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INTRODUÇÃO
O

trabalho

que

aqui

debatemos

apresenta

questões

relativas

ao

acompanhamento do processo de criação e implementação do grêmio estudantil em
uma escola de ensino fundamental, entendendo-o como um dispositivo potente de
análise dos processos que atravessam o cotidiano escolar, bem como de participação
na gestão de políticas públicas. Delimitamos a atuação com o grêmio estudantil na
escola localizada na região de Campo Verde/Cariacica/ES, por este se constituir como
um dos primeiros grêmios estudantis em processo de criação na rede municipal.
A constituição de 1988 estabeleceu diversos procedimentos que visavam
garantir a participação da população na gestão das políticas públicas. Contudo, duas
décadas após sua aprovação nos deparamos com vários problemas no tocante à
participação da população neste processo e ao próprio modo como a noção de
comunidade ainda é abordada. Gotardo (2010, p. 4) aponta que a noção de
comunidade hegemônica no campo da educação está demarcada por uma delimitação
geográfica e por traços identitários. A autora indica que a comunidade deve ser
definida pela “potencialidade de comunicação com o Outro, pelo interstício, pela
produção comum, pela capacidade de ações coletivas que não remetem à unidade,
[...] uma comunidade menos de semelhanças que de diferenças”. Estas contribuições
nos permitem perceber que o modo como se recorta o que é ou não uma comunidade,
e a regulamentação dos modos de participação possíveis, inviabilizam e/ou
potencializam a interferência da população na implementação das políticas públicas.
Valla (2002), nas pesquisas que realizou, chamava atenção para que a
participação popular, aceitável nos marcos da ordem institucional, muitas vezes é
acionada para legitimar ações já definidas pelos governos locais. Discernindo entre
controle social e controle público, este autor indicou que o controle público diz respeito
à ativa participação das camadas populares na efetivação das políticas públicas, e não
ao controle governamental que muitas vezes institui a participação popular nos limites
dos marcos legais existentes. A participação popular envolve uma multiplicidade de
ações, estratégias, astúcias, que as diferentes forças sociais criam para interferir na
formulação, execução, fiscalização e avaliação das políticas públicas e dos serviços
básicos na área social (VALLA, 2002, p.4). No que se refere à participação popular, os
conselhos tem sido a ferramenta privilegiada de participação, restringindo por vezes as
ações da população à presença em espaços burocráticos e pouco ‘representativos’, o
que acaba por provocar um esvaziamento destes espaços. A participação social tem
sido reduzida à participação-consulta, apaziguando as nossas interferências no campo
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dos direitos sociais e políticos e minguando-a a escolhas possíveis entre
possibilidades já dadas; ou isso ou aquilo, ou deste jeito ou de outro. Lidamos com
políticas de privatização em que a população no lugar de exercício ativo passa a
figurar como ator coadjuvante de decisões já propostas e tecidas individualmente, e a
participação torna-se ferramenta de controle do social.
Focalizando a participação estudantil, estudos como os de Carlos (2006) e de
Ildebrando (2012) indicam que a organização dos estudantes tem sido colocada à
parte do sistema escolar, ficando vinculada à boa vontade de gestores da escola e dos
professores, que se dispõem a prestar informações de como devem proceder para
participar dos grêmios. A organização dos estudantes no espaço escolar foi alvo de
inúmeras ações no regime militar visando controlar a ação estudantil. Com o Ato
Institucional nº 5 de dezembro de 1968, os grêmios estudantis escolares foram
substituídos por Centros Cívicos que se vinculavam ao Ministério da Educação,
dependendo de orientações e verbas. Em 1985, já no período de redemocratização do
Brasil, a lei n. 7398 de 04/11/1985 extinguiu os Centros Cívicos Escolares criados no
regime militar e assegurou a organização de estudantes em grêmios estudantis.
Contudo, no processo de criação dos dispositivos de participação na gestão escolar,
incluídos na Constituição de 1988, os grêmios ocupam invariavelmente o último lugar
nas prioridades dos gestores.
Ainda que nos últimos 08 anos as condições infra-estruturais das escolas
municipais em Cariacica tenham sido alteradas substancialmente, acrescido das
ações governamentais que abrangeram criação de mecanismos formais de
participação na gestão das escolas - via política municipal de fortalecimento e criação
de conselhos de escola (2006), eleição direta para direção das escolas (2009) e
implantação do caixa escolar via Programa Federal Dinheiro na Escola (2005) –, o
arrefecimento dessas lutas redundou em poucos avanços na construção coletiva dos
princípios e diretrizes da gestão democrática da política educacional municipal. Em
Cariacica, na região 2, apenas as escolas municipais contam com conselhos de escola
e dispositivo de eleição da direção da escola com participação de trabalhadores,
usuários e a comunidade. Apenas no ano de 2014 é que a Secretaria Municipal de
Educação iniciou um processo de debate com as escolas municipais visando à criação
de grêmios estudantis. As eleições para diretores de escola foram suspensas por força
de ação do Ministério Público Estadual que contestou a constitucionalidade da lei
municipal ao instituir estas eleições, ressaltando que a prerrogativa de nomeação do
diretor de escola era do prefeito municipal uma vez que tal função é um cargo
comissionado. Muitas movimentações ocorreram em 2014 com a participação de
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diversos setores para criar estratégias de garantia da continuidade do processo de
escolha do diretor por parte da comunidade escolar.
A política municipal de fomento à organização dos grêmios estudantis nas
escolas públicas municipais ainda está

em

processo inicial.

