador 

Os números obtidos nas pesquisas acerca das mazelas das prisões 
são categóricos: o sistema prisional brasileiro está em crise. São visíveis 
a falta de efetividade dos objetivos da prisão e a desumanização do pre-
so, tornando-o mais violento e sua recuperação cada vez mais difícil, se 
não impossível.

Nesse sentido, é vergonhoso saber que, embora haja previsão consti-
tucional para a defesa da dignidade da pessoa humana, o Brasil não con-
segue garantir o respeito ao detento, que é violado física e moralmente 
quando entra em contato com a prisão. O sistema prisional brasileiro 
mostra em seu todo a incompatibilidade com toda essa técnica da pe-
na-efeito, da pena-representação, da pena-função geral, da pena-sinal e 
discurso; ela é a escuridão, a violência e a suspeita (FOUCAULT, 1999).

As condições das prisões brasileiras refletem a incapacidade dos 
governos em assumir o gerenciamento das unidades prisionais como 
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ambientes de reeducação e recuperação social, manifestando-se como 
espaços da desumanização dos indivíduos forçados a conviver com as 
condições insalubres: espaço físico limitado, ausência de higiene, inú-
meras doenças, e a precariedade de acesso à Justiça e aos direitos funda-
mentais, previstos nos tratados internacionais, na Constituição Brasilei-
ra de 1988 e na Lei de Execução Penal (BARROS e JORDÃO, 2004).

Assim, o atual quadro do sistema prisional brasileiro mostra a dificul-
dade de se colocar em prática os comandos legais, causando situações de 
manifesta violação aos direitos humanos. A prisão, portanto, está longe 
de cumprir sua finalidade, evidenciando que, a contrário do que deveria 
ser, ela é um meio para tornar os infratores mais propensos a continuar 
no mundo da criminalidade.

Ademais, estudos brasileiros apontam que a taxa de reincidência no 
Brasil são sempre altas, sendo que a menor estimativa gira em torno de 
30% (IPEA, 2015). Esse grave problema tem levado o poder público e a 
sociedade a refletirem sobre a atual política de execução penal, fazendo 
emergir o reconhecimento da necessidade de repensar essa política, que, 
na prática, privilegia o encarceramento maciço, a construção de novos 
presídios e a criação de mais vagas em detrimento de outras políticas. 
(IPEA, 2015).

A ideia de que a prisão ressocializa e visa impedir que o indivíduo 
volte a praticar atos antissociais tem demonstrado sua falácia (SEGUN, 
2002). Na medida em que os complexos prisionais não conseguem suprir 
as necessidades mínimas garantidoras da dignidade do preso, a questão 
da ressocialização se torna um objetivo apenas formal, incapaz de se ma-
terializar no plano da realidade.

No Relatório de Pesquisa do IPEA sobre reincidência (IPEA, 2015), al-
gumas pessoas que prestam serviços nos complexos prisionais relataram 
suas opiniões sobre o caráter ressocializador das prisões. Para algumas 
delas o cárcere externava aquilo que chamam de escola do crime: 

“O cárcere é uma escola do crime. De forma muito cética, 
talvez um ou outro consiga fazer uma mudança. Mas o 
sistema convencional no Brasil de um modo geral é uma 
escola do crime, corrupção. Eu vejo histórias de pessoas 
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que chegaram aqui na Apac e estão tentando fazer um 
trabalho sério. São vozes no deserto” (Vice-presidente da 
Apac). “Esse cara era um assaltante, desses que roubam 
carteira no meio da rua. Quando ele sair daqui provavel-
mente terá aprendido como é que assalta o caixa eletrôni-
co, que é uma coisa mais complexa. Então é assim, uma 
escola, o que ele vai tirar daqui depende dele. Então, nesse 
sentido, eu acredito que o processo de ressocialização fica 
muito restrito. Tinha que se mudar muita coisa. Mas isso 
assim, tinha que mudar e começar lá de cima” (Psicóloga 
de unidade comum). “Ele diz que não foi julgado, quanto 
tempo está preso, um ano, dois anos. Você imagina, mas 
vai que é uma coisa que é bobinha, e ele fica esse tempo 
todo. Ele entra num meio, se entrosa com um monte de 
gente. Tem gente que roubou queijo no supermercado, 
segundo a fala dele, pegou o queijo, ou por pirataria, Lei 
Maria da Penha, fez as pazes, a mulher ficou com raiva 
porque ele chegou tarde, e ele está aqui. O segundo maior 
fornecedor de ecstasy do estado está aqui também junto. 
Tem um senhor que num comércio estava ele e a mulher 
dele, o assaltaram, ele reagiu e atirou, ele está aqui”. (As-
sistente social de unidade comum). (IPEA, 2015, p. 92).

Ainda de acordo com a pesquisa, alguns detentos apontam o cárcere 
como a pior experiência de suas vidas, sendo que, em seu ponto de vista, 
a possibilidade de reinserção social depende de esforços pessoais para 
combater os efeitos nefastos que a prisão havia deixado em suas vidas  
(IPEA, 2015). Seguem  relatos nesse sentido:

O sistema prisional é um inferno. Ficar preso, sem pala-
vras, perder o seu direito de ir e vir, é complicado, é pés-
simo, pior castigo (Interno na unidade de gestão públi-
co-privada). Infelizmente eu errei, deveria pagar, não é? 
Agora, a condição para pagar tinha que ser melhor. Uma 
cela com dezoito presos, um colchão de solteiro para dois 
ou três, péssima comida, a gente é chamado de demônio. 
O meio para pagar pode ser diferente. Para ressocializar, 
só Jesus Cristo pode ajudar e a família (Preso em unidade 
comum). (IPEA, 2015, 107).
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Por outro lado, importante ressaltar que a sociedade como um todo 
não está preparada para receber o preso, o que diminui suas chances de 
se adequar ao convívio social, estando fadado à marginalização. As pri-
sões, vistas como um mundo dissociado da realidade social criam estig-
mas que ficam estampados nos presos.

 A realidade prisional apresenta-se muito distante daquilo que é ne-
cessário para fazer cumprir as funções de ressocialização e os estudos 
dos efeitos da cadeia na vida criminal (atestam o alto índice de reinci-
dência) têm invalidados amplamente a hipótese da ressocialização do 
delinquente através da prisão. (BARATTA, 2011).

O sistema prisional entra em crise na medida em que não consegue 
conciliar o caráter punitivo das prisões com o objetivo de preparar os pre-
sos para o retorno à sociedade. Privar os detentos de seus direitos míni-
mos fere sua dignidade, além de ferir preceitos previstos constitucional-
mente. Além do mais, após viverem o inferno das prisões, os ex-detentos 
são alvos de profundo preconceito e, desacreditados de uma vida honesta 
dentro de uma sociedade excludente, voltam a praticar outros crimes.

Evidenciado está que o sistema prisional brasileiro apresenta um des-
gaste e, ao invés da diminuição de egressos, o que se vê é o aumento ver-
tiginoso de criminosos dentro das prisões, que estão superlotadas e não 
possuem estrutura para cumprir a garantia prevista no artigo 5º XLIX da 
Constituição Federal: “é assegurado aos presos o respeito à integridade 
física e moral (BRASIL, 1988)”. Se não bastasse a expansão do índice de 
presos, o Brasil também apresenta um número absurdo de reincidentes. 
Nesse panorama, tudo leva a crer pela crise do sistema prisional, reflexo 
de um país de injustiças.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa evidenciou que, desde seu surgimento, as prisões brasilei-
ras se encontram em situação deplorável, incapazes de conciliar o cum-
primento de sentença penal transitada em julgado e a ressocialização 
do preso. Do contrário, esses locais servem mais como escola de crime, 
haja vista o contato direto entre detentos que praticaram crimes de di-
versas magnitudes.
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Não bastasse isso, a dignidade da pessoa humana também é alvo cons-
tante de violação nas prisões. Embora existam diversos dispositivos le-
gais que prevejam a garantia dos direitos humanos do preso, ao longo da 
pesquisa pode-se perceber que não foram cumpridos pelo Estado quando 
sua principal função era assegurar que esses direitos fossem efetivados.

Todas as evidências levam a concluir no sentido de que atualmente 
o preso não encontra nas prisões, nem de longe, o caminho para um re-
torno saudável à sociedade. Muito pelo contrário, o contato com um am-
biente tão insalubre e hostil só deteriora ainda mais o espírito sociável 
daqueles que entram naqueles locais.

Para amenizar a situação deste quadro, necessário se faz uma inte-
ração entre Estado, sociedade e presos, o que não poderia ser diferente, 
uma vez que a questão das prisões é de interesse comum entre os três 
elementos citados, não podendo um se dissociar do outro, tendo em vis-
ta que a responsabilidade pelo bem-estar social é dever de todos os seg-
mentos que compões a sociedade. 

Faz-se necessário estimular e conscientizar a sociedade 
acerca da importância de se acolher no convívio social 
os indivíduos que um dia estiveram presos, para que não 
voltem a cometer crimes. A aproximação cárcere e socie-
dade pode ser viável, por meio dos conselhos de comuni-
dade instalados nas VEPs, a fim de verificar e intervir no 
funcionamento das políticas prisionais em cada estado, 
fomentando valores relacionados a cidadania e dignidade 
humana, ao mesmo tempo que estimula a participação so-
cial. (IPEA, 2015, p. 115).

Noutro ponto, a garantia constitucional de separação dos presos por 
tipos penais é medida de extrema necessidade de implementação no sis-
tema carcerário, o que impulsionou a criação da Lei nº 13.167, de 6 de ou-
tubro de 2015, que modificou o artigo 84 da Lei de Execução Penal, pre-
vendo a separação dos presos conforme a gravidade do crime praticado:

Art. 84 (...)

§ 1º Os presos provisórios ficarão separados de acordo 
com os seguintes critérios:
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I - acusados pela prática de crimes hediondos ou equipa-
rados;

II - acusados pela prática de crimes cometidos com vio-
lência ou grave ameaça à pessoa;

III - acusados pela prática de outros crimes ou contraven-
ções diversos dos apontados nos incisos I e II.

(...)

§ 3º Os presos condenados ficarão separados de acordo 
com

os seguintes critérios:

I - condenados pela prática de crimes hediondos ou equi-
parados;

II - reincidentes condenados pela prática de crimes come-
tidos com violência ou grave ameaça à pessoa;

III - primários condenados pela prática de crimes cometi-
dos com violência ou grave ameaça à pessoa;

IV - demais condenados pela prática de outros crimes ou 
contravenções em situação diversa das previstas nos inci-
sos I, II e III.

§ 4º O preso que tiver sua integridade física, moral ou 
psicológica ameaçada pela convivência com os demais 
presos ficará segregado em local próprio.

A alteração traz grande evolução no que diz respeito ao favorecimen-
to da reintegração social uma vez que corrobora com a desconstrução de 
práticas que levavam à percepção do cárcere como meio de reprodução e 
aperfeiçoamento do crime (IPEA, 2015), 

Noutra senda, o artigo 28 da Lei de Execução Penal – LEP prevê o tra-
balho do condenado como dever social e condição de dignidade humana, 
tendo finalidade educativa e produtiva desenvolvimento de atividades 
laborais no âmbito prisional (BRASIL, 1984). Assim, verifica-se que a im-
plantação de práticas laborativas no âmbito prisional, além de evitar a 
ociosidade, possui caráter ressocializador, o que revela sua importância 
para dar efetividade nos objetivos da prisão.

A educação é um direito social garantido pela Constituição e, confor-
me previsão do art 17 da LEP: “a assistência educacional compreenderá 
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a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado.” 
Assim, a educação, entendida como uma política pública objetiva o pleno 
desenvolvimento da pessoa e o fortalecimento do respeito aos direitos 
humanos. (OLIVEIRA,2013). 

A saúde, direito universal, deve ser ampla dentro das prisões. A fim 
de conferir melhorias na saúde dos presos, o Plano Nacional de Saúde 
no Sistema Penitenciário elucida que a necessidade de implementação 
de uma política pública de inclusão social que atente para a promoção 
dos direitos humanos das pessoas privadas de liberdade aponta para a 
importância da reorientação do modelo assistencial, a fim de atender às 
carências manifestas por esta população. (BRASIL, 2004).

Nesse sentido, as medidas mencionadas não compreendem um rol 
taxativo, mas sim algumas dentre as várias a serem tomadas com fito 
de alcançar a ressocialização do preso. Não se pode perder de vista que 
o detento está privado de sua liberdade, e não das garantias fundamen-
tais defendidas pela constituição. Cumpre dizer que nunca se alcançará a 
reeducação do preso retirando-lhe as mínimas condições básicas garan-
tidoras de sua dignidade. Ao contrário, isso só o tornará mais propenso a 
viver no mundo da criminalidade.

Assim, embora a crise do sistema prisional seja profunda e coberta 
de máculas, se houver o combate massivo das práticas atentatórias aos 
direitos humanos do preso, bem com a interação entre a sociedade e os 
membros do Estado há que se acreditar na cura daquele sistema, onde 
todos sairão ganhando. 

Destarte, é necessário combater o pensamento de que, ao adentrar as 
prisões, os presos merecem ser tratados como um ser alheio aos direitos 
inerentes à sua vida. Na verdade, quanto pior o tratamento destinado aos 
detentos, pior será o resultado visto quando do seu retorno à sociedade.

Ainda, a crise do sistema prisional é claramente evidenciada quan-
do o preso é tratado como alguém dissonante, punido de forma bárbara 
e sendo-lhe privado os direitos essenciais. De outra banda, a sociedade 
estigmatiza os ex-presos, os quais encontram severas dificuldades de se 
reinserirem ao convívio social. Se antes de cometerem crimes a cruel-
dade avassaladora de uma sociedade desigual já oprimia alguns, depois 
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de saírem das prisões os ex-detentos ainda têm que suportar a marca de 
criminoso. Nessa toada, voltar ao mundo da criminalidade se torna o 
caminho mais fácil, embora seja o pior deles.

Assim, é preciso tomar algumas medidas que mudem o atual quadro 
do sistema prisional brasileiro, a fim de tornar a Lei de Execuções Penais 
mais efetiva. Melhorar as condições dentro dos presídios é o primeiro 
passo, seguido de uma integração entre Estado, sociedade e presos. Não 
há como separar os atores dessa novela que o Brasil está vivendo, cada 
qual possui um papel imprescindível para o seu desenrolar.