Em

2014 a

SEME/Cariacica, por meio da gerência de Educação Cidadã - Coordenação de Gestão
Democrática e Política Educacional -, com o objetivo de promover e orientar a
implantação dos Grêmios Estudantis nas Unidades de Ensino (UE) da Rede Municipal
de Cariacica, elaborou um documento norteador com propostas de ações e de
organização sobre o processo de formação e funcionamento do Grêmio e apresentou
à comunidade escolar. Este documento representou um movimento inicial provocando
debates acerca da criação dos grêmios. Contudo, a proposição da SEME instituía a
função ‘professor mediador’ e já delineava um modo de funcionamento do grêmio de
caráter representacional, com chapas, diretoria, associados, etc. Mais uma vez as
práticas de verticalização da gestão escolar e de tutela da organização dos estudantes
se fizeram presentes, apontando os desafios que os estudantes lidam no cotidiano
escolar.
O percurso das pesquisas e trabalho de extensão realizados em Campo
Verde/Cariacica/ES, mais especificamente junto ao Sistema Municipal de Ensino de
Cariacica/ES, continua apontando que a implementação de canais formais de
participação local na gestão das políticas públicas tem sido um grande desafio neste
município. Entendemos que o grêmio estudantil é uma experiência potente de
participação no cotidiano escolar. Neste sentido, seu processo de criação traz
inúmeras indagações: Como os estudantes se organizam? Quais suas demandas?
Quais estratégias utilizam para expressar suas proposições? Como a criação de um
dispositivo como o grêmio estudantil interfere no cotidiano escolar? Como a escola lida
com os exercícios de autonomia protagonizados pelos estudantes?
No que tange à produção acadêmica sobre grêmios estudantis os estudos ainda
são reduzidos. Em debate efetuado por Carrano (2000) e em estudo feito por Ghanem
(2004) foi registrado no início dos anos de 2000 o reduzido número de pesquisas que
tomavam o grêmio estudantil como foco de análise. Os estudos sobre gestão
democrática abarcam em sua maioria os conselhos de escola, a eleição de diretores, o
cotidiano escolar. Estudos efetuados por Spósito (2009) apontavam que poucos eram
os trabalhos direcionados à participação de estudantes, em sua maioria focalizando
estudantes secundaristas.
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A partir da bibliografia consultada e do acompanhamento que o grupo de
pesquisa e extensão tem efetuado na rede municipal de Cariacica, os dados
produzidos indicam que o grêmio é um espaço importante de compartilhamento de
experiências, de experimentação de modos de lidar com posições de vida diversas, de
criação de estratégias de interferência na dinâmica escolar. Sobretudo, nos parece
que o grêmio é um dispositivo potente para colocar em análise as relações de poder
na escola (FOUCAULT, 2007), o lugar do aluno como destituído de saber, as práticas
coletivas de gestão da escola, dentre tantas outras questões. Mas, cabe ressalvar que
a existência de dispositivos de participação não garante que as práticas escolares se
efetuem de modo dialógico e de modo menos vertical. O perigo é que o grêmio se
configure como espaço de controle dos estudantes (CARLOS, 2006), de regulação de
seus modos de organização e de participação, de tutela e regulamentação de suas
vidas do que, efetivamente, em espaço de problematização.
É entre modos de participação consentidos e modos de participação
indagadores do presente que estas experiências de participação da juventude se
efetuam. Um dos processos que têm permeado estas experiências são os processos
de tutela que os estudantes são alvo quando se organizam para criar espaços como
um grêmio estudantil. Neste processo de criação atravessam modos de pensar a
juventude, modos de fazer o processo de escolarização, dentre outros. Em suma,
neste processo se atualizam práticas de resistência e também de regulamentação da
vida (FOUCAULT, 2005). No que se refere aos objetivos dessa pesquisa o
acompanhamento do processo de criação e implementação do grêmio estudantil
contribui para debatermos as práticas de gestão da escola e o lugar que os estudantes
têm ocupado neste processo.

DESENVOLVIMENTO
Nas pesquisas e ações de extensão realizadas no grupo ao qual este trabalho
se vincula temos utilizado a pesquisa-intervenção como método de produção de dados
e de interferência no campo pesquisado. Com esta proposição ressalta-se a dimensão
política que compõe um percurso de pesquisa; no caso deste projeto, o grêmio
estudantil como dispositivo de análise do cotidiano escolar e do processo de
democratização da gestão das políticas públicas em educação.
A pesquisa intervenção visa à interrogação das práticas naturalizadas que se
materializam nos estabelecimentos. Parte do pressuposto que intervimos conhecendo.
Este método se utiliza da construção de dispositivos de análise coletiva dos dados
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produzidos, de forma a interferir nos processos instituídos em dado campo. Objetiva
ampliar os graus de comunicação entre os diversos grupos visando ampliar os graus
de autonomia e de coletivização das práticas de gestão. Trata-se neste método de
acentuar os participantes como sujeitos ativos da pesquisa (ROCHA; AGUIAR, 2003).
A pesquisa-intervenção, nessa pesquisa, abarcou como estratégias metodológicas:
1-Estudo das experiências de grêmio estudantil e de referências teóricas que
auxiliaram na análise dos dados produzidos;
2-Mapeamento das experiências de criação de grêmios estudantis em escolas
da rede municipal de Cariacica por meio de levantamento de dados junto à
coordenação do Programa Escola Cidadã/SEME/Cariacica, responsável pelo
acompanhamento da criação dos grêmios estudantis na rede municipal;
3- Acompanhamento