Por fim, sabe-se da dor de todos aqueles que foram atingidos pelos efei-
tos de um crime cometido, o qual não pode deixar de ser punido. Entretan-
to, muitas das vezes, as pessoas fecham os olhos para os problemas daque-
les que estão marginalizados, os quais muitas vezes só querem ser vistos 
como gente, como ser pensante. É preciso um olhar mais humano em re-
lação àqueles que necessitam de acolhimento, para que, assim, todos os 
integrantes da sociedade alcancem o título de verdadeiros seres humanos.
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O PROGRESSO E A IMPORTÂNCIA DAS 
RELAÇÕES DE TRABALHO FRENTE AOS 
ANSEIOS SOCIAIS ATUAIS: reforma 
trabalhista e direitos humanos
Valter José Martins Pereira

Resumo

O aludido trabalho intitulado O progresso e a importância das rela-
ções de trabalho frente aos anseios sociais atuais: Reforma Trabalhista 
e Direitos Humanos, trata acerca do desenvolvimento das relações de 
trabalho com o passar do tempo ante a sua dinâmica de diferenças e ali-
cerces em diferentes momentos de contingência existente e que conse-
quentemente traz mudanças na prática das pessoas na sociedade como 
um todo. Tais mudanças são embarcadas pela atual reforma trabalhista, 
sendo um das abordagens principais, com uma análise da mesma, fazen-
do-se um emaranhado com relação aos direitos sociais, sua aplicabili-
dade e se há uma real eficácia dos Direitos Humanos. Além disso, como 
forma de elucidar e aplicar comparação com outros pensamentos e claro, 
para maior embasamento, o trabalho contará com perspectivas de histo-
riadores que são de grande importância para a cultura brasileira.

Palavras-chave: Reforma trabalhista; lutas sociais; direitos humanos.



293Valter José Martins Pereira

Abstract

The alluded work entitled The progress and importance of the work 
relationships facing the current social yearnings: Labor reform and hu-
man rights, it deals with the development of working relationships with 
the passing of time before its dynamics of differences and foundations in 
different moments of contingency and which consequently brings chan-
ges in the practice of people in society as a whole. These changes are em-
barked by the current labor reform, being one of the main approaches, 
with an analysis of it, making a tangle with respect to social rights, its 
applicability and whether there is a real effectiveness of human rights. In 
addition, as a way to elucidate and apply comparison with other thoughts 
and of course, for greater foundation, the work will count with perspec-
tives of historians who are of great importance to the Brazilian culture.

Keywords: Labor reform; social struggles; human rights.

1. INTRODUÇÃO

Durante longos anos, o trabalho passou por adaptações, gerando es-
calas e graduações em seu âmbito, passando por transformações e dan-
do-se uma amplitude de grande valia para as relações e transformações 
pelo mundo.

Diversas civilizações abarcaram essas mudanças, trazendo em torno 
das sociedades suas posturas típicas e atípicas. O homem sempre traba-
lhou, seja de forma para obter alimentos e para suas demais necessidades 
primitivas, seja de forma da fabricação de armas e instrumentos de defesa.

Nos tempos remotos, o trabalho era visto por muitos sendo realizado 
por pessoas ousadas e destemidas, que sabiam lidar com os temores e ca-
lamidades da terra, sendo que na maioria das vezes, muitos o colocavam 
como chefes das aldeias e demais organizações.

Em outros anos, como exemplo na Era Egípcia, apenas os menos abas-
tados eram que deveriam trabalhar no sentido prático, sendo-lhes prega-
do diversos cargos e funções que em grande parte das vezes eram desti-
nados a serviços braçais, como de construções destoantes e grandiosas.
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Na Grécia Antiga, o trabalho também tinha sua valorização, sendo 
que o sentido do Estado, isto é, da Polis, começou a ser estruturado nesta 
época, como entendimento e técnica de organização e disciplina. Abar-
cando-se neste ponto, o trabalhador era visto como um adjetivo de for-
ça e determinação, sendo-lhes aclamado melhores condições de postura 
perante os demais.

Com o passar dos séculos, o valor do trabalho em si, como já mencio-
nado nos termos acima, passou por alternações, como no caso do Século 
XVIII, com a estada da burguesia em seus nobres castelos europeus, sen-
do o trabalho feito e realizado apenas pelos menos favorecidos.

Nestas épocas e até um pouco antes desses memoráveis períodos, a 
escravidão demonstra de uma forma ardil e inquietante a depreciação e 
manipulação do trabalho, com seu arcabouço de exploração e desmem-
bramento da raça humana.

Com a revolução industrial, as indústrias foram aumentando, cres-
cendo diante das demandas e desenvolvimento das repercussões sociais. 
A invenção da máquina e dos procedimentos de mecanização trouxeram 
um arcabouço de padrões e montagem que ocasionaram em uma grande 
revolução e desmembramento do labor.

Após diversos rompimentos, laços e emaranhados no sentido do tra-
balho no mundo como um todo, sua valorização foi criando cada vez mais 
forma pós guerra mundial, com diversas declarações perante a dignidade 
da pessoa humana, do seu bem estar social e das suas condições dignas.

Ante estes pressupostos, a mão de obra no sentido técnico foi tra-
çando paradigmas no âmbito legal, com respaldos mais enobrecedores e 
pautados nas reais necessidades do trabalhador. A Carta Magna, em seu 
artigo 5º, traça as principais diretrizes e pressupostos a serem elencados 
pelos cidadãos de forma geral, dentre eles as condições que pautam-se 
na equidade e bem estar.

O artigo 7º da Constituição Federal (CF) de 1988 remonta justamente 
sobre o trabalhador, com seus direitos e alguns deveres que estabelecem 
base constitucional, como direito ao trabalho digno, livre, seguro, com 
benefícios pautados em condições respeitosas de labor.
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Com essa breve digressão do trabalho, mister salientar de sua impor-
tância perante a ascensão do mundo e dos direitos legais de forma que os 
órgãos encarregados de sua efetividade e realização sejam pautados nos 
dizeres constitucionais.

O artigo 114 da CF lança a capacidade e diretrizes da Justiça do Tra-
balho quanto as relações de trabalho e de emprego, exemplificando e ela-
borando a distribuição da Justiça Federal, com suas partes em Tribunais, 
Varas e demais setores vinculados com a Justiça.

Nas Varas da Justiça do Trabalho distribuídas por todo o país, diver-
sas ações com os mais diferentes pedidos em iniciais, como horas extras, 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, adicionais de insalubridade e 
periculosidade, intervalo intrajornada, horas in itinere, descansos sema-
nais remunerados são exemplos destes pedidos.

São considerados instrumentos de afirmação do Ministério Público 
do Trabalho e dos demais legitimados coletivos, como os sindicatos, a 
busca de efetividade da lei trabalhista e dos direitos metaindividuais fun-
damentais dos trabalhadores. Ainda é o Ministério Público do Trabalho 
quem mais as utiliza, devendo os sindicatos também fazerem o mesmo 
no cumprimento dos seus deveres constitucionais de defensores dos in-
teresses da respectiva categoria. 

Conforme diz Carlos Henrique Bezerra Leite:

“ a ação coletiva é de natureza econômica ou jurí-
dica, ou seja, envolve controvérsias de fixação de 
novas condições de trabalho, ou de aplicação, res-
pectivamente [...] o sistema de jurisdição meta indi-
vidual: o sistema cognominado de jurisdição traba-
lhista metaindividual, é vocacionado, basicamente, 
à tutela preventiva e reparatória dos direitos ou 
interesses metaindividuais”. (LEITE, 2010, p. 210).

O exercício da jurisdição trabalhista metaindividual é feito, basica-
mente, pela aplicação direta e simultânea de normas jurídicas, conforme 
arts. 129, incisos III e IX; 8º, III e 114, todos da Carta Magna.

Nesse liame e perante todas as transformações que a sociedade bra-
sileira vem vivendo nesses últimos anos nas suas esferas sociais e ju-
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diciárias, um dos embasamentos desse presente trabalho é justamente 
o desenvolvimento, adaptação e mudança da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, que é a base das relações empregatícias do país, a qual 
serve como referência também para diversos países. Com isso, tal adap-
tação desencadeia na atual reforma trabalhista aprovada pelo Senado Fe-
deral e sancionada pelo Presidente da República Michel Temer. 

A Reforma Trabalhista traz à tona diversos posicionamentos acerca das 
relações do trabalho vinculados com os Direitos Humanos, pois está intrin-
secamente ligado a dignidade da pessoa humana, sendo necessário o estudo 
e abordagem das evoluções de trabalho, nas lutas sociais em seus aspectos 
sociológicos e a atuação do Ministério Público na defesa dos direitos.

Assim, o enfoque do presente trabalho é justamente analisar se há a 
real aplicabilidade dos direitos sociais com a validação da reforma traba-
lhista, relacionando com abordagens de cunho sociológico.

2. ANÁLISE SOCIOLÓGICA

Antes de adentrar no enfoque da Reforma Trabalhista, interessante se 
faz um breve estudo acerca de alguns posicionamentos e algumas visões 
de historiadores que se destacam com seus posicionamentos da cultura 
brasileira em temáticas como período colonial e escravidão, que têm co-
nexão com as relações de trabalho e os anseios sociais atuais.

Ante as perspectivas de trabalho discorridas na introdução, pode-se 
analisar e fazer um emaranhado de situações que fizeram desenrolar 
com as relações sociais, sendo que muitas destas mudanças tiveram pre-
missas interessantes na época colonial na visão de diversos autores.

Sérgio Buarque de Holanda, crítico literário e jornalista, que 
descreveu, em suas diversas obras, as atuações da sociedade, as relações 
sociais, suas consequências na modernidade, com seu olhar voltado para a 
sociedade brasileira. Em uma de suas obras, Raízes do Brasil (consultada 
em 12/07/2018), trata acerca das fronteiras da Europa e Brasil, realçando 
as atividades vinculadas dos espanhóis, portugueses, nativos e escravos, 
evidenciando a discrepância entre os portugueses (“aventureiros”) e 
espanhóis (“trabalhadores”).

Em um dos capítulos de sua renomada obra – O Semeador e o Ladri-
lhador, ele traz uma comparação entre a colonização espanhola e por-
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tuguesa, mostrando as características de cada povo e que diante do pre-
sente trabalho, seria interessante para uma compreensão mais aguçada.

Para Holanda (1994), a colonização portuguesa era no sentido de ci-
dades criadas na ordem do semeador, isto é, na busca apenas dos frutos, 
sem pensar muito em uma base e estrutura, sendo amparado em situa-
ções de certo desleixo e liberdade. Não buscavam ficar perto das cidades, 
preferindo sempre as faixas costeiras de fácil acesso e saída. 

Em contrapartida, a civilização espanhola já tinha uma postura minu-
ciosa e cuidadosa na construção das cidades, com um domínio de vontade e 
de razão, sendo cidades ordenadas e funcionais, na ordem do Ladrilhador.

Tais comparações apontam as visões do nossos principais colonos, o 
que de uma maneira direta reforça, ao menos no ínicio, todo o começo 
das relações de mão de obra indígena e escrava, com todo um alcance 
pelo mais fácil e mais produtivo, sem assumir maiores responsabilidades.

Com o passar do período colonial, a população brasileira foi amoldan-
do com suas próprias características e vendo que poderiam se alicerçar 
por caminhos próprios, com suas relações de trabalho e pessoais, confor-
me até analisado por outros autores em uma longa trajetória, mas era o 
início de visões e sagas dos direitos sociais.

Com o início do período colonial e essa visão de Sérgio Buarque de 
Holanda (1994), outro interessante autor que abarca conhecimentos e 
doutrinas acerca da sociedade brasileira é José Murilo de Carvalho, sen-
do uma de suas obras de grande relevância – Os Bestializados (consulta-
da em 13/07/2018), na qual é abordada sobre a participação das camadas 
inferiores da sociedade na época da Proclamação da República, tendo 
relação com os anseios sociais que até hoje estão latentes na sociedade. 
Traz um estudo antropológico urbano, com uma crítica cultural, tendo-
-se uma análise política.

Um dos pontos marcantes da obra é sobre a escravidão, a forma de 
mão de obra mais banalizada e difundida na época, mesmo com tan-
tos progressos em outros países. Tais embasamentos trouxeram à tona 
a realidade triste que o Brasil passava, sendo que o autor realizava um 
diálogo em torno de três temas e suas correlações: o Rio de Janeiro, a 
República e a Cidadania.
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Além de José Murilo, Gilberto Freyre, sociólogo, no livro Casa Grande 
e Senzala (1933), também aborda sobre a temática da escravidão, das re-
lações interpessoais nas famílias dos engenhos, das relações dos senho-
rios, de trabalho, de hierarquia, do patriarcalismo. Contudo, diferente 
de alguns autores, ele enfatiza que a miscigenação ante essas relações, 
trouxe um melhor embasamento da cultura e de mistura de preceitos, 
conteúdos, posturas, sendo um passo importante para as relações poste-
riores e que refletem na sociedade atual, estando enraizado em posturas 
de lutas e deveres sociais.

3. GERAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS

A positivação dos direitos que hoje são alcunhados de fundamen-
tais e que correspondem, de mais a mais, às gerações de direitos huma-
nos deu-se, nas variadas Cartas Fundamentais, em correspondência ao 
transcurso da história da humanidade e efetivamente se materializou no 
ordenamento jurídico pátrio, tendo como uma consequência histórica os 
direitos naturais e positivos universais.

Hélio Gallardo, renomado autor e filósofo, trata acerca das gerações 
da seguinte forma:

“Os educadores de direitos humanos e também os histo-
riadores das ideias e das figuras jurídicas costumam dis-
tinguir gerações entre as demandas e propostas de direi-
tos humanos. Embora o tema seja discutível de diversos 
pontos de vista, empregaremos sua taxonomia para exem-
plificar a categoria de sociedade civil emergente como 
fundamento ou matriz de direitos humanos”. (GALLAR-
DO, 2014, p. 49).  

Os direitos fundamentais de primeira dimensão são os ligados ao 
valor liberdade, são os direitos civis e políticos. São direitos individuais 
com caráter negativo por exigirem diretamente uma abstenção do Esta-
do, seu principal destinatário.

Ligados ao valor igualdade, os direitos fundamentais de segunda di-
mensão são os direitos sociais, econômicos e culturais. São direitos de ti-
tularidade coletiva e com caráter positivo, pois exigem atuações do Estado.
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Gallardo (2014), defende a segunda geração também como:

“ a demanda por esses direitos é gerada no marco da socie-
dade civil burguesa já relativamente estabelecida, mas como 
contestação social, política e cultural dos setores discrimi-
nados e vitimizados por essa ordem. No início do século XX, 
obtém com a Revolução Russa uma legitimação ideológica e 
política. A demanda por esses direitos anuncia (ainda que 
não seja bem-sucedida ou seus alcances não se façam ple-
namente conscientes) que “humanidade”, na expressão dos 
“direitos humanos”, deve levar em conta o lugar sócio-his-
tórico dos grupos, nações e indivíduos, isto é, que sempre se 
é humano de uma maneira particularizada, e não numa for-
ma universal/ abstrata como se poderia deduzir da primeira 
proposta de direitos”. (GALLARDO, 2014, p. 50).

Dando-se continuidade, os direitos fundamentais de terceira geração, 
ligados ao valor fraternidade ou solidariedade, são os relacionados ao de-
senvolvimento ou progresso, ao meio ambiente, à autodeterminação dos 
povos, bem como ao direito de propriedade sobre o patrimônio comum 
da humanidade e ao direito de comunicação. São direitos transindivi-
duais, em rol exemplificativo, destinados à proteção do gênero humano.

Por fim, introduzidos no âmbito jurídico pela globalização política, 
os direitos de quarta geração compreendem os direitos à democracia, 
informação e pluralismo.

Mister ressaltar a visão de Vicente de Paulo Barreto (1998), de que 
os direitos humanos encontram-se neste final de século em situação pa-
radoxal: 

“Neste contexto dos Direitos Humanos, interessante tra-
tar acerca da Cidadania que varia no tempo e no espaço. 
De qualquer maneira, ela é o exercício dos direitos e deve-
res civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição 
de um país. Também pode ser definida como a condição do 
cidadão, indivíduo que vive de acordo com um conjunto de 
estatutos pertencentes a uma comunidade politicamente e 
socialmente articulada”. (BARRETO, 1998, p.  383).
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Neste contexto dos Direitos Humanos, interessante tratar acerca da 
Cidadania que varia no tempo e no espaço. De qualquer maneira, ela é 
o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos 
na Constituição de um país. Também pode ser definida como a condição 
do cidadão, indivíduo que vive de acordo com um conjunto de estatutos 
pertencentes a uma comunidade politicamente e socialmente articulada.

Uma boa cidadania implica que os direitos e deveres estão interliga-
dos, e o respeito e cumprimento de ambos contribuem para uma socie-
dade mais equilibrada e justa.

4. REFORMA TRABALHISTA X DIREITOS HUMANOS

A reforma trabalhista proposta pelo governo foi sancionada pelo pre-
sidente Michel Temer. Assim como a reforma da Previdência, ela é de-
fendida como uma prioridade para colocar as contas públicas em ordem 
e estimular a economia.

O texto abarca diversas mudanças, como fracionamento das férias, al-
teração da jornada podendo prorrogar em casos específicos até 12 horas, 
respeitando o limite constitucional de 44 horas semanais, regras sobre o 
tempo na empresa e horas in itinere, descanso e higienização dentro da 
empresa, remuneração indenizatória e salarial, plano de cargos e salários 
sem necessidade de homologação pelo Ministério do Trabalho e Empre-
go, trabalho parcial, prazo de validade das normas coletivas, validação de 
representação dos funcionários por meio de comissões, alterações na con-
figuração do dano moral, inclusão de perda da habilitação por conduta do-
losa, sendo mais uma forma de demissão por justa causa, multa por falta 
de registro, também para as empresas de pequeno porte e micro empresas. 

Além disso, mantém a prevalência dos acordos coletivos em relação a 
lei em pontos específicos, propõe algumas garantias ao trabalhador ter-
ceirizado e o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, entre ou-
tras alterações. O documento legitima ainda duas modalidades de con-
tratação: a de trabalho intermitente, por jornada ou hora de serviço, e 
também o home office (trabalho em casa). 

Outro fator extremamente importante e interessante é acerca da 
prevalência do negociado sobre o legislado, em que patrões/sindicatos e 
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empregados podem chegar a acordos coletivos na empresa independen-
temente do que prevê a lei trabalhista.

O artigo 611 da CLT enumera elucidativamente a temática. Veja-se:

Art. 611-A.  A convenção coletiva e o acordo coletivo de 
trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, 
dispuserem sobre: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

I - pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limi-
tes constitucionais; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
II - banco de horas anual; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 
2017)
III - intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de 
trinta minutos para jornadas superiores a seis horas; (In-
cluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
IV - adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE), de que 
trata a Lei no 13.189, de 19 de novembro de 2015; (Incluído 
pela Lei nº 13.467, de 2017)
V - plano de cargos, salários e funções compatíveis com a 
condição pessoal do empregado, bem como identificação 
dos cargos que se enquadram como funções de confiança; 
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
VI - regulamento empresarial; (Incluído pela Lei nº 13.467, 
de 2017)
VII - representante dos trabalhadores no local de traba-
lho; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
VIII - teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho inter-
mitente; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
IX - remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas 
percebidas pelo empregado, e remuneração por desempe-
nho individual; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
X - modalidade de registro de jornada de trabalho
XI - troca do dia de feriado;
XII - enquadramento do grau de insalubridade [...] (CLT, 
2018, p. 674)

Assim, trabalhadores poderão negociar diretamente diversos assun-
tos importantes que antes precisavam da chancela do Estado, como o  
parcelamento de férias anuais, pacto sobre cumprimento da jornada de 
trabalho, horas trabalhadas e transporte até o trabalho, estabelecer um 
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intervalo durante a jornada de trabalho com no mínimo de 30 minutos, 
dentre outros. 

Contudo, existem itens que não podem ser negociados, prevalecen-
do o que a CLT já contempla, a título de exemplo: salário mínimo, valor 
nominal do décimo terceiro salário, remuneração do trabalho noturno 
superior à do diurno, proteção do salário na forma da lei, constituindo 
crime sua retenção dolosa, salário-família, repouso semanal remunera-
do, remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% 
(cinquenta por cento) à do normal, número de dias de férias devidas ao 
empregado, gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um ter-
ço a mais do que o salário normal, licença-maternidade com a duração mí-
nima de cento e vinte dias, licença-paternidade nos termos fixados em lei.

A reforma trabalhista tem mais diversos desdobramentos 
e searas, sendo o acima exposto apenas a parte mais basi-
lar. A real questão é: os direitos sociais e humanos estão 
sendo assegurados? Está se tratando de uma nova escra-
vidão diante da flexibilidade com a reforma? Seria uma 
escravidão moderna?

Para o presidente do Conselho Nacional dos Direitos Humanos 
(CNDH) Darci Frigo: 

“a reforma propõe retrocessos e a desconfiguração de um 
conjunto de direitos garantidos tanto na esfera interna-
cional como no ordenamento jurídico nacional, isso atin-
ge um princípio fundamental, que é o princípio do não 
retrocesso dos direitos humanos [...]”

Para o presidente do Conselho, o discurso adotado pelos defensores 
das alterações na legislação trabalhista busca esconder os seus impactos 
negativos: 

“A reforma utiliza a cortina de fumaça da chamada moder-
nidade mas, na verdade, abre o caminho para o que hoje 
se chama de escravidão moderna, que é você precarizar as 
relações de trabalho e ampliar a possibilidade da super ex-
ploração. Essa é uma modernização que nos leva não ao fu-
turo, mas a um passado que não queremos mais que volte”.
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Em contrapartida, em uma entrevista para a revista Exame, Andre 
Portela Souza, professor da Escola de Economia de São Paulo da Funda-
ção Getúlio Vargas (EESP/FGV), a reforma trabalhista tem muitos mais 
pontos positivos do que negativos, trazendo mudanças significativas:

A barganha coletiva está aí para ser estabelecida e não 
vejo como problema. […] Obriga empresas e trabalhado-
res a se adaptarem a um novo mundo de negociação direta 
e a lei estabelece os parâmetros.

Não tira direitos, é uma expansão deles. Em muitas situa-
ções se diz que é direito do trabalhador, mas ele não tem 
a propriedade inclusive para negociá-lo, o que agora passa 
a acontecer. Mas tira sindicatos patronais e dos trabalha-
dores da zona de conforto. Vão ter que mostrar serviço, e 
isso é bom. (SOUZA, 2017, p. 4).

André (2017) também defende a necessidade da mudança da CLT e 
que a justiça está sendo preservada:

O custo da legislação trabalhista vai diminuir e isso tem 
um impacto grande sobre o Custo Brasil.

A reforma tem uma série de medidas que parecem até feitas 
por um excelente microeconomista, porque a estrutura de 
incentivos ao uso da Justiça trabalhista está bem alinhado 
para incentivar aquele que de fato merece usá-la, porque 
sente que sua relação de trabalho o está prejudicando e 
quer repor esse dano, e não para extração de renda ou com-
portamentos oportunísticos. (SOUZA, 2017, p. 5)

Além de todas essas questões acerca dos prós e contras, a reforma 
trabalhista aprovada pelo Senado Federal, sofreu alterações pela Medida 
Provisória 808 da Presidência da República, gerando ainda mais insta-
bilidade para a população, fazendo com o que o judiciário tenha mais 
dificuldades para lidar com todos os pontos contraditórios dos artigos e 
temas polêmicos como a contribuição sindical.

Ações vem surgindo cada vez mais nas varas e tribunais questionan-
do a constitucionalidade da Reforma, fazendo com o que o Tribunal Su-
perior do Trabalho – TST e o próprio Supremo Tribunal Federal – STF 
apreciem os pontos avessos e declarem sua inconstitucionalidade ou 
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não, como no caso de temas de Terceirização, Trabalho intermitente e 
negociado sobre o legislado.

Dessa maneira, diversos posicionamentos abarcam o teor da reforma, 
evidenciando que os anseios pelos direitos sociais permanecem, mesmo 
que remotos às épocas coloniais e que muitos tem receios de retrocessos 
e limitações de garantias.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho tratou acerca das relações de trabalho frente a 
evolução da sociedade e cultura brasileira, tendo-se um alerta nas ques-
tões e anseios sociais e sua real aplicabilidade diante da reforma traba-
lhista e respaldo dos direitos humanos.

Na introdução, foi traçada uma retrospectiva dos principais pontos 
e aspectos concernentes a períodos da história nas lutas de labor e rela-
ções direta e indiretamente entre patrão e empregado, sempre amparada 
nas modificações de dimensões dos direitos fundamentais.

Como escopo, foi discorrido sobre visões de autores, historiadores e 
sociólogos em alguns pontos da sociedade brasileira ao longo dos sécu-
los, como no caso da colonização portuguesa, dos aspectos da escravidão 
e das relações ligadas aos sujeitos de toda uma comunidade, com desta-
que ao patriarcalismo e miscigenação.

Por conseguinte, nos teores das idéias de cidadania, foi feita uma aná-
lise sobre a reforma e seus principais aspectos e pontos que mais marcam 
a diferença comparativa com a Consolidação das Leis Trabalhistas de 
1943. Assim, é mister elucidar que a reforma trabalhista divide opiniões 
e doutrinadores, pois a real eficácia e aplicabilidade só será analisada de 
acordo com todo o texto aprovado sendo colocado em prática, pois mui-
tos tribunais não vem pregando os artigos alterados e aprovados, como a 
própria vedação da contribuição sindical obrigatórias e índices das taxas.

Caberá principalmente ao STF analisar as precariedades da CLT, pau-
tando-se nas reais necessidades da sociedade, fazendo com o que o bom 
senso e os direitos humanos imperem. Com isso, faz-se necessário cada 
vez mais atenção e seriedade, pois as temáticas abrangidas assolam o dia 
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a dia das pessoas, principalmente os trabalhadores celetistas, ainda mais 
por ser um momento de imensa instabilidade política com a iminência 
das eleições presidenciais para 2019, em que se encontra um quadro alta-
mente de divergência de governo, existindo-se a possibilidade de novas 
alterações na reforma trabalhista.

Embora apresentem diversas controvérsias, inegável afirmar da ne-
cessidade de mudança da CLT perante os dias atuais. Embora alvo de 
muitas críticas, ela será pilar para novas relações de vínculo entre em-
pregado e empregador, remontando que os anseios de toda uma comu-
nidade serão sempre voltados para a preservação dos direitos humanos, 
em suas searas fundamentais e sociais.
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TEORIA DOS DIREITOS HUMANOS EM 
JOHN FINNIS: a busca pelo fundamento 
Vinícius Pomar Schmidt1

Resumo

O presente trabalho possui o objetivo de investigar o fundamento 
dos direitos humanos por intermédio da obra do filósofo John Mitchell 
Finnis. A teoria de Finnis será estudada em diálogo com a de Norberto 
Bobbio, na intenção de situar os dois autores na atual discussão acerca 
do tema proposto. Levanta-se a questão da viabilidade da busca pelo fun-
damento e propõe-se uma alternativa interpretativa ao atual “discurso” 
dos direitos humanos.

Palavras-chave: direitos humanos; direito natural; John Finnis; Nor-
berto Bobbio.

Abstract
The present work aims to investigate the foundation of human rights 

through the work of the philosopher John Mitchell Finnis. Finnis’s 
theory will be studied in dialogue with Norberto Bobbio’s, in an attempt 
to situate the two authors in the current discussion about the proposed 
theme. The question of the viability of the search for the foundation 

1 Assessor Jurídico no Ministério Público do Estado de Goiás. Graduado em Direito pela 
PUC/GO. Especialista em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Pú-
blico (IDP/DF).
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is raised and an alternative interpretive to the current “discourse” of 
human rights is proposed.

Keywords: human rights; natural right; John Finnis; Norberto Bobbio.

INTRODUÇÃO

Miguel Reale certa vez afirmou que, em momentos de crise, quando 
o ser humano encontra-se “sequioso de valores permanentes”, renasce o 
direito natural para lembrá-lo das “invariáveis axiológicas”, sem as quais 
empobrece-se a vida humana. No mesmo tom, ainda diz Reale (1984,  
p. 03) que “as Constituições, ao proclamarem os direitos indeclináveis 
do homem, de uma forma ou de outra, achegam-se aos enunciados do 
direito natural, sobretudo no que se refere aos direitos humanos”.

Tais afirmações do grande jurista brasileiro introduzem elegante-
mente a teoria dos direitos humanos que aqui pretende esboçar-se, já 
que, cada vez mais, falar de direitos humanos é motivo de desavenças 
e exaltação, afigurando-se atividade acadêmica da mais alta importância 
pesquisar os fundamentos filosóficos, ou seja, as “invariáveis axiológicas” 
que sustentam toda esta discussão.

De igual modo, fora e dentro da academia, chegou-se ao ponto de vin-
cular os “defensores” dos direitos humanos a tal ou qual posicionamen-
to político/partidário, na contramão de seus pretensos “opositores”, logo 
taxados das mais odiosas adjetivações. Ora, este cenário, além de assaz 
simplista, inviabiliza discussões sérias e transforma o que se conhece 
como “os direitos humanos”2 naquilo que Mary Ann Glendon (2008) de-
nominou “grande falatório”. Na intenção sincera de “acalmar os ânimos”, 
buscar-se-á nos clássicos da tradição jusnaturalista a hipótese central do 
presente trabalho: o uso retórico dos direitos humanos como arma política 
deriva do fundamento filosófico que sustenta o atual “discurso”.