das

ações

efetuadas no

processo de

criação

e

implementação dos grêmios estudantis na rede municipal de educação de
Cariacica/ES e, particularmente na unidade escolar pesquisada;
4-Entrevistas com os participantes do processo de criação e implementação do
grêmio estudantil visando compreender suas expectativas com relação à
interferência do grêmio nas questões do cotidiano da escola;
5-Restituição dos dados e análises produzidas aos participantes do Grêmio
estudantil e à comunidade escolar, objetivando ampliar os debates acerca da
gestão democrática da escola.
A realização desta pesquisa-extensão-intervenção focalizou os alunos e também
os trabalhadores da Escola de Ensino Fundamental em que atuamos, realizando
ações que trouxeram a discussão acerca da organização do grêmio na escola, o seu
modo de funcionamento, os impasses para a participação dos alunos, a problemática
da falta de horário para o encontro dos estudantes, e o modelo de funcionamento da
escola como um todo. A partir do entendimento da necessidade dos alunos se
articularem politicamente como um corpo estudantil ativo e deliberativo, atuando para
além

da

representação

no

Conselho

de

Escola,

durante

o

período

da

pesquisa/extensão acompanhamos os estudantes na organização e implementação do
grêmio, buscando apoiar e fortalecer a construção de um grêmio estudantil nesta
unidade escolar. Partindo dos aportes metodológicos da pesquisa-intervenção,
compreendemos que nosso modo de fazer pesquisa/extensão opera no sentido de
uma negação da suposta neutralidade científica e desnaturalização do modo de
produção de conhecimento positivista (COIMBRA, 1995). A partir dessa concepção de
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produção de conhecimento, buscamos acolher as demandas produzidas pelo campo e
provocar torções nos nossos objetivos iniciais, direcionando o trabalho também para o
acompanhamento da construção desse importante espaço de compartilhamento de
experiências, de experimentação de modos de lidar com posições de vida diversas, de
criação de estratégias de interferência na dinâmica escolar.
É necessário que esse segmento estudantil se reconheça enquanto potentes
atores nessa construção diária de uma escola outra. É preciso que ele se perceba e
aos outros estudantes como protagonistas na construção da política educacional e
interventores no modo de funcionamento escolar. O acompanhamento abarcou
conversas com os estudantes dos turnos matutinos e vespertinos. As conversas foram
efetuadas no espaço da escola, no momento do recreio, nos corredores, nas aulas
vagas convidamos aos alunos para que pudessem conhecer e participar do grêmio.
Nas reuniões do grêmio nos preocupamos em dialogar sobre o que é um Grêmio. Para
efetuar este debate produzimos uma cartilha-folder com os estudantes participantes da
comissão de criação do grêmio. Neste documento efetuado com os estudantes
afirmava-se que:
O Grêmio é uma organização de estudantes na escola que
permite que os alunos discutam, criem e fortaleçam ações
dentro da escola e na comunidade ao redor. O Grêmio
estudantil é independente da administração escolar. Podem ser
feitos projetos em conjunto com a escola, porém sem que o
grêmio perca a sua autonomia enquanto espaço gerido pelos
estudantes. É um espaço de luta por direitos, por melhores
qualidades de ensino, cultura, aprendizagem, interação e
cidadania. (Cartilha do Grêmio da Escola elaborada pelos
estudantes)

Muitos alunos chegaram a ir a uma ou duas reuniões do grêmio, mas depois não
retornavam, acreditamos que isso tenha contribuído para o movimento de um grupo
sempre diverso, com novas pessoas. Há uma alta rotatividade dos participantes, os
grupos vão mudando ao longo do período, muitos alunos saem do grêmio e depois
retornam.
Os alunos ainda não se vêem como autores independentes desse processo, a
maioria das reuniões só tem acontecido quando algum participante do grupo de
pesquisa está presente. Um dos pontos de tensão com o qual lidamos é o desafio de