Assim, o presente trabalho insere-se na discussão acerca dos funda-
mentos dos direitos humanos e possui o escopo primordial de buscar as 

2 Interessante notar a curiosa metonímia que se incorporou na linguagem popular quanto ao 
termo ”os direitos humanos”, por isso que o uso do artigo “os” é proposital. É o que se vê 
em afirmações do tipo: “os direitos humanos” soltaram o preso; lá vem “os direitos huma-
nos” para isso ou aquilo etc.
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bases teóricas do atual “discurso”, para, ao final, propor uma fundamen-
tação alternativa por intermédio da teoria de John Finnis.

Dividir-se-á, portanto, a pesquisa em quatro capítulos seguidos de 
uma breve conclusão. No primeiro deles, (I) será apresentado o autor 
que dá suporte ao texto que ora se constrói, John Mitchell Finnis, com a 
finalidade de situá-lo nas correntes de pensamento que mais lhe são fa-
miliares e, quem sabe, instigar o leitor no estudo de seu trabalho; (II) em 
seguida, será traçado um breve esboço da teoria dos direitos humanos 
proposta por Bobbio em seu clássico “A era dos Direitos”, com o intui-
to didático de relacioná-la com a obra de Finnis, situando-os dentro da 
discussão corrente; (III) no terceiro capítulo, a partir da exposição sobre 
Bobbio, buscar-se-á os fundamentos filosóficos do atual “discurso”, com 
o intento de demonstrar as raízes teóricas que sustentam o uso retórico 
dos direitos humanos como arma política; (IV) no quarto capítulo, será 
apresentada a tradição jusnaturalista, na qual Finnis se insere, como a al-
ternativa hermenêutica mais razoável ao tema dos direitos humanos.

Viu-se alhures que o presente texto possui o objetivo de investigar os 
fundamentos filosóficos dos direitos humanos com o apoio da tradição jus-
naturalista. Esta “escavação teórica” será intermediada por um dos mais 
notórios filósofos do direito ainda em atividade, o qual, no capítulo 8, item 
01, de seu grande clássico “Natural Law and Natural Rights”, afirma que 
“almost everything in this book is about human rights”. (FINNIS, 2011, p. 198). 

Fala-se, pois, de John Mitchell Finnis: australiano que se 
radicou em Oxford como professor nesta prestigiosa uni-
versidade britânica. Conta-se que, certa vez, seu orienta-
dor, o jusfilósofo Herbert Hart, conquanto fosse um 
conhecido “positivista”, sugeriu-lhe que estudasse a fun-
do a tradição do direito natural, sabendo da importância 
desta corrente teórica e ciente, claro, que o ser humano 
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encontra-se “sequioso de valores permanentes”. (SALES, 
2017, Universidade Federal do Pará).3

Fê-lo Finnis com notória competência! Dialogando com os mais notá-
veis juristas e filósofos da contemporaneidade, o australiano, a partir de 
sua formação analítica4 (um dos motivos da dificuldade de compreensão 
do leitor brasileiro), vai muito além dela até repousar no ombro de dois 
gigantes: Aristóteles e Tomás de Aquino.

O apoio nos clássicos rendeu a Finnis a inserção no grupo de intelec-
tuais eventualmente chamados de “neoclassicistas”, ao lado de estudiosos 
do nível de Germain Grisez, Lon Fuller e Michel Villey, dentre outros.5 O 
que caracteriza tais pensadores é a defesa da tradição clássica como fonte 
inesgotável da vida humana, sendo, destarte, a base mais confiável para a 
compreensão de temas hodiernos, dentre eles, os direitos humanos.

Desta forma, a teoria de Finnis possui dois grandes esteios: (I) a teoria 
analítica do Direito, nos moldes como defendida por seu orientador H. 
Hart e discutida por seus contemporâneos, tais como J. Raz e Neil Mac-
Cormick; (II) a tradição aristotélico-tomista, da qual retira os principais 
postulados de sua teoria do direito natural e, por conseguinte, de sua 
teoria dos direitos humanos.

3 Informação retirada de uma palestra ministrada por um dos maiores estudiosos de Finnis 
no Brasil: Victor Sales Pinheiro, professor na Universidade Federal do Pará. Encontra-se a 
assertiva citada na palestra denominada “Lei Natural”, proferida na V Jornada de Teoria do 
Direito, realizada na Universidade Federal do Pará, ano 2017. No mesmo sentido, a palestra 
denominada “A intolerância laicista e o bem comum da religião”, proferida no IV Colóquio 
de Hermenêutica e Direito, Universidade da Amazônia, 12/11/2015. A mesma informação 
é fornecida por Wilson Engelman, ao explicar a junção entre teoria analítica e natural em 
Finnis: “a escolha da filosofia analítica antecedeu a própria pretensão de desenvolver uma 
teoria do Direito Natural”. ENGELMAN, Wilson. Direito Natural, Ética e hermenêutica. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 142/143.

4 Não se descarta a possibilidade de que Aristóteles apareça dentre as bases primeiras da 
filosofia analítica, notadamente com seu “Organon”, sem o qual não seria possível falar nas 
“Foundations of Arithmetic” de G. Frege e na “Principia Mathematica” de Whitehead e Ber-
trand Russel. Essa aproximação, conquanto não caiba no presente excerto, realça a validade 
teórica do empreendimento finnisiano – ou seja, a junção das teorias clássica e analítica é 
metodologicamente harmônica.

5 No oposto da famosa frase de Jorge Manrique, “todo tiempo pasado fue mejor”, Finnis deixa 
claro que o “retorno aos clássicos” não simboliza uma “reação” ao moderno, tampouco pos-
sibilita sua inserção no rol de “reacionários”. Finnis apenas defende que a tradição clássica 
possui valor “perene” e, portanto, suficiente para explicar as grandes questões atuais, sem 
descartar as novidades que se incorporaram ao percurso das grandes obras da humanidade.
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Abordou-se em linhas pretéritas a alerta de Finnis no sentido de que 
os direitos humanos perpassam toda sua grande obra, “Natural Law and 
Natural Rights”. Deve- se acrescentar, de mais a mais, que os direitos hu-
manos são, de fato, a preocupação de toda sua obra, notadamente devido 
ao modo como os compreende e os insere em sua filosofia.

Assim, à parte dos objetivos anteriormente traçados, a presente pes-
quisa almeja modestamente que, não obstante a concordância com a hi-
pótese ao final levantada, possa, ao menos, sugerir ao leitor deste texto 
a ciência de uma teoria bastante fecunda e instigadora de profundas dis-
cussões no meio acadêmico anglo-saxônico.

Finnis possui a lucidez dos grandes filósofos, os quais, sem curvar-
-se em demasia às questões pontuais, porém sem desprezá-las, vai muito 
além de seu tempo ao ponto de construir uma teoria atual e duradoura.

É de autores deste jaez que as atribuladas discussões sobre direitos 
humanos necessitam.

NEM COM BOBBIO, NEM CONTRA BOBBIO

Em “Natural Law and Natural Rights”, seu principal livro, Finnis deixa 
bem claro que: “human rights being a contemporary idiom for natural rights: 
I use the terms synonymously”. Vale dizer destarte que, para Finnis, falar de 
direitos humanos significa, indissociavelmente, falar em direito natural. O 
que não significa que o autor estudado despreza ou exclui a importância 
das leis positivas ou até mesmo da teoria normativa do direito.

Basta lembrar que Finnis cresceu intelectualmente dentro da escola 
analítica de Oxford, sob a orientação de um positivista com quem muito 
concorda, diga-se Herbert Hart. Aliás, é esta uma das grandes tarefas de 
Finnis: esclarecer a absurdidade da maniqueísta dicotomia que se ergueu 
entre os teóricos do direito positivo e do direito natural.

Afirmar uma ordem jurídica sem o direito positivo é por certo advogar 
um “direito dos anjos”, coisa que nem mesmo o “Doutor Angélico” fez.6 

6 Basta ler a Suma Teológica: Questão 91, Terceiro Artigo (se existe alguma lei humana) e 
Questão 95 (da lei humana), ambas as questões retiradas da primeira parte da segunda par-
te (Tratado sobre a Lei). MORRIS, Clarence. (org). Os grandes filósofos do Direito: leituras 
escolhidas em direito. Tradução de Reinaldo Guarany. São Paulo: Martins Fontes, 2002: p. 
50 e seguintes.
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Por isso que Finnis destaca no decorrer de sua obra a relevância mútua 
e imprescindível entre o direito natural e o ordenamento positivado, no 
sentido daquilo que Miguel Reale denominou “dialética da complemen-
taridade”. (REALE, 1997, p. 20/22).

A proposta de Finnis é, portanto, colocar o direito natural como fun-
damento da ordem jurídica positiva, sem desprezar tampouco dar maior 
primazia a algum deles.

Por outro lado, Bobbio (2004)7 investe maciçamente contra a teoria 
do direito natural, notadamente por que esta última, ao defender “funda-
mentos absolutos”, torna-se uma “ilusão infundada”8 e, “em alguns casos, 
é também apenas um pretexto para defender posições conservadoras” 
(BOBBIO, 2004, p. 22).

A crítica de Bobbio (2004) estende-se à base primordial da teoria do 
direito natural, o que se denomina racionalismo ético, o qual, segundo o 
pensador italiano, “sustenta que a racionalidade de um valor é condição 
não só necessária, mas também suficiente de sua realização”.

Em seguida, Bobbio (2004) resume seu ataque à tradição clássica em 
dois principais aspectos: (I) o dogma do fundamento absoluto assegura 
a potência da razão; (II) o racionalismo ético, por sua vez, assegura o pri-
mado da razão. Ao fim, a conclusão do italiano é por demais conhecida: 
“o problema fundamental dos direitos do homem, hoje, não é tanto o 
de justificá-los, mas o de protegê-los. Trata-se de um problema não filo-
sófico, mas político”. (BOBBIO, 2004, p. 23).

Os filósofos da tradição jusnaturalista logo retorquiriam que: sem fun-
damentar, não há o que proteger! Neste viés, sem um critério maior que 
sustente a ação humana política (em sentido amplo, não apenas eleitoral/
partidária), proteger-se-ia tão somente palavras, as quais logo transfor-
mar-se-iam em armas de combate político e não de integração social.

7 Adverte-se, desde logo, que não se deve, de modo algum, desprezar a obra de Norberto Bo-
bbio. Para firmar a importância deste pensador italiano nas letras jurídico/sociais do Brasil, 
basta lembrar que dentro do rol de seus grandes admiradores aparecem intelectuais do 
nível de Celso Lafer e José Guilherme Merquior, este último, aliás, dedica-lhe majestosas 
páginas em “Liberalismo Antigo e Moderno”.

8 Bobbio afirma “o jusnaturalismo é a expressão histórica mais respeitável do racionalismo 
ético”, contudo, entende-se que, ao contrário, é o jusnaturalismo ( justo natural) que fun-
damenta a ética das escolhas racionais.
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Bobbio (2004) tem razão quando diz que o problema dos direitos hu-
manos é político. Finnis concordaria em peso, até mesmo porque, a par-
tir de sua base aristotélica, considera o ser humano como intrinsecamente 
político, de modo que cada pessoa carrega em si sua própria dimensão de 
sociabilidade, afigurando-se a atividade política um dos aspectos básicos 
da vida humana.

No entanto, o problema não é só político, é também ético!9

O que Finnis faz é buscar uma “metateoria” que consiga dar fun-
damento a “tradições” amplamente diferentes e, em certo ponto, con-
trastantes. Somente assim mostra-se possível harmonizar os diferentes 
planos de vida que circulam no Estado de Direito axiologicamente plu-
ralista. Não se trata, pois, de frear os ímpetos individuais ou limitá-los ao 
arbítrio do coletivo, mas de combiná-los com o bem comum – dimensão 
primordial da vida humana essencialmente sociável.

Esta combinação só é possível quando se reconhece bens universal-
mente válidos à consecução, ao mesmo tempo, do florescimento indivi-
dual e da manutenção do bem comum. O conjunto de tais bens configura 
o que pode chamar-se de “direitos humanos”, os quais devem ser pro-
tegidos pelo Estado sempre que eventualmente violados. É esta, pois, a 
dialética finnisiana entre direito natural e direito positivo, dois caminhos 
indispensáveis e complementares.

Bobbio não acompanhou a obra de Finnis, infelizmente.10 Caso o ti-
vesse feito, talvez reconheceria que a busca pelo fundamento é a condi-
ção da validade mesma a ordem jurídica positiva. Afinal, Finnis, ao me-
nos na leitura do presente subscritor, não está “nem com Bobbio, nem 
contra Bobbio”, está, no entanto, com uma teoria dos direitos humanos 
que reconheça a implicação mútua entre o concreto e o abstrato, entre o 
perene e o maleável, entre o relativo e o absoluto.

9 Ressalta-se que, na tradição clássica, não se faz a distinção entre ética e política, posto que 
esta separação é normalmente atribuída a Maquiavel.

10 Sobre as diferenças principais de Finnis e Bobbio, vale a pena ler o seguinte texto: Pinheiro, 
Victor Sales. O Paradoxo de Bobbio. Revista Direitos Humanos e Democracia. Editora Uni-
jaí. Ano 04. n. 08. p. 59/84.
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Explicar-se-á a teoria de John Finnis a partir dos problemas levanta-
dos por Bobbio acerca da tradição jusnaturalista clássica. Essa tarefa será 
feita por meio da “escavação” teórica das bases filosóficas que sustentam 
o “discurso” dos direitos humanos de Bobbio, as quais correspondem 
precisamente às do “discurso” hoje vigente.

O FUNDAMENTO DE BOBBIO – A VIA MODERNA

Complicada tarefa se afigura ao pesquisador que pretende estudar 
grandes questões filosóficas e possui pouco espaço para descrevê-las. No 
presente texto não se busca esmiuçar analiticamente (como o faz Finnis) 
os conceitos filosóficos apresentados, mas tão somente, nos estreitos li-
mites de um breve capítulo, esboçar as correntes de pensamento que dão 
sustentação ao hodierno “discurso” dos direitos humanos.

Por isso que a teoria de Bobbio é útil para entender o pensamento de 
Finnis. Elenca-se dois principais motivos para tanto: (I) Bobbio é um au-
tor amplamente traduzido/conhecido no Brasil, de modo que sua obra já 
se incorporou às discussões acadêmicas pátrias; (II) o italiano é também 
um notório representante da tradição filosófica com a qual Finnis, e os 
demais neoclassicistas, menos concordam.

A indiferença de Bobbio quanto aos fundamentos dos direitos huma-
nos já revela, de pronto, os fundamentos de sua própria teoria. A teoria 
de Bobbio é representante destacada de uma certa concepção filosófica 
desde há muito erigida. É justamente tal concepção que dá suporte ao 
que se conhece como “discurso” dos direitos humanos.

A base do hodierno “discurso” surge daquilo que se conhece em filo-
sofia como “via moderna”, influente corrente de pensamento que se con-
trapôs ao “racionalismo ético” de cariz aristotélico/tomista, a chamada 
“via antiqua”. Vale dizer: Bobbio sustenta sua teoria dos direitos huma-
nos na “ via ou tradição moderna”,11 enquanto Finnis ampara-se na “via ou 
tradição antiqua”.

11 O termo “tradição moderna” é retirado do livro “Formalismo e Tradição Moderna”, de José 
Guilherme Merquior. O uso desta palavra ressalta que a via moderna é, em si, uma “tradi-
ção”, ou seja, uma forma válida e consolidada de interpretar o mundo.
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A via moderna é a inauguradora do que passou a chamar-se “moder-
nidade filosófica”, a qual possui base, ressalta-se, não em Descartes, mas 
em Guilherme de Ockam.

A propósito, o grande tomista brasileiro Gustavo Corção (2014, p. 64) 
explica que:

A filosofia moderna não começa com Descartes, como mui-
tos pensam (...) antes de Descartes, porém, o realismo filo-
sófico encontrara em Guilherme de Ockam um obstáculo 
tremendo e fatal. Recusando à realidade dos seres as ideias 
universais, o franciscano do século XIV dirá que o nome 
genérico de um ser não indica um conceito universal, apli-
cável a todos os indivíduos da mesma natureza; será apenas 
um nome, tão exterior quanto uma etiqueta para a roupa.

Neste mesmo viés, o historiador Cristopher Dawson ainda esclarece 
que Ockam “foi o iniciador – o venerabilis inceptor – da via moderna que 
substituiu a escolástica do século XIII – a via antiqua”. (DAWSON, 2014, 
p. 64). Desde a época, as ideias de Ockam foram muito influentes entre 
os intelectuais, tendo em vista que, como citado algures, sua obra alterou 
significativamente o curso da história filosófica.

Ockam, lógico habilidoso, cortou com sua “navalha” as bases pri-
mordiais do que então se conhecia como “racionalismo ético”, o qual, 
como o próprio Bobbio afirmou, é um dos sustentáculos da teoria do 
direito natural.

Lima Vaz (2002, p. 260) ainda explica que a teoria de G. de Ockam 
“pode ser reconstituída através de seu permanente confronto com as 
grandes opões doutrinais de Tomás de Aquino”. – o autor básico da teo-
ria de Finnis. Ockam propôs, assim, a “destruição da destruição da me-
tafísica”, apostando na “negativa dos universais” como via apropriada à 
interpretação das questões que se lhe apareciam. (REALE, 1995, p. 112).

É claro que uma obra filosófica da envergadura da de Ockam influen-
ciaria, também, no que até então se conhecia como “direito” e “justi-
ça”, termos que, a partir do franciscano, perderam seu caráter essencial 
(substancial) e adquiram uma dimensão relativa ao sujeito que os sente 
(singularidade fática).
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Surgiu assim uma contraposição entre a tradição clássica, amparada 
na filosofia grega e nos “doutores da Igreja”, notadamente Aquino, e a cor-
rente que então se erguia a partir da obra de Ockam.

A tradição clássica defende que a vida possui um “telos”, vale dizer, 
uma finalidade. Outrossim, a vida é sempre uma atualização de potên-
cias, porquanto a fenomenalidade faz parte de um leque de possibilida-
des não manifestadas. No mesmo viés, a palavra direito (e direitos huma-
nos, e todas as outras) possui fundamento, essência – capaz de englobar 
as múltiplas possibilidades de manifestação fenomênica. É a “realidade 
construída segundo um desenho racional”.2

Por outro lado, a partir de Ockam, as palavras condizem a meras ex-
teriorizações vocais – o Direito não contém a essência do que é justo, pois 
é apenas uma palavra, tão exterior a si mesmo quanto uma etiqueta de 
roupa, como explicado acima por Corção.

A denunciar a superficialidade da noção “moderna” de direito, Michel 
Villey (2014, p. 114) explica que:

a filosofia grega clássica é uma filosofia da ordem. No 
espetáculo da natureza ela percebia relações às quais os 
nominalistas, ao contrário, negarão qualquer realidade. 
Para estes, o mundo se compõe de uma poeira de seres 
individuais ou de acontecimentos singulares.

Pode-se dizer, assim, que o fundamento do atual discurso dos direitos 
humanos possui raízes na “negativa das essências”, tal como elabora-
da por Ockam, fazendo do conceito de “direito” um mero flatus vocis, 
altamente maleável e passível de diferente uso, a depender de cada fato 
isolado (o jogo de linguagem de Wittigenstein).

Luís Fernando Barzotto, destacado pesquisador de Finnis no Brasil, 
ressalta que “o direito subjetivo como poder tem sua primeira formula-
ção filosófica na obra de Guilherme de Ockam. Para este filósofo inglês, 
na moral há um primado da vontade sobre a razão” (BARZOTTO, 2010, 
p. 61). Desta forma, o bem não é matéria de conhecimento, mas de vonta-
de, de poder.

A partir dos nominalistas, portanto, forma-se, também, a noção de 
“direito” como poder subjetivo de indivíduos atomisticamente conside-
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rados. Tais direitos, isolados, são produtos de uma maneira de pensar 
subjetivista/emotivista12 e, para Michel Villey, “são exemplos os direitos 
humanos, de que o atual discurso faz tanto uso: direitos de pensar, ex-
pressar-se, circular, direito à vida, à saúde, aos quais se somam direitos 
bizarros, a filho ou ao amor livre”. (VILLEY, 2014, p. 110).

Nesta mesma linha sucessória de Ockam, encontra-se uma destaca-
da referência do atual discurso dos direitos humanos: Michel Foucault.13 
Para o francês, leitura de cabeceira da grande massa universitária,14 “lin-
guagem é poder”, afinal: “o discurso não é simplesmente aquilo que tra-
duz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se 
luta, o poder do qual nos queremos apoderar”. (FOUCAULT, 1996, p. 10).

O atual “discurso” dos Direitos Humanos, embebecido pelas ideias 
oriundas da via moderna, atualmente com ênfase nas lições foucaultia-
nas, luta somente pelas palavras, pela linguagem, que é, afinal, poder. 
Porém, como visto, tais palavras são vazias de substancialidade, por 
isso que podem, facilmente, ser utilizadas por todo aquele que almeja 
“dominar o discurso”.

Destarte, M. A. Glendon possui razão: o atual “discurso” dos direitos 
humanos é um grande falatório.

E, se os direitos humanos, ao menos na visão de Bobbio, devem pau-
tar-se apenas na proteção institucional, deixando a “impossível” busca 
por fundamento para os sonhadores jusnaturalistas, a luta pelos direitos 
humanos, ou contra os direitos humanos, passa a ser uma luta pelo do-

12 Relevantíssimo destacar que Finnis considera os direitos humanos como uma espécie de 
direito subjetivo, mas são, para ele, direitos subjetivos em relação a outrem, e não proprie-
dade de cada um em face de outrem. O termo “emotivismo” é retirado da obra de Alasdair 
Macintyre, porém, ressalta-se que Finnis não concorda com a conclusão de Macintyre so-
bre direitos humanos.

13 Por certo não se pretende confundir as filosofias de Foucault e Bobbio, posto que bastante 
diferentes. No entanto, Brazotto e Victor Sales Pinheiro deixam claro que a modernidade 
filosófica, que surge com Ockam, é a inauguradora (instigadora) tanto do positivismo (Bo-
bbio), quanto do relativismo linguístico (Foucault), assim, a colocação de Foucault neste 
texto não é nem um pouco aleatória, ao contrário, ampara-se na pesquisa de notórios co-
nhecedores do tema. Informação retirada do curso “Ética dos Direitos Humanos”, minis-
trado por Pinheiro em http://www.dialetico.com.br/cursos/etica-dos-direitos- humanos/74. 
Semelhante entendimento encontra-se na supracitada obra de Barzotto.

14 Aconselhável a leitura de um vigoroso ensaio de Otto Maria Carpeaux sobre a “classe uni-
versitária”, que pode ser encontrado em CARPEAUX, Otto Maria. Volume 1. 1. ed.- Rio de 
Janeiro: UniverCidade, p. 211/219.
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mínio da linguagem, o que, na perspectiva de Foucaut, é uma luta pelo 
poder mesmo.

Por este motivo que os direitos humanos terão maior eficácia caso 
considerados a partir de outro fundamento filosófico, por meio do qual 
seja possível reconhecer universalmente a importância da realização 
pessoal (florescimento humano) e do bem comum – independente das 
momentâneas idiossincrasias político/partidárias.

O FUNDAMENTO DE FINNIS: A TRADIÇÃO JUSNATURALISTA

Viu-se que Bobbio (2004) volta-se contra aquilo que denominou “ra-
cionalismo ético”, o principal esteio da teoria jusnaturalista clássica. 
Pois é justamente aí que se encontram os pressupostos teóricos da teoria 
de John Finnis.

No livro Fundamentos de Ética, Finnis revisita os conceitos da tradi-
ção aristotélico/tomista e sugere uma teoria dos direitos humanos que 
aposte na “eudaimonia”,15 ou seja, na busca pelos bens que são “verdadei-
ramente valiosos ao florescimento humano” (FINNIS, 2001, p. 08).

Finnis (2011, p. 08) compreende que:

For they are predicated of all human persons not as mem-
bers of the class, “our race/species”, nor out of an emoti-
cional or arbitrary sympathy of like with like, but as beings 
each and all of whom have the dignity of having the at least 
radical capacity of participating in the human goods that 
are picked out in pratical reason’s first principles (first 
and foremost the good of human existence/life) and thet 
make sense of all human intending.

Estes bens, universalmente válidos, relacionam-se a aspectos naturais 
do ser humano: por exemplo, o bem humano do conhecimento é atinente 
à característica humana de sempre buscar o aprimoramento racional, tal 

15 Giovanni Reale explica que “esse é o conceito axial em torno do qual gira toda a ética gre-
ga”, “cujo alvo é justamente a determinação do conceito da verdadeira felicidade e dos 
meios para alcançá-la”. Reale ainda explana a respeito das controvérsias então existentes 
sobre o conceito de “eudaimonia”, não vem ao caso, porém, discuti-las, posto que para 
Finnis este conceito está intimamente ligado ao “florescimento humano” e, como conse-
quência, aos direitos humanos. REALE, Giovani. História da Filosofia Antiga – São Paulo: 
Loyola, 1995, p. 105/106.
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como explanado por Aristóteles. Os bens humanos da amizade e socia-
bilidade dizem respeito ao aspecto essencialmente político do “animal 
racional”, também conforme pautado pelo estagirita.16

Estes bens são buscados e exercidos por intermédio da razão, que 
atua em primazia quando comparada à vontade. A vontade, quando se 
torna caso central (o que ocorre na via moderna), acaba por reduzir a 
ação humana aos aspectos mais irracionais, correndo-se o risco de cair 
no domínio daquilo que Platão denominou de “baixo ventre”, ou seja, o 
primado das atividades que são compartilhadas entre os seres humanos 
e os animais não racionais.17

Finnis ampara sua teoria dos bens humanos básicos no Livro V da 
Ética a Nicômaco, no qual o estagirita explica que:

uma vez que o homem injusto é ganancioso, a questão 
deve estar relacionada com bens (mas não com todos os 
bens, e sim com aqueles dos quais dependem a prosperi-
dade e a adversidade, e que, considerados de modo abso-
luto, são sempre bons. Tais bens são considerados natu-
rais, já que a justiça política é em parte natural e em parte 
legal. (ARISTÓTELES, 2013, p. 95 e 108).

Assim, para Finnis, os bens humanos básicos são universais e irrefu-
táveis, embora discutíveis. Sempre que alguém almeja negá-los, afirma-
-os, por conseguinte.

Os direitos humanos representam destarte o conjunto de bens racio-
nalmente buscados, considerando a natureza humana e a razoabilidade 
prática que se espera de seres essencialmente sociáveis.

Essa condição substancial não retira das instituições e das normas 
positivadas seu inexorável papel na vida humana, de modo que não se 

16 Em “Lei Natural e Direitos Naturais”, Finnis elenca sete bens humanos básicos, não vem ao 
caso explicá-los separadamente, mas vale a pena, ao menos, listá-los: (I) vida; (II) conheci-
mento; (III) jogo; (IV) experiência estética; (V) sociabilidade; (VI) razoabilidade prática; e 
(VII) religião.

17 Não é de admirar-se, pois, que os chamados “direitos dos animais” entram cada vez mais na 
pauta do atual “discurso” dos direitos humanos: DE OLIVEIRA, Gabriela Dias. A teoria dos 
direitos animais humanos e não-humanos, de Tom Regan. Ethica – An international Journal 
for Moral Philosophy, v. 3, n. 3, p. 283-299, 2004.
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afigura viável descartar a preocupação levantada por Bobbio quanto à 
imperiosa “urgência” da concretização dos direitos humanos.

Finnis apenas alerta que a preocupação exacerbada com o aspecto 
institucional dos direitos humanos pode acarretar constante conflito so-
cial e, o que de fato acontece, a crença de que as instituições diversas 
(em qualquer dos poderes, com primazia do Judiciário) são capazes de, 
em nome dos direitos humanos, arcar com a fáustica missão de garantir 
a felicidade de todos. Porém, esta felicidade, para o atual “discurso” é, 
também, apenas um nome, vazio de concreção.

Por isso que Finnis aposta no viés ético dos direitos humanos, de modo 
que o florescimento (eudaimonia) é uma busca da pessoa humana sociá-
vel, que possui no Estado não a garantia do êxito, mas apenas um amparo 
de legitimação e força em situações de violação à razoabilidade prática.

O conjunto de bens, que forma o que se denomina direitos humanos, 
possui como fundamento o direito natural, os princípios universais da 
ética e razoabilidade prática.

Chega-se, pois, à questão do fundamento, já que para Finnis:

“os direitos humanos possuem seu fundamento na lei na-
tural, ou seja, derivam da aplicação dos primeiros princí-
pios da razão prática às circunstâncias históricas mutá-
veis. Eles determinam o que é devido ao ser humano como 
tal, para que ele alcance sua autorrealização nas condições 
concretas em que se encontra”. (BARZOTTO, 2010, p. 77).

Pelo exposto, realizar a interpretação dos direitos humanos por in-
termédio de outra fundamentação filosófica é uma viável alternativa para 
retirar do atual “discurso” a mesquinhez da vã luta pelo domínio das pa-
lavras vazias.

Deste modo, não há de negar-se que a teoria de Finnis possui enorme 
relevância para o atual debate acerca dos direitos humanos, de maneira 
que a divulgação de sua obra configura tão somente um passo inicial, 
porém já de grande relevância, para o estudante que vê na perenidade 
dos grandes clássicos o caminho ainda viável para a interpretação das 
questões hodiernas.
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CONCLUSÃO

A partir da análise das fontes bibliográficas estudadas, foi possível 
concluir que o atual discurso dos direitos humanos está assentado na li-
nha teórica que se inaugura com Guilherme de Ockam, preceptor do que 
se denomina “negativa das essências”.