7

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

concretizar o grêmio em meio a práticas que por vezes acabam por conduzirem ao
silenciamento e a tutela. Práticas que reafirmam a relação dependente entre alunoprofessor e, por conseguinte, uma relação de poder-saber em que a escola é
autoridade maior. O processo de constituição do grêmio nos apontou a dificuldade em
garantir a autonomia e o protagonismo da juventude nos espaços educacionais.
É possível perceber uma produção de medo que chega aos alunos através
dessa hierarquia presente na instituição escolar. O simples fato de expor proposições
se torna uma atitude desafiadora, pois a falta de autonomia por parte dos alunos
corrobora para a falta de coragem na hora de expor suas propostas. Por vezes os
alunos se calam perante situações por reconhecerem que não existe espaço para
proporem suas ideias ou suas demandas. O diálogo de parceria entre professores,
diretores, coordenadores e alunos é quase inexistente. Nesse sentido, ganha imensa
relevância a necessidade de fortalecer a grupalidade da juventude por meio de
dispositivos como o grêmio, para que possam expressar suas próprias demandas e
desafios cotidianos e ampliar o diálogo entre os que compõem o cotidiano escolar.
Para dar concretude ao debate acerca da criação do Grêmio Estudantil
utilizamos algumas estratégias como: a eleição do nome do grêmio e a produção do
estatuto. Os estudantes escolheram previamente alguns nomes para irem à votação,
produziram as cédulas e uma urna, passaram nas salas de aulas avisando sobre o dia
e horário da eleição e o nome eleito foi: Grêmio Escola da Mudança. Na pesquisa
intervenção é necessário criar ferramentas de produção de dados em que os
participantes da pesquisa sejam sujeitos desta produção e não objetos.
Quanto aos alunos do turno vespertino, a problemática do horário para o
encontro entre os estudantes esteve presente durante todo o processo. A escola não
dispôs nenhum momento de qualquer alternativa para que as reuniões pudessem
acontecer. Os alunos desse turno têm se encontrado trinta minutos antes do início da
aula e esse tempo não é suficiente para dar conta das demandas do grêmio. A escola
alega que precisa garantir que o conteúdo programado seja dado, não havendo assim
um horário para o grêmio dentro do planejamento escolar.
Autores como Dayrell (2007) e Martins (2010) apontam que o funcionamento
hierárquico da escola e a centralização e verticalização das relações de poder são
desafios e obstáculos que os jovens enfrentam no cotidiano escolar. Martins e Dayrell
(2013) apontam que os jovens não se educam exclusivamente no espaço escolar e
que as experiências tecidas em diversos espaços sociais comumente não são
consideradas legítimas pela instituição escola. Deste modo, ressaltam os autores, há
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uma tendência da escola em não considerar como processo formativo a participação
dos estudantes. Contudo, é importante ressaltar que o grêmio pode se constituir em
um espaço disparador de produção de subjetividade coletivas emancipatórias, como
Ferreira (2002) apontou em seu estudo.
Por isso, no turno matutino, foi presente, da mesma forma, certa complicação
com os horários das reuniões, que tiveram de ser transferidas pelo desencontro do
horário dos alunos e da escola. Os alunos do turno matutino possuíam seu contra
turno geralmente ocupado com serviços, tanto em suas casas quanto em
estabelecimentos comerciais. Enquanto isso nota-se novamente, como indicam
Martins e Dayrell (2013), que a escola tem dificuldade de perceber o espaço do grêmio
como sendo parte de um processo de formação, já que existiu muita resistência na
liberação de alguns alunos para participarem de reuniões (mesmo rápidas) em horário
de aula também na manhã.
Outro elemento importante a destacar é a ocupação dos estudantes em tarefas
domésticas como cuidar da casa, dos irmãos, ou realizando algum serviço informal na
vizinhança, o que inviabilizava sua ida à escola no contra turno. A noção naturalizada
de que os estudantes do ensino fundamental não trabalham, não tem ocupação além
da escolarização é arguida com estas questões. Na verdade, o processo de
constituição do grêmio expressou uma série de naturalizações, colocando em análise
as práticas educacionais e os discursos de participação cidadã que são reproduzidos
incansavelmente no cotidiano escolar.
Dessa forma, as reuniões do turno matutino ocorreram no horário de recreio, o
que nos possibilitou observar novas questões. Por um lado, os alunos do grêmio
apontaram que um dos motivos que dificultaria o interesse dos estudantes seria o
horário da reunião no recreio, já que esse seria o único momento em que eles
estariam “livres” da sala de aula. Essa fala foi de extrema importância, pois nos
lembrou também de todas as reclamações feitas de que os alunos corriam muito no
recreio e de seu comportamento excessivamente agitado. Outro fato condizente com
os apresentados acima era a chegada e presença de alguns alunos que geralmente
não participavam do grêmio no fim da reunião, já que ás vezes ficávamos reunidos
alguns minutos além dos reservados ao intervalo e eles não queriam entrar na sala de
aula.
Compreendemos, assim, que existe certo desejo de escape da sala de aula, o
que nos permite o questionamento de que modelo de educação vem sendo produzido
e reproduzido para que exista essa aspiração ao lado de fora da porta e do portão. De
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acordo com Lobo (1989), ao valorizarmos somente o saber científico na sala de aula e
desprezarmos o conhecimento que os alunos possuem de sua própria cultura e
aprendizagem, justificamos a dominação de um saber sobre o outro. Sendo assim, as
práticas da sala de aula são geralmente caracterizadas por extrema homogeneização
e controle, sendo a sala de aula não a única, mas o grande centro para isso. Discutese, então, que o grêmio seria um dos dispositivos para a construção de uma sala de
aula com os alunos, sendo assim, mais heterogênea e interessante para eles. Não
podemos desconhecer também a advertência de Dayrell (2006) apud Martins (2010, p.
74), “na medida em que a escola não incentiva o encontro, ou ao contrário, dificulta a
sua concretização, ele se dá sempre em curtos espaços de tempo permitidos ou em
situações de transgressão” (p.149).
Mas não podemos desconhecer que tais questões também colocam em cena o
modo como o processo de trabalho vem se efetuando na escola. O trabalho
fragmentado e segmentarizado, com poucos espaços de comunicação e conversa, vê
sua organização em risco quando algum burburinho retira provisoriamente a ordem do
lugar. Ao mesmo tempo, não podemos desconhecer também que as dificuldades da
instituição escola abrir-se à interferência dos estudantes está relacionada ao modo
como as práticas autoritárias se ancoraram no espaço escolar. Nos anos de 1960,
Paulo Freire (1978) já nos advertia para os efeitos de uma educação bancária em que
os alunos são vistos como destituídos de saber, como sujeitos sem voz.
Visto isso, é esperado que a formação de um grêmio nesta escola, e poderia ser
em qualquer outra, encontre dificuldades materiais e subjetivas para sua concretude.
O modo de funcionamento dos estudantes frente à realização das etapas
concernentes a produção de um grêmio (implantação, realização das reuniões,
deliberações subsequentes às reuniões) é a corporificação, na relação aluno-aluno,
dessas práticas autoritárias e despotencializadoras de autonomia. Vale lembrar que a
aposta feita na construção de um espaço de interação dos alunos foi/é dar-lhes
ferramentas para libertarem-se dessa carapaça rígida e mortificadora para dar lugar a
corpos flexíveis e criadores.
O processo de constituição do grêmio é lento, frente aos problemas e
dificuldades com os quais lida. Como não repetir, sem qualquer discussão, modelos da
democracia representativa que vem sendo argüida em nosso país? Os estudantes
vêm experimentando o debate acerca do modo como vão delinear o funcionamento do
grêmio, driblando as dificuldades e a inexistência de apoio concreto para esta ação.
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No tocante aos grêmios em funcionamento da Rede Municipal de Cariacica, a
Coordenação de Gestão Democrática e Política Educacional não pode avançar no
processo de implementação dos grêmios nas escolas municipais. A criação dos
grêmios tem ficado na dependência de algum apoio dos diretores das escolas. Neste
processo, as trocas de secretário de educação têm interferido, produzindo mais
descontinuidade nesta política de organização dos grêmios nas unidades de ensino.
Em 03 anos de gestão do atual prefeito a secretaria de educação já contou com
alteração do responsável por sua gestão em 04 momentos, interferindo negativamente
na condução deste processo.
O documento norteador do processo de implementação dos grêmios, elaborada
em 2014 e enviado para as escolas, apresentava a metodologia de trabalho que
poderia ser usada pelos professores mediadores na construção dos grêmios
estudantis. Ainda que a apresentação de uma política de organização de grêmios seja
importante para fomentar debates no cotidiano escolar, consideramos necessário
apontar que tal proposição expressa certa forma de pensar a organização estudantil e,
como tal, corre o risco de delineá-la de acordo com tais concepções. A equipe desta
pesquisa participou dos debates de construção deste documento norteador,
apontando os riscos de produção de tutela que a figura do professor mediador pode
ajudar a fortalecer. O grêmio que o documento norteador delineia está assentado em
certa noção de democracia, de participação, de organização estudantil, que pode não
ser a almejada pelo coletivo de estudantes municipais. Ainda com este risco, o que
acompanhamos foi um grande processo de silêncio por parte das escolas com relação
à implementação dos grêmios. A maioria das escolas municipais de Cariacica não
contava, até o ano de 2015, com grêmios criados e em funcionamento.
Com relação à expectativa dos estudantes de interferência do grêmio nas
questões do cotidiano da escola, vimos que a cada encontro para tratar da
implementação do grêmio os estudantes enunciavam as dificuldades e impasses que
vivem no cotidiano escolar. Tais impasses fazem com que em muitos momentos eles
se perguntassem se o grêmio de fato poderia mudar algumas práticas vivenciadas no
cotidiano escolar.

Neste sentido, a constituição do grêmio se mostrava como um

importante espaço de construção de novas sociabilidades. Trocando as dificuldades
vividas os estudantes também criavam estratégias para lidar com os problemas,
aprendiam

como

encaminhar

suas

demandas,

negociavam

propostas,

se

responsabilizavam em conduzir suas proposições. Por exemplo, no processo de
acompanhamento da criação do grêmio a questão do saneamento foi debatida pelos
estudantes e encaminhada à direção da escola. Outra situação experimentada foi a
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avaliação feita pelos estudantes durante as reuniões do grêmio de que seria possível e
necessário criar uma horta na escola. A horta foi criada e os estudantes estão
cuidando deste projeto. O saneamento continua sendo um problema na região e,
também, para a escola. Nenhuma solução foi encontrada até o momento, levando os
estudantes a considerarem que suas ações trazem poucos resultados.
O processo de acompanhamento da constituição do grêmio em uma escola
pública municipal em Cariacica nos aponta que o cotidiano escolar, em seu modo de
funcionamento hierárquico e autoritário, é pouco propício para ações participativas,
como apontam os estudos de Pescuma (apud CARRANO, 2000). Neste sentido a
análise de Carrano é fundamental quando diz que
No momento em que não há impedimentos formais para a
organização – pelo contrário existe legislação específica que
garante o direito à organização estudantil, vive-se um quadro
de desmobilização e desinteresse diante desse tipo de
participação política. Esse é um problema que precisa ser
aprofundado, pois existe uma crise real de representação das
entidades estudantis, que cobra a dedicação de investigações
do campo educacional. (CARRANO, 2000, p. 282).