A interpretação corrente dos direitos humanos é nominalista, ou seja, 
compreende o direito como “poder subjetivo” de um “indivíduo” isola-
do. Este poder passa a ser utilizado em face de outrem, gerando maior 
conflito social.

Ademais, pontua-se conclusivamente que, ainda a partir da “negativa 
das essências”, erige-se a teoria dos direitos humanos de Norberto Bob-
bio, o qual, desprezando a basca pelo fundamento e defendendo que direi-
to é poder, acaba por dar excessiva primazia ao aspecto político/jurídico.

Verificou-se, outrossim, que o atual “discurso” tem em Foucault uma 
grande referência teórica. O francês, seguindo a “via moderna” que sus-
tenta a fala de Bobbio, considera que linguagem é poder, algo a ser dispu-
tado, conquistado.

Deste modo, pode-se dizer que a fundamentação dos direitos huma-
nos a partir da “via moderna” gera notórias consequências de ordem 
prática: (I) direitos humanos como “poderes subjetivos” desprovidos de 
fundamento (Ockam); (II) linguagem é poder (Foucault); (III) direitos 
humanos não precisam de fundamento, bastando-lhes a institucionaliza-
ção (Bobbio); direitos humanos como instrumento de poder político e de 
domínio de linguagem.

Esta é, portanto, a hipótese central do presente trabalho: o uso polí-
tico/partidário dos direitos humanos é consequência das bases teóricas 
que sustentam o hodierno “discurso”.

Propõe-se, pois, uma interpretação dos direitos humanos que vá 
além das momentâneas disputas político/partidárias e das idiossincra-
sias dos detentores do poder subjetivo – tanto em viés pessoal (razoabi-
lidade prática), quanto no viés social (florescimento humano com base 
no bem comum).
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A hipótese hermenêutica é a obra de Finnis, a qual, com amparo nos 
grandes clássicos da tradição jusnaturalista, fornece um valioso caminho 
de interpretação dos grandes temas atuais.

Finnis sustenta, portanto, que os direitos humanos só fazem sentido 
aquando considerados a partir do direito natural, ou seja, a partir das 
invariáveis axiológicas e do conjunto de bens humanos que são inescapá-
veis ao florescimento humano e ao bem comum.

Longe de fornecer a resposta final para os intrincados problemas que 
envolvem a temática dos direitos humanos, o presente trabalho almejou 
despertar no estudante do assunto o conhecimento da riquíssima obra 
de John Finnis, a qual, possui, sim, cabedal teórico para dar maior con-
sistência ao debate.
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LIBERDADE DE EXPRESSÃO E O DISCURSO 
DE ÓDIO: um estudo sobre a resistência 
do movimento LGBTQI+ no Brasil
Ageu Ribeiro da Silva1

Resumo

Este capítulo faz uma breve análise sobre liberdade de expressão e o 
discurso de ódio, sobre a possível limitação da liberdade de expressão e, 
ainda, analisa de forma sucinta como a liberdade de expressão e o dis-
curso de ódio é encontrado no ordenamento jurídico vigente no Brasil. 
Superado, é analisado algumas formas de resistência e de visibilidade do 
grupo LGBTQI+ perante o discurso de ódio.

Palavras-chave: Liberdade de Expressão. Discurso de ódio. Resistên-
cia. Visibilidade. LGBTQI+. Homofobia. Transfobia. Discriminação.

Abstract

This article makes a brief analysis of freedom of expression and hate 
speech, about the possible limitation of freedom of expression, and also 
briefly analyzes how freedom of expression and hate speech are found in 

1 Advogado inscrito no quadro da OAB/GO sob o n° 45.671. Graduado em Direito pela Pon-
tifícia Universidade Católica de Goiás. Especialista em Direitos Humanos, Democracia e 
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the legal system in force in Brazil. Overcoming, some forms of resistance 
and visibility of the LGBTQI + group are analyzed before the hate speech.

Keywords: Freedom of expression. Hate speech. Resistance. Visibili-
ty. LGBTQI+. Homophobia. Transphobia. Discrimination.

INTRODUÇÃO

Neste capítulo a liberdade de expressão é compreendida como par-
te da liberdade humana. Nesse sentido, entende-se liberdade humana 
como:

[…] liberdade humana.

Ela compreende, primeiro, o domínio interno da cons-
ciência; liberdade de pensamento e sentimento, absoluta 
liberdade de opinião e sentimento sobre todos os assun-
tos, práticos ou especulativos, científicos, morais ou teo-
lógicos.

A liberdade de expressar e publicar opiniões pode parecer 
que enquadra em um princípio diferente, uma vez perten-
cente àquela parte da conduta de um indivíduo que inte-
ressa a outras pessoas, mas, sendo quase tão importante 
quanto é a liberdade de pensamento em si, e baseando-se 
em grande parte nas mesmas razões, é inseparável dele. 
(MILL, 2006, p. 30/31).

E, em relação ao termo “discurso de ódio”, também conhecido como 
hate speech, o sentido adotado no presente texto é o definido como:

um ato discursivo extremo, pautado por percepções sub-
jetivas abstratas e negativas em relação a um determina-
do grupo minoritário, visando, direta ou indiretamente, 
à reafirmação de hierarquias socialmente construídas – a 
subordinação de minorias, sejam elas religiosas, étnicas, 
de gênero, sexuais ou quaisquer outras – por meio da in-
timidação e da promoção da intolerância. Ainda que não 
o faça de forma expressa, essa forma de discurso intenta 
negar ao grupo minoritário visado, a extensão de direitos 
que, a partir de uma acepção material da igualdade, são de 
sua titularidade. É, assim, uma conduta discriminatória. 
(OLIVA, 2015, p. 232).
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Hoje, em pleno século XXI, ainda é preciso discutir matérias que se 
acreditava estarem superadas, como é o caso da discussão sobre o Pla-
neta Terra ser redondo ou plano (terraplanistas). Não muito diferente, 
ainda hoje é fundamental discutir o que é a liberdade de se expressar, 
pois é comum pessoas justificarem preconceito, discriminação, agressão 
física ou psicológica, segregação, entre outras formas de exclusão no seu 
direito de expressar-se – e, essas mesmas pessoas, ainda ressaltam que 
trata-se de um direito positivado e legítimo previsto na Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, também conhecida como Cons-
tituição Cidadã.

No meio social é rotineiro as pessoas analisarem a história com uma 
visão progressista (bem romantizada), com avanços sociais, morais, tec-
nológicos e sempre no sentido de estar melhorando, lapidando, evoluin-
do etc. Entretanto, não menosprezando as conquistas já alcançadas na 
história antiga ou recente, como, por exemplo, sufrágio universal, a mu-
lher deixar de ser considerada propriedade do homem etc, é preocupan-
te definir a sociedade contemporânea como uma sociedade moralmente 
superior, pois, diferente do que se era esperado, o desejo por vingança, 
morte, carnificina, exclusão, genocídio e muito ódio arregado está mais 
do que nunca exposto, seja verbal, escrito, presencial ou, o que tem sido 
um dos meios mais comuns, virtual.

As camadas da sociedade que são consideradas minoritárias (não pela 
quantidade, mas sim por sua visibilidade e representatividade), como é 
o caso dos Negros, das mulheres, dos Indígenas, pessoas de credo de 
origem Africana ou mesmo os LGBTQI+,2 que é o foco do presente ca-
pítulo, são constantemente atacadas e atingidas pelo pseudo direito que 
as pessoas intolerantes e preconceituosas dizem possuir de se expressar.

Nesse sentido, além de explorar de forma breve os conceitos de li-
berdade de expressão e de discurso de ódio e a sua positivação no or-
denamento jurídico vigente no Brasil, o foco deste texto será na análise 
de como é recebido o discurso de ódio no grupo miniotirátio LGBTQI+ 

2 Apesar das diversas discussões sobre qual sigla usar, atualmente tem-se visto LGBTQI+ 
como a mais inclusiva – Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Transgêneros, Queer, 
Intersex e o + representa qualquer outra variação de gênero ou orientação sexual ou mesmo 
pessoas que ainda não se definiram ou mesmo não querem se definir.
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e os possíveis métodos de resistência usado para coibir ou mesmo para 
amenizar os efeitos causados.

Em uma breve pesquisa na internet, é possível constar que, em muitos 
países, ser homossexual ainda é considerado crime, inclusive com pena 
de morte, como é o caso do Irã e da Arábia Saudita (VEJA, 2017). Ainda, 
mesmo quando não considerado crime, existem Estados, como é o caso 
da Rússia (BRAUN, 2018), que possuem leis que alimentam a intolerância 
e o discurso de ódio. Em que pese todas as dificuldades e o sofrimento dos 
LGBTQI+ nesses países, o presente texto se restringirá ao Brasil.

No Brasil ser homossexual/transexual não é crime e, em uma visão 
simplista, existe uma igualdade na legislação – ou entendimento juris-
prudencial – entre héteros e homossexuais e entre cis e trans, de modo 
que é permitido se aceitar e expressar sua identidade de gênero e sua 
orientação sexual, é permitido união matrimonial entre pessoas do mes-
mo sexo, é permitido adoção por casais homossexuais, existem ações go-
vernamentais de amparo a pessoas LGBTQI+, o Sistema Único de Saúde 
oferece cirurgia de afirmação de gênero para transexuais, mas mesmo 
assim, o Brasil é o país que mais mata LGBTQI+ no mundo (para chegar 
nesse resultado é desconsiderado os países que criminalizam a homos-
sexualidade e a transexualidade ante a falta de dados). (GALILEU, 2017) 
(CUNHA, [2017?]).

Considerando que o Brasil é onde mais mata homossexuais e transe-
xuais no mundo, pode-se considerar que o Brasil é homo-lesbo-transfó-
bico, pois se não fosse, não estaria ocupando essa triste posição.

As formas de homo-lesbo-transfobia são diversas e nem sempre re-
sultam em morte física – assassinato ou suicídio, mas podem ser exclu-
dentes – que pode ser visto como uma morte social, podendo ocasionar 
traumas psicológicos ou mesmo depressão, ansiedade ou outros distúr-
bios, podem levar a pessoa a se automutilar ou outras inúmeras formas 
de violência e agressão.

Nas atitudes homo-lesbo-transfóbicas, é possível muitas vezes visua-
lizar o discurso de ódio, como acontece quando alguém, em tese utili-
zando da sua liberdade de expressão, afirma que trata-se se uma doença, 
que é reversível, que não aceita filhos seus serem (o que pode levar a 
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agressão ou mesmo expulsar de casa), que preferem ver os filhos dentro 
de um caixão do que serem LGBTQI+, entre outros inúmeros discursos 
feitos diariamente na televisão, na internet, no banco da praça, nas esco-
las e em todos os lugares, pois, sim, é possível presenciar esses discursos 
ou semelhantes em todos os lugares, inclusive partindo de pessoas que 
integram o grupo LGBTQI+.

Por ainda existirem esses discursos e pelo fato de o Brasil ser homo-
-lesbo-transfóbico é que se mostra importante fazer uma breve análise 
do que constitui, das limitações, diferenciação e de como a liberdade de 
expressão e o discurso de ódio estão presentes no ordenamento jurídico 
vigente no Brasil, e é o que será feito nos próximos dois tópicos.

Superada a discussão a respeito da liberdade de expressão e do dis-
curso de ódio, o último tópico, antes das considerações finais, pretende 
analisar algumas formas de resistência, de visibilidade, de luta, de repa-
ração e da amenização dos danos causados ao grupo LGBTQI+.

LIBERDADE DE EXPRESSÃO

A liberdade de pensamento e a sua expressão é algo intrínseco do ser 
humano, dada a sua característica da racionalidade, diferente dos demais 
animais que habitam o Globo Terrestre. Dessa forma, no entendimento 
do autor John Stuart Mill (2206), o natural é que cada pessoa desenvolva 
ideias, opiniões e sentimentos sobre todos os assuntos, práticos ou espe-
culativos, científicos, morais ou teológicos. 

Contudo, em todos os períodos históricos, inclusive no contemporâ-
neo, é possível visualizar que a liberdade de expressar os pensamentos 
não é possível para uma significante parte da humanidade, em decorrên-
cia da censura estatal de regimes totalitários que dispõem de meios para 
controlar toda e qualquer informação a ser publicada, divulgada, circula-
da e, também, controle das expressões artísticas.

Mas, não menos terrível, há também a censura velada utilizada pelo 
Estado que teoricamente é livre e democrático, como, por exemplo, 
quando é utilizado o “bem comum” como justificativa para coibir pro-
testos. Além disso, a desigualdade nos meios de comunicação (falta de 
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internet acessível a todos, alcance das rádios comunitárias, etc.) podem 
ser, e geralmente são, empregados com a finalidade de censurar algumas 
camadas da sociedade.

E, essa mesma parcela da sociedade que detém o poder – classe domi-
nante, além de não raras as vezes utilizarem da censura para coibir infor-
mações e possíveis revoltas, utilizam dos meios necessários para impor 
suas ideias, costumes e o que entende por certo, ideal, correto, digno aos 
demais integrantes da sociedade. Nesse sentido Mill (2006, p. 23) afirma 
que ”onde quer que haja uma classe predominante, uma grande parte da 
moralidade do país emenda dos interesses de sua classe, e de seus senti-
mentos de superioridade de classe.”

John Stuart Mill (2006) também escreve sobre o conflito de uma pes-
soa querer que a outra seja igual a si própria nas suas atitudes, ou seja, 
impor uma forma de viver ao outro, não respeitando a individualidade 
que é intrínseco de cada ser humano.

O princípio prático que guia as pessoas às suas opiniões 
sobre o regulamento da conduta humana, é o sentimento 
na mente de cada uma delas de que se deveria exigir que 
todos agissem como ela gostaria que agissem, e também 
aqueles como quem ela simpatiza.

Ninguém, realmente, admite para si mesmo que seu pa-
drão de julgamento é sua própria preferência; mas uma 
opinião sobre um ponto de conduta, não amparada por 
razões, pode apenas ser considerada como preferência de 
uma pessoa; e as razões, quando dadas, são um mero apelo 
a uma preferência similar sentida por outras pessoas, ain-
da será a preferência de muitas pessoas ao invés de uma.

Para um homem comum, contudo, sua própria preferên-
cia, amparada desta forma, não é apenas uma razão perfei-
tamente satisfatória, mas a única que ele geralmente tem 
como base para quaisquer de suas noções de moralidade, 
gosto, ou propriedade, que não estão expressamente es-
critas em sua doutrina religiosa; e sua principal direção 
mesmo na interpretação desta doutrina. 

As opiniões dos homens, consequentemente, sobre o que 
é louvável ou censurável, são afetadas por todas as causas 
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variadas que influenciam seus desejos no que diz respei-
to à conduta de outros, e que são tão numerosas quanto 
aquelas que determinam seus desejos sobre qualquer ou-
tro assunto.” (MILL, 2006, p. 23).

Evidentemente, essa atitude autoritária e injusta deve ser combatida, 
pois se cada ser humano é um ser único, não seria justo definir uma padrão 
(o ideal, o perfeito, o que todos devem ser, o homem-médio) considerado 
o mais correto por algumas pessoas (quem detêm o poder) e impor as de-
mais (grupos minoritários) que ajam, pensem, sejam e vivam esse padrão. 

Além do mais, essa imposição seria uma forma de tirania da maio-
ria (quem detém o poder na sociedade) contra o outro (minoria estig-
matizada), com o que não se enquadra no padrão definido como ideal 
(homem-médio). Nesse sentido, John Stuart Mill (2006) afirma que a 
“tirania da maioria” pode ser uma tirania do Estado, quando praticado 
por funcionários públicos ou, então, a que poder ser ainda mais terrí-
vel, a tirania social, que deixa poucos meios de escapes e penetra nos 
pormenores da vida, escravizando a própria alma. O autor afirma, ainda, 
que a tirania da maioria está entre os males em que a sociedade (grupos 
marginalizados) precisa estar atenta e se proteger. E, ao contrário da im-
posição de um modo ideal de vida, segundo Mill (2006), a humanidade 
seria a maior beneficiária se fosse permitido cada um viver sua vida da 
maneira que ache mais adequada.

A humanidade será maior beneficiária permitindo que 
cada um viva da maneira que lhe parece adequada, do que 
obrigando a cada um viver do modo que parece bom para 
o resto.

Embora esta doutrina não seja nenhuma novidade e, para 
algumas pessoas pode ter o caráter de uma verdade banal, 
não há nenhuma doutrina que se encontre mais direta-
mente contrária à tendência geral de opinião e prática 
existentes. 

A sociedade tem empregado plenamente muito esforço 
na tentativa (segundo sua própria consciência) de obrigar 
as pessoas a adaptar-se às suas noções de caráter pessoal, 
com relação mérito social. (MILL, 2006, p. 31).
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O autor John Stuart Mill (2006) no decorrer do seu Ensaio Sobre a 
Liberdade defende a liberdade de opinião e a sua expressão, além da indi-
vidualidade de cada pessoa, e afirma para tanto que uma opinião deve ser 
confrontada com outras opiniões, que existem mais de uma verdade (as 
opinões, em alguns casos, podem ter uma fração de verdade e uma fração 
de mentira, assim não seria o caso de uma verdade absoluta e nem de uma 
mentira absoluta, mas sim frações de verdades e mentiras) e, ao afirmar 
que uma opinião é verdadeira e não deve ser discutida, está enfraquecendo 
essa verdade, pois não está oportunizando que opiniões diferentes recha-
çam essa verdade, para, assim, depois de ser rechaçada e ela ainda perma-
neça intacta, ela possa ser considerada uma verdade legítima. 

Contudo, cabe destacar, que se tratando de um discurso de ódio não 
trata-se de uma opinião, mas sim de discursos que evidenciam uma aver-
são a um determinado grupo, de forma que buscam ridicularizar, inferio-
rizar e exterminar esse grupo vítima do discurso de ódio. Dessa forma, a 
discussão de um discurso de ódio não teria como finalidade verificar uma 
possível verdade, sequer estaria aberto a esse tipo de questionamento, 
pois a intenção do discurso de ódio é simplesmente pregar o ódio. Ódio no 
sentido que André Glucksmann utiliza em seu livro “O discurso do ódio”:

[…] o ódio existe, todos nós já deparamos com ele, tanto 
na escala microscópica dos indivíduos como no cerne de 
coletividades gigantescas. A paixão por agredir e aniquilar 
não se deixa iludir pelas magias das palavras. As razões 
atribuídas ao ódio nada mais são do que circunstâncias 
favoráveis, simples ocasiões, raramente ausentes, de li-
berar a vontade de destruir simplesmente por destruir. 
(GLUCKSMANN, 1937, p. 11).

Assim, é certo que o ódio exteriorizado na forma de um discurso de 
ódio com a única intenção de destruir, fazer mal ao outro, inferiorizar e 
discriminar não constitui uma opinião, mas sim um ato de violência que 
deve ser combatido pelo Estado, pelos governantes e por toda a sociedade.

Em relação ao ordenamento jurídico vigente no Brasil, a liberdade de 
pensamento e sua expressão é uma garantia fundamental positivada na 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que só pôde ser 
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conquistada por meio da luta e da vida de muitas pessoas ao decorrer da 
história e, em especial, do período obscuro e censurado do regime mili-
tar (1964-1985).

O Supremo Tribunal Federal, visando resguardar o direito à liberdade 
de expressão arduamente conquistado, garantiu uma posição preferen-
cial a outros direitos, de forma que para que ocorra a sua relativização é 
necessário que exista uma argumentação sólida e coerente.

Nesse sentido, o Ministro Luís Roberto Barroso, em seu voto na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) de n° 4815, expôs que: 

[…] afirmar que a liberdade de expressão é uma liberdade 
preferencial não significa hierarquizá-la em relação a ou-
tros direitos fundamentais, porque, como disse, não há 
hierarquia entre eles. Porém, dizer-se que a liberdade de 
expressão é um direito ou uma liberdade preferencial signi-
fica, em primeiro lugar e acima de tudo, uma transferência 
de ônus argumentativo. Quem desejar afastar a liberdade 
de expressão é que tem que ser capaz de demonstrar as 
suas razões, porque, prima facie, em princípio, é ela, a liber-
dade de expressão, que deve prevalecer. (BRASIL, 2016).

Entretanto, apesar da importância da preservação e da não relati-
vização da liberdade de expressão, a manifestação do pensamento não 
constitui um direito absoluto, até porque não há direito absoluto em 
nosso ordenamento jurídico, e, nesse sentido, uma das possíveis causas 
de relativização da liberdade de expressão é o discurso de ódio, como 
ocorreu no caso discutido no Supremo Tribunal Federal, no HC 82.424-2, 
de Relatoria Originária do Ministro Moreira Alves, do Paciente Siegfried 
Ellwanger, que foi condenado por Racismo em decorrência de incitar 
ideias antissemitas em seu livro. (BRASIL, 2004).

DISCURSO DE ÓDIO

O discurso de ódio é uma questão presente em todos os continentes 
existentes no Globo Terrestre, inclusive as mais altas Cortes Judiciais de 
inúmeros países já enfrentaram esse tema e, possivelmente, perante a 
crise migratória que afeta vários países e a intolerância que tem crescido 



334Ageu Ribeiro da Silva

de forma generalizada por toda a Terra, essa matéria ainda deve provocar 
novas discussões.

O tema do hate speech já foi enfrentado nas ordens jurí-
dicas dos mais diversos países. Em obra coletiva organi-
zada pelo Centro de Direitos Humanos da Universidade 
de Essex, por exemplo, há relatos sobre o tratamento da 
questão na Austrália, Canadá, Rússia, Dinamarca, Fran-
ça, Alemanha, Índia, Israel, Argentina, Uruguai, Holan-
da, África do Sul, Sri Lanka, Inglaterra e Estados Unidos. 
(SARMENTO, 2006, p. 04).

E, nos dias atuais, após a terceira revolução industrial, não existem 
mais barreiras físicas para o discurso de ódio, com poucos caracteres e em 
poucos segundos, é possível alcançar as pessoas do outro lado do globo 
terrestre, por isso trata-se de um assunto que se torna cada dia mais atual.

Nesse sentido, a defesa é de que toda e qualquer forma de discurso de 
ódio não pode e nem deve ser vista como o uso do direito subjetivo de 
expressar seus pensamentos em uma democracia que busca a igualdade 
e a liberdade de todos, pois o discurso de ódio fere o outro, segrega e, 
assim, deteriora a democracia. 

Dessa forma, discurso de ódio nada tem a ver com liberdade de ex-
pressar pensamentos, mas sim de violência contra o outro, contra o di-
ferente, contra o desigual, sendo, dessa forma, uma maneira utilizada 
visando unicamente eliminar todos aqueles que não estejam dentro do 
considerado correto pelos que propagam o discurso de ódio.

No sentido de que a expressão de ódio é uma limitante da liberdade 
de se expressar, até porque, não constitui uma opinião valida, mas sim 
um ato de violência, John Stuart Mill (2006, p. 83) afirma que “mesma 
as opinões perdem sua imunidade, quando as circunstâncias em que são 
expressas são tais que constituem sua expressão em uma instigação po-
sitiva à algum ato prejudicial”.

Corroborando, percebe-se que o direito subjetivo de “expressar a 
opinião” é limitado, pois não pode prejudicar o outro, mas deve servir 
apenas para que a verdade seja exposta, assim, John Stuart Mill (2006) 
afirma que:



335Ageu Ribeiro da Silva

Atos, de qualquer tipo que sejam, os quais, sem causa jus-
tificável, prejudiquem os outros, podem ser, e nos casos 
mais importantes exigem ser, controlados pelos sentimen-
tos desfavoráveis, e, quando necessário, pela interferência 
da humanidade. A liberdade do indivíduo deve desta forma 
ser em grande parte limitada; ele não deve fazer de si um 
incômodo para outras pessoas. (MILL, 2006, p. 83).

Dessa forma, é certo que o Estado tem o dever de garantir a manifes-
tação de opinião, mas também deve combater o abuso desse direito, que 
acontecerá nos casos em que gerar prejuízos para os outros, como é o 
caso do discurso de ódio.

Essa limitação e atuação do Estado para combater o discurso de ódio 
é para que não comprometa a democracia, pois entre a liberdade de 
expressão e o direito de igualdade, deve prevalecer este último. Nesse 
sentido, tem-se parte do voto do Ministro aposentado Nelson Jobim no 
plenário do Supremo Tribunal Federal, no HC 82.424-2, de Relatoria Ori-
ginária do Ministro Moreira Alves (BRASIL, 2004), em que afirma que: 

As opiniões que pretendem produzir o ódio racial contra 
judeus, contra negros, contra homossexuais devem ou 
não ser tratas de forma diferente daquelas opiniões que 
causam ordinariamente a ofensa ou a raiva. Por óbvio, 
o ódio racial causa lesão ao objetivo de uma política de 
igualdade, que é uma política democrática. E a igualdade, 
portanto, é pré-condição para a democracia e o objetivo 
da liberdade de opinião. As opiniões consubstanciadas 
no preconceito e no ódio racial não visão contribuir para 
nenhum debate inerentes as deliberações democráticas, 
para o qual surge a liberdade de opinião. Não visam con-
tribuir para nenhuma deliberação, não comunicam ideias 
que possam instruir o compromisso que preside a delibe-
ração democrática. Os crimes de ódio não tem a intenção 
de transmitir ou receber comunicação alguma para qual-
quer tipo de deliberação. O objetivo seguramente é outro, 
não está na base do compromisso do deliberar democrá-
tico, o objetivo é outro, quer, isto sim, impor condutas 
anti igualitárias de extermínio, de ódio e de linchamento. 
(BRASIL, 2004).
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Sobre a possível limitação da liberdade de expressar opinião e a dife-
renciação do discurso de ódio perante o ordenamento jurídico brasilei-
ro, cabe destacar um julgado (29/11/2016) do Supremo Tribunal Federal, 
ROHC 134682 da Bahia, relatoria do Min. Edson Fachin, denunciado Jo-
nas Abib – sacerdote da igreja católica (BRASIL, 2016), em que ficou fir-
mado entendimento de que o denunciado não cometeu o crime de racis-
mo por “demonizar” o espiritismo e religiões de matriz africana, como 
a umbanda e o candomblé e, ainda, deixou fixado possíveis parâmetros 
para que se caracterize o discurso discriminatório: 

O discurso discriminatório criminoso somente se mate-
rializa após ultrapassadas três etapas indispensáveis. Uma 
de caráter cognitivo, em que atestada a desigualdade en-
tre grupos e/ou indivíduos; outra de viés valorativo, em 
que se assenta suposta relação de superioridade entre eles 
e, por fim; uma terceira, em que o agente, a partir das fa-
ses anteriores, supõe legítima a dominação, exploração, 
escravização, eliminação, supressão ou redução de direi-
tos fundamentais do diferente que compreende inferior. 
(BRASIL, 2016).

Apesar de existirem julgados a respeito do discurso de ódio, bem 
como do fato de já existirem parâmetros para que se caracterizar o dis-
curso de ódio, ainda é exceção a condenação de pessoas que fazem uso 
do discurso de ódio e, evidentemente, um grande fator para isso, é a au-
sência de tipificação no ordenamento jurídico brasileiro. Em relação à 
ausência de tipificação, um dos argumentos utilizados contra a tipifica-
ção é a dificuldade em definir o discurso de ódio de uma forma que não 
ofenda a liberdade de expressão, a liberdade religiosa e a liberdade de ser 
e pensar diferente.

RESISTÊNCIA DO MOVIMENTO LGBTQI+ NO BRASIL

É certo que o espaço conquistado hoje pelos LGBTQI+ no Brasil ad-
vém de muita luta e resistência, nada foi ofertado de bom grado e por 
pessoas empáticas, até porque, ainda hoje, é comum ver pessoas queren-
do retroceder direitos arduamente conquistados e impedir que novos 
direitos venham a ser adquiridos. 
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Contudo, cabe destacar que os LGBTQI+ não querem nenhum direito 
que o homem-médio já não tenha garantido,3 então o discurso de que 
“os gays estão querendo privilégios” não faz nenhum sentido, pelo con-
trário, só mostra o preconceito enraizado nas pessoas e a não tolerância 
com “o outro”.

Uma das formas de manifestar e mostrar resistência, de mostrar a 
existência, de ocupar o espaço público, de se impor perante a sociedade, 
é a Parada LGBTQI+ que acontece em todos os continentes e hemisfé-
rios do Globo Terrestre, mas nem sempre é respeitado, pelo contrário, às 
vezes acaba sendo hostilizada por governantes, por integrantes do grupo 
LGBTQI+, pelo Estado e líderes religiosos.

A Parada LGBTQI+ enfrenta forte resistência de pessoas que não in-
tegram o grupo minoritário e, até mesmo, de pessoas que integram o 
grupo minoritário, de tal maneira que é comum ouvir pessoas dizendo 
que trata-se de um “carnaval fora de época”, que “ninguém está ali para 
buscar direitos, mas sim para praticar atos obscenos e libidinosos”, que 
se “aglomeram para consumir drogas”, entre outras severas críticas. 