Este processo de acompanhamento aponta também a importância de incluirmos
no debate as vivências dos estudantes no tocante aos processos de participação. A
maioria dos estudantes pouco experimentou exercícios de autonomia no cotidiano
escolar e de interferência nas questões da escola. Ao mesmo tempo, a participação
em instituições formais, via dispositivos da democracia representativa, tem sido
colocada em debate pelos jovens nos últimos anos. Assim é que Spósito (2000)
afirma,
Parte das análises, cujo modelo simbólico muitas vezes está
radicado em 1968, reconhece o arrefecimento do movimento
estudantil que atinge grande parcela dos atuais alunos do
ensino superior e médio, mas não considera o quadro de crise
das formas tradicionais de ação no sistema político institucional
que atinge o conjunto da sociedade. Essa crise anuncia, há
alguns anos, processos de mutação que projetariam outras
relações no campo da política, imprimindo novos significados à
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própria noção de participação ou de militância política.
(SPOSITO, 2000, p. 78).

Por fim, consideramos que a experimentação que os estudantes têm efetuado na
escola que acompanhamos nos traz inúmeras indagações. A pesquisa indica que os
estudantes criam um modo próprio de se organizar e conversar para driblar, inclusive,
a divisão da escola em turnos que dificulta a comunicação entre os estudantes dos
diferentes turnos. Como registram outros trabalhos que trataram desta temática
(grêmio estudantil), os estudantes longe de serem ‘imaturos’, ‘irresponsáveis’,
‘desorganizados’, são hábeis criadores de estratégias. Em pesquisa sobre grêmio
estudantil realizada em Minas Gerais, em uma escola pública, Martins registrou uma
dinâmica singular no modo de organização e funcionamento do grêmio.
O que, para quem está de fora, pode parecer uma total falta de
organização, se mostra uma forma de superar dificuldades. A
falta de calendário pode ser então entendida como uma
estratégia para possibilitar o exercício participativo, uma forma
de transpor as dificuldades entre a lógica da escola e a lógica
da participação, possivelmente, sem essa estratégia, as
atividades a serem desenvolvidas ocorreriam com maior
dificuldade ou nem ocorreriam. (MARTINS, 2010, p. 92).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho que realizamos de pesquisa e extensão indicou que processos de
formação estão em curso no decorrer da experimentação da constituição do grêmio.
Práticas de uma educação não-formal que produzem modos de vida interferem no
sentido que conferem à escola, permitem colocar em análise vivências de preconceito,
de partilha da vida, de moralização e desqualificação que vivem no cotidiano escolar.
Não à toa, o nome escolhido pelos estudantes para nomear o grêmio foi: Grêmio Escola da Mudança
A produção de autonomia se transforma em desafio imperativo a partir das linhas
e forças de saber- poder que oscilam entre práticas de cuidado e tutela. Dessa forma,
entendendo que a produção de autonomia pelos alunos é imprescindível e ainda muito
precarizada, atuamos na tentativa de fomentar esse exercício pelos alunos.
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Compreendemos que, com isso, deveriam ser fortalecidas também práticas de
diálogo, necessárias quando se aposta na produção de algo efetivamente coletivo.
Põe-se, assim, a construção de espaços para práticas de democracia na escola
como um desafio e, não obstante, buscamos construir e reconstruir caminhos nesta
pesquisa que viabilizassem e não obstaculizassem esse exercício. Para isso, são
necessárias e interessantes as intervenções que possibilitam a análise das práticas
instituídas na escola, fazendo com que se pensem novas formas de democratização e
de um cotidiano sem silenciamentos. Neste processo está em curso o aprendizado
ainda despotencializador que a cidadania no Brasil inicia com a obediência e o
cumprimento de deveres, para depois iniciarmos a conversa acerca dos nossos
direitos.
A participação envolve tensionamento, dissenso, conversação, negociação,
comunicação entre diversos e díspares. Participar do grêmio tem se efetuado como
um aprender-fazendo que se constitui no caminhar. A existência do grêmio em si
mesmo não redunda em mais democracia, mais justiça, mais cidadania. Mas pode ser
um aliado importante na ampliação da comunicação na escola, na superação de
práticas verticalizadas, na criação de espaços de compartilhamento de experiências.
O grêmio, de fato, se constitui como um potente dispositivo analisador das práticas
hierarquizadas na escola, do lugar do aluno como aquele que pouco sabe de si, como
corpo desqualificado, da dissonância entre as práticas que se efetivam no cotidiano
escolar e os discursos a favor da cidadania e participação, que estão grafados nas
cartas programáticas das políticas educacionais e nos Projetos Políticos Pedagógicos
(PPP) redigidos nas escolas. Mas também um potente dispositivo de criação de
possíveis, de experimentação da difícil arte da negociação, da conversa.

REFERÊNCIAS
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil.
Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

CARRANO, Paulo César Rodrigues. Jovens e participação política. In: SPOSITO,
Marília.

Juventude

e

escolarização

(1980/1998)

(Org.).

Série

Estado

do

Conhecimento. Brasília: MEC/INEP, 2000.

14

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

CARLOS, Aparecida da Graça. Grêmio Estudantil e participação do estudante.
Dissertação (Mestrado em Educação). Faculdade de Educação da PUC/São Paulo,
2006.

DAYRELL, J. T. A escola faz as juventudes? Reflexões em torno da socialização
juvenil. Educação e Sociedade, Campinas, v. 28, n.100, 2007.

FERREIRA, S. C. Grêmio estudantil: um disparador de subjetividades coletivas
emancipatórias. 2002. 191 p. Tese (Doutorado)– Faculdade de Educação,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.

FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade: curso no Collége de France (19751976). São Paulo: Martins Fontes, 2005.

FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 2007.

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.

GHAREM, Elie. Educação e participação no Brasil: um retrato aproximado de
trabalhos entre 1995 e 2003. Educação e Pesquisa – Revista de educação da USP,
nº1, v. 30, jan-abr 2004, p. 161-188.

GOTARDO, S. Políticas de comunidade nos terrenos da educação. Dissertação
(Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Psicologia Institucional. Universidade
Federal do Espírito Santo, 2010.

ILDEBRANDO, A. G. O grêmio estudantil de uma Escola Municipal de Ensino
Fundamental de São Paulo e a relação no processo de formação da cidadania
dos alunos.

Dissertação (Mestrado em Educação). Faculdade de Educação da

PUC/São Paulo, 2012.

15

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

LOBO, L. F. Crônica da escola assassinada, Rev. Dep. Psicol., UFF, v.1, n. 1, p.5967, 1989.
MARTINS, F. A. S. A voz do estudante na educação pública: um estudo sobre
participação de jovens por meio do grêmio estudantil. Dissertação (Mestrado)
Programa de Pós-Graduação em Educação. UFMG, 2010.

MARTINS, F. A. S.; DAYRELL, J. T. Juventude e Participação: o grêmio estudantil
como espaço educativo. Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 38, n.4, p. 12671282, 2013.
MENDES, F. B. “UM GRÊMIO ESTUDANTIL MAIS POLITIZADO”: formas de
engajamento e construção identitária em um grêmio estudantil. Dissertação
(Mestrado) Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. PUC/RS, 2011.

ROCHA, M. L.; AGUIAR, K. F. Pesquisa-intervenção e a produção de novas análises.
Psicologia: Ciência e Profissão, Brasília, v. 23, n. 4, p. 64-73, dez. 2003.

SPOSITO, Marília Pontes. Algumas hipóteses sobre as relações entre movimentos
sociais, juventude e educação. Revista Brasileira de Educação. São Paulo: ANPED,
n. 13, 2000.

SPOSITO, Marília et. al.. Estudos sobre jovens na interface com a política. In.
SPOSITO, Marília (coord.). O Estado da Arte sobre juventude na pós-graduação
brasileira: educação, ciências sociais e serviço social (1999-2006). Belo
Horizonte: Argumentum, 2009. (vol. 2).

TRAUTWEIN, Carmen T. G. e NEBIAS, Cleide. A queixa escolar por quem não se
queixa: o aluno. Mental, v.4, n.6, p. 123-148, 2006.

16

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

VALLA, Victor Vincent. Prefácio: Controle social ou controle público? Uma contribuição
ao debate sobre controle social. In: WENDHANSEN, Águeda. O duplo sentido do
controle social: (des)caminhos da participação em saúde. Itajaí: Univali, 2002.

17

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

IX Encontro da ANDHEP - Direitos Humanos, Sustentabilidade, Circulação Global e
Povos Indígenas
25 a 27/05/2016, UFES, FDV, UVV. Vitória (ES)
Grupo de Trabalho: GT23 - Direitos Humanos e Políticas Públicas

Título do trabalho:
“A efetividade do mínimo existencial nos quadros dos Direitos Humanos”

Autores:
Eduardo Dias de Souza Ferreira
Membro do Ministério Público do Estado de São Paulo. Mestre e Doutor em Direito pela
PUC SP. Professor na Graduação e no Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC SP.
Coordenador do Núcleo de Direitos Humanos no Programa de Pós Graduação em Direito da
PUC SP.
Juliana Melo Tsuruda
Advogada. Professora Universitária. Mestre em Direitos Humanos pela PUC SP. Assistente
na disciplina de Direitos Humanos no Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC SP.