Apesar de integrar o grupo LGBTQI+, eu nunca tinha participado de 
uma Parada LGBTQI+, mas, no dia 09 de setembro de 2018, aconteceu, 
em Goiânia/GO, a Parada LGBTQI+ e, antes de escrever sobre, eu decidi 
comparecer e averiguar melhor o evento. É uma festa, sem sombra de 
dúvidas. Mas é uma festa da diversidade, da aceitação, da afirmação e do 
empoderamento. É um momento em que estão juntos pessoas de dife-
rentes gêneros e orientação sexual e todas podem expressar o que são, o 
que sentem e o que desejam expressar. 

Os casos isolados de uso de entorpecentes ilícitos ou qualquer outra 
atitude que possa ser considerada imprópria para o evento não tem o po-
der de desqualificar a festa da diversidade e do acolhimento. Assim, pri-

3 Alguns dos direitos que fazem parte das reivindicações já foram alcançados, mesmo que não 
da forma como deveria ter ocorrido – por meio do Congresso Nacional e não do Poder Judi-
ciário, mas em regra é o direito ao casamento civil, a adoção, a herança, a tratamentos mé-
dicos para pessoas trans, cirurgias de afirmação do gênero pelo Poder Público, acolhimento 
de pessoas em situação de vulnerabilidade em decorrência de abandono familiar ou outras 
causas, facilitação na alteração de documentos oficiais, criminalização da homo-lesbo-trans-
fobia, ao trabalho sem sofrer discriminação e que todos os LGBTQI+ possam demonstrar 
afeto em público sem serem violentados, como já é possível aos casais cis e héteros.
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ma facie, considero que os adjetivos pejorativos que empregam a Parada 
LGBTQI+ sejam meramente discursos de ódio, ou seja, de menosprezo, 
inferiorização e ridicularização.

Cabe destacar que, antes do evento da Parada LGBTQI+, no dia 09 
de setembro de 2018, durante toda a semana teve eventos educativos, 
palestras e programações diversas. Contudo, a programação e a visibili-
dade dos eventos da Parada LGBTQI+ foram e são difíceis de serem en-
contradas, a divulgação e cobertura na mídia ( jornais, rádios e televisão) 
foi quase inexistente, a ponto de passar despercebido por quem não está 
procurando especificamente pela programação ou por notícias relacio-
nadas e, mesmo para quem está procurando, ainda é difícil de encontrar.

Além disso, a resistência do grupo LGBTQI+ não consiste apenas na 
parada, a existência e a afirmação em público por si só já é uma forma de 
resistência, mas além disso temos os famosos “beijaços” que ocorrem 
quando algum LGBTQI+ sofre discriminação em decorrência da demons-
tração de afeto ou pelo simples fato de pertencer ao grupo LGBTQI+. 
Ainda, pode-se citar como exemplo os times de futebol formados por 
LGBTQI+, uma vez que sofrem discriminação quando integram times 
cis e héteros. Por fim, atualmente muito falado, também existe a rejeição 
por parte do grupo LGBTQI+ de artistas que visam apenas o “Pink Mo-
ney”4 e o “PinkWashing.5

Essas poucas demonstrações de resistência exemplificadas demons-
tram que o grupo LGBTQI+ tem se unido em prol das lutas contra as 
diversas formas de preconceitos e intolerâncias, além disso é também 
uma forma de assegurar a própria segurança dos pertencentes do grupo 
LGBTQI+. Ainda, o citado “beijaço” pode ser visto como uma forma de 
buscar amenizar o constrangimento causado a pessoa que foi vítima de 
preconceito e, ao menos tempo, constranger o próprio estabelecimento 
que praticou a atitude abusiva, além disso ainda há o reflexo do boicote 
que o grupo LGBTQI+ promove contra os estabelecimentos.

4 Poder de compra da comunidade LGBTQI+.
5 Pessoa que se utiliza da bandeira LGBTQI+ como estratégia política, financeira ou marke-

ting, apenas para obter vantagens, sem colocar em pratica o discurso.
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Por fim, cabe destacar que foram citados apenas algumas formas de 
resistência, mas é certo que os LGBTQI+ saíram do armário6 e não pre-
tendem voltar para dentro dele, assim a luta se manterá enquanto não 
existir liberdade e igualdade em direitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A liberdade de expressão deve ser garantida, pois, existindo repressão 
ou censura contra a liberdade de expressão, há sérios indícios da exis-
tência de um regime totalitário e a quebra de qualquer democracia ou 
Estado de Direito que possa existir, sem contar que é uma violência con-
tra o direito natural que cada pessoa tem de ter uma vida independente 
e realizada. Ainda, considerando que é no contraste com a escuridão que 
se percebe a luz, a pluralidade de opinões deve ser garantida pelo Estado, 
pelos governantes e pela sociedade, pois é assim que se desenvolve ver-
dades, certezas e se tem um crescimento intelectual.

“A única parte da conduta de qualquer pessoa, pela qual 
ela está submissa à sociedade é aquela que concerne aos 
outros. Na parte que meramente concerne a si próprio, 
sua independência é, de direito, absoluta. Sobre si mesmo, 
sobre seu próprio corpo e mente, o indivíduo é soberano. 
(MILL, 2006, p. 28).

Nesse sentido, cabe destacar uma parte do texto escrito por Rita de 
Cássia Gondim Neiva, tradutora do livro Ensaio Sobre a Liberdade do 
autor John Stuart Mill (MILL, 2006), na parte de apresentação do livro, 
quando discorre sobre liberdade e  felicidade:

A natureza é comum a todos os seres humanos, mas cada 
um a realiza de modo diverso. Disso decorre o pluralismo 
de formas de vida, de busca do prazer, nas quais o ser hu-
mano pode encontrar a felicidade. Liberdade e felicidade 
são reciprocamente necessárias, não se complementam, 
uma não é o suplemento da outra, mas ambas devem convi-
ver em níveis e padrões idênticos, pelo menos idealmente.

6 Expressão utilizada quando quer dizer que alguém aceitou o seu gênero ou orientação se-
xual e decidiu viver conforme o que é e o que sente.
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[…]

A liberdade presume, portanto, vida plena e realização 
pessoal em todos os sentidos. Nisso ninguém pode inter-
ferir, seja ele outro cidadão, seja o Estado ou a sociedade 
como um todo. (In: MILL, 2006, p. 09/10).

Contudo, considerando que o discurso de ódio constitui uma violência 
contra a liberdade de ser, existir e expressar das pessoas vítimas do dis-
curso de ódio, ainda que o discurso de ódio fere a democracia, pois visa 
homogeneizar a sociedade em um ideal de correto, de moralidade e de um 
modo de viver, exterminando, assim, “o outro”, o diferente e, em regra, 
os grupos minoritários, o discurso de ódio não pode ser visto como uma 
simples expressão do pensamento, mas sim como um ato de violência, 
ou seja, punível criminalmente, dessa forma o discurso de ódio deve ser 
enfrentado e coibido pelos governantes, pelo Estado e pela sociedade.

Nesse sentido, Mill (2006, p. 29) afirma que “Se qualquer pessoa co-
mete um ato prejudicial a outros, haverá, à primeira vista, razão para 
puni-lo, pela lei, ou pela desaprovação geral, onde as penalidades legais 
não são aplicáveis de forma segura.”

Ainda, sempre bom ressaltar que a falta de repressão contra discursos 
de ódio já levou a humanidade a barbárie, como foi o caso da Segunda 
Guerra Mundial, que, talvez, poderia ter sido evitada se tivessem coibido 
os diversos discursos de ódio professados contra inúmeros seguimentos 
da sociedade.

Em passadas e diversas circunstâncias, os discursos dos 
líderes fascistas e nazistas foram prólogo imediato do 
massacre. A distância entre a propaganda e a ação, entre 
a organização e sua repercussão entre o povo têm sido 
muito breves. Mas a difusão da palavra poderia ter sido 
estancada antes que fosse demasiado tarde: se tivesse 
sido suprimida a tolerância democrática quando os futu-
ros líderes iniciavam sua campanha, a humanidade teria 
tido uma oportunidade de evitar Auschwitz e uma guerra 
mundial. (MARCUSE, 1974, p. 96).
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Dessa forma, uma possível repressão contra o discurso de ódio não 
ferirá a democracia, pelo contrário, a fortalecerá, pois estará baseado nos 
princípios da liberdade, igualdade e dignidade da pessoa humana, e, ain-
da, assegurado pelos Direitos Humanos.

[…] a proibição do discurso de ódio, ao impor limites aos 
ímpetos do direito à Liberdade de expressão não se mos-
tra incompatível com o Sistema democrático, ao revés, 
afasta os abusos do exercício deste direito quando ve-
nham a atingir demais direitos fundamentais e promover 
a intolerância e a discriminação contra minorias. (ARAU-
JO, 2018, p. 117).

Além da censura do discurso de ódio, o Estado deve desenvolver 
políticas públicas voltadas para esses grupos minoritários vítimas do 
discurso de ódio, visando, assim, a diminuição da desigualdade social, o 
empoderamento dos compondes do grupos e, por outro lado, deve in-
vestir em programas educacionais que promovam tolerância, respeito, 
empatia e valorização da diversidade, destinados aos sujeitos ativos do 
discurso de ódio.

Ora, é evidente que a proibição do hate speech, por si 
só, não resolverá os problemas de injustiça estrutural e 
de falta de reconhecimento social que atingem as mino-
rias. É fundamental para isso implementar ações públicas 
enérgicas, como as políticas de ação afirmativa, visando 
a reduzir as desigualdades que penalizam alguns destes 
grupos, e desenvolver, em paralelo, uma cultura de tole-
rância e valorização da diversidade, através da educação 
e de campanhas públicas. Contudo, nenhuma destas me-
didas é incompatível com a proibição das manifestações 
de ódio e preconceito contra grupos estigmatizados. Pelo 
contrário, elas são estratégias complementares e sinérgi-
cas, que partem do mesmo denominador comum: a neces-
sidade do Estado posicionar-se com firmeza em favor da 
igualdade e do respeito aos direitos dos integrantes dos 
grupos mais vulneráveis que compõem a sociedade. 

Na verdade, quando o Estado se omite diante de uma ma-
nifestação pública de ódio ou desrespeito contra minorias 
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– ou até age para protegê-las, proporcionando, por exem-
plo, escolta policial para assegurar o exercício da liberdade 
de expressão de racistas e neonazistas, como tem ocorrido 
algumas vezes nos Estados Unidos –, o sinal que se trans-
mite para o público e para as vítimas é o de que ele não vê 
nada de errado na conduta do ofensor. A dor e a sensação 
de abandono dos alvos destas manifestações tende a ser 
amplificada, e o símbolo que fica – e todos sabemos da im-
portância dos símbolos na vida social – é o de um Estado 
cúmplice da barbárie. (SARMENTO, 2006, p. 40).

Essas políticas públicas educacionais que devem ser promovidas pelo 
Estado, possivelmente, é a maneira que pode trazer melhores resultados, 
pois não estará simplesmente “castigando” (punição criminal) e torcendo 
para que a pessoa tenha entendido que o que ela fez não pode ser feito 
(ressocialização), mas sim estará mudando a forma de pensar, de ver o 
mundo e de ver o outro de forma empática. 

Além disso, o autor Daniel Sarmento levanta uma importante 
hipótese sobre a repressão e a censura do discurso de ódio, levando 
em consideração o fato de ainda sermos seres racistas, machistas e 
homofóbicos.

[…] Exageros à parte, talvez estes caçadores do vício te-
nham a sua dose de razão. Afinal, vivemos todos numa 
sociedade impregnada pelo preconceito, cujas práticas 
sociais tendem a reproduzir e reforçar as suas estruturas 
de hierarquia e dominação. Assim, como seres enraizados, 
somos todos de alguma maneira racistas, machistas e ho-
mofóbicos, ainda que às vezes sem saber. Por isso, grande 
parte dos nossos atos expressivos certamente contém, 
ainda que de maneira velada, os traços destas nossas pré-
-compreensões desigualitárias.

Portanto, se o Estado fosse censurar e reprimir cada ato 
comunicativo que contivesse rastros de preconceito e 
intolerância contra grupos estigmatizados, não sobraria 
quase nada. O resultado seria uma sociedade amordaça-
da, com uma esfera pública empobrecida e sem espon-
taneidade, sobre a qual reinariam soberanos os censores 
de plantão, sejam eles administradores ou juízes politica-
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mente corretos. A utopia do respeito mútuo no discurso 
público converter-se-ia na triste distopia de uma socieda-
de conformista e sem vitalidade, cativa de ortodoxias mo-
rais inquestionáveis. (SARMENTO, 2006 , p. 52/53).

Como uma possível solução para a hipótese levantada, o mesmo 
autor propõe um “caminho do meio” baseado no princípio da 
proporcionalidade, que possivelmente é a forma mais acertada de coibir 
o discurso de ódio e, ao mesmo tempo, não restringir a liberdade de 
expressão, devendo assim ser observado o dolo do autor que profere 
o discurso de ódio, evitando assim condenar pessoas ignorantes e que 
não tinham o dolo de inferiorizar, exterminar, ridicularizar e segregar 
componentes de um grupo minoritário. 

Mas será que cada sociedade tem mesmo de fazer uma 
“escolha de Sofia” entre a liberdade de expressão e a 
igualdade? Pensamos que não; que existe um “caminho do 
meio”, representado pela ponderação, pautada pelo prin-
cípio da proporcionalidade, que busque, em cada caso, 
encontrar a justa medida para a melhor acomodação dos 
interesses constitucionais em jogo, mas que reconheça, 
desde a partida, o grande valor da liberdade de expressão, 
inclusive para a divulgação de idéias tidas como absur-
das ou imorais pela maioria da sociedade. É preciso não 
esquecer, neste ponto, que muitas certezas morais de hoje 
resultaram de questionamentos e desafios aos consensos 
morais do passado, que não teriam sido possíveis, não fos-
se o exercício corajoso da liberdade de expressão. (SAR-
MENTO, 2006 , p. 53).

Perante a gravidade do discurso de ódio empregado aos grupos mino-
ritários, como é o caso do grupo LGBTQI+, e, por muitas vezes, a ausên-
cia do Estado e da sociedade agindo para repreender o discurso de ódio, 
torna-se importante todas as formas de resistência encontradas pelos 
LGBTQI+, pois é mais difícil uma pessoa conseguir mudanças do que um 
grupo unido lutando contra a repressão exercida sobre eles. Dessa forma, 
louvável e digno são os todos os atos exercidos contra a intolerância, con-
tra o preconceito, contra o discurso de ódio e contra a segregação social.
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Do exposto, pode-se concluir que a liberdade de expressão deve ser 
garantida, mas, ao mesmo tempo, o discurso de ódio deve ser coibido, 
mas sempre analisando o dolo do autor e respeitando o princípio da 
proporcionalidade. Além disso, o Estado deve promover políticas públi-
cas destinados aos grupos minoritários visando retirar da marginalida-
de e, ao mesmo tempo, promover políticas educacionais com objetivo 
de tornar a sociedade mais justa, mais tolerante, mais empática e que 
respeita “o outro”. 
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