18

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

A efetividade do mínimo existencial nos quadros dos Direitos Humanos
Resumo:
Os direitos econômicos, sociais e culturais contam com uma longa afirmação histórica, que
passa pela Revolução Francesa, no marco da Declaração Universal dos Direitos do Homem
e Cidadão de 1789, bem como da Declaração e Constituição de 1793, perpassando pelo
constitucionalismo social que teve grandes expressões no México, na Rússia, na Alemanha
- com Weimar e, também, na Espanha, no século XX, até internacionalizar-se, nessa mesma
época, com a Constituição da OIT, contida no Tratado de Versalhes, bem como em sua
reformulação, na Declaração da Filadélfia e, posteriormente, através da Carta da ONU e
formação do corpus iuris do Direito Internacional dos Direitos Humanos. Contudo, os mais
básicos direitos econômicos, sociais e culturais, no curso do século XXI, ainda carecem de
efetividade.
A teoria do mínimo existencial surge como a identificação de um patamar mínimo de direitos
que toda pessoa precisa ter garantido a fim de ter acesso a condições dignas de existência.
Este direito, cuja aplicabilidade é imediata, contando, portanto, com máxima eficácia, tem
conteúdo ainda incompleto, o que dá margem a profundos debates na seara dos Direitos
Fundamentais, onde destacam-se como maiores expoentes Ricardo Lobo Torres, Ana Paula
de Barcellos, Luis Roberto Barroso e Ingo Wolfgang Sarlet.
Para os Direitos Humanos, no entanto, o conteúdo do direito ao mínimo existencial, em que
pese o longo percurso de lutas pelos direitos econômicos, sociais e culturais, encontra sua
única defesa doutrinária na lição do Professor Wagner Balera. Além do necessário avanço
nesse campo, também é preciso que haja progresso na identificação das normas do Direito
Internacional dos Direitos Humanos que tratam do tema, o que abrange, para além dos
tratados, a produção das jurisdições internacionais, a fim de que se possa aferir a
contribuição deste ramo do direito para a garantia de condições mínimas de existência digna
a toda e qualquer pessoa.
Palavras-chaves
Direitos econômicos, sociais e culturais; direito ao mínimo existencial; efetividade do direito
Abstract
Economic, social and cultural rights have a long historical statement, which goes by the
French Revolution, in the framework of the Universal Declaration of Human Rights and
Citizen of 1789 and the Declaration and the Constitution of 1793, passing the social
constitutionalism that had great expressions in Mexico, Russia, Germany, with Weimar and
also in Spain in the twentieth century, to internationalize, at that time, with the ILO
Constitution, contained in the Treaty of Versailles and in its reformulation, in the Declaration
of Philadelphia, and later by the UN Charter and formation of the corpus juris of international
human rights law. However, the most basic economic, social and cultural rights in the course
of this century, still lack effectiveness. The theory of existential minimum emerges as the
identification of a minimum level of rights that every person needs to have guaranteed to
have access to decent living conditions. This right, whose applicability is immediate,
counting, therefore, with maximum efficiency, has still incomplete content, which gives rise to
serious debates on the likes of fundamental rights, which stand out as the greatest
exponents Ricardo Lobo Torres, Ana Paula de Barcellos, Luis Roberto Barroso and Ingo
Wolfgang Sarlet. Human rights, however, the content of the right to existential minimum,
despite the long journey of struggle for economic, social and cultural rights, finds its only
defense doctrine in the lesson of Professor Wagner Balera. In addition to the necessary
progress in this field, we also need to make progress in identifying the provisions of
international human rights law dealing with the subject, which includes, in addition to the
treaties, the production of international jurisdictions, so that you can measure the contribution
of this branch of law to guarantee minimum conditions of dignified life for each and every
person.
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Considerações finais
Referências
Introdução
A conquista dos direitos econômicos, sociais e culturais marca a “afirmação
histórica dos Direitos Humanos”, expressão cunhada por Fábio Konder Comparato, que
expressa a luta por direitos. A Declaração francesa de Direitos do Homem e Cidadão de
1789, marca a busca pela igualdade que, embora, inicialmente, seja apenas formal, tem na
Declaração de Direitos do Homem e Cidadão e Constituição de 1793, o reconhecimento do
direito de assistência aos desfavorecidos, do direito ao trabalho e do direito à instrução
pública.
Contudo, passos mais firmes rumo à garantia dos direitos econômicos, sociais e
culturais, no mundo jurídico, foram dados apenas no século XX, notadamente através da
Constituição do México de 1917, das Constituições de 1918 e de 1936 da extinta União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas, ad Constituição de Weimar de 1919 e da Constituição da
Espanha de 1931, que marcaram o constitucionalismo social com direitos que foram
positivados na ordem internacional com o Tratado de Versalhes de 1919, com a previsão de
criação da Organização Internacional do Trabalho, assim como na Declaração da Filadélfia
de 1944, que atualizou seu instrumento constitutivo.
Depois, referidos direitos foram mencionados na Carta das Nações Unidas e nos
documentos posteriores que formaram o corpus iuris dos Direitos Humanos contemporâneo.
Nessa toada, a teoria do mínimo existencial surge como a identificação de um
patamar mínimo de direitos que uma pessoa precisa ter garantida para si, a fim de que uma
vida digna seja-lhe assegurada. É justamente sobre o conteúdo deste patamar que se
assenta toda a controvérsia a respeito do tema. O discurso sobre necessidades essenciais
pauta a Convenção nº 102 da OIT de 1952, e também a fala de Francis Blanchard durante a
Conferência Mundial Tripartite sobre o Emprego de 1976, da mesma Organização.
Contudo, apenas em “Uma teoria da justiça”, de John Rawls, é que o tema
ganha relevância filosófica. Além de tratar dos mínimos sociais, que correspondem à noção
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de justiça entre gerações, o pensador norte americano traz a noção de bens primários, que
são aqueles que todo indivíduo racional tem razão para querer ter e gozar. Referido
patrimônio de direitos deve acompanhar cada membro da sociedade no imaginado véu de
ignorância que não permite antever quem será o guardião da riqueza e a quem caberá a
prova da pobreza, na futura sociedade.
Saindo do campo da filosofia, rumo ao domínio dos Direitos Fundamentais,
temos em Ricardo Lobo Torres um grande pesquisador do tema. Seguindo, também, a linha
liberal, o Professor conceitua o mínimo existencial como sendo um direito pré-constitucional,
justamente por tratar-se de um pressuposto ao exercício da liberdade. Contudo, longe de
defender que o direito ao patamar mínimo necessário para a existência digna seja universal,
Ricardo Lobo Torres pondera que, embora referido direito possa ser reconhecido e garantido
pelo Poder Judiciário ainda que não haja lei fazendo previsão expressa, o mínimo
existencial enquanto direito-prestação deve ser conferido apenas às pessoas que estiverem
abaixo da linha da pobreza.
Sua bem encadeada teoria, portanto, não contempla toda e qualquer pessoa,
nem o conjunto de direitos necessários à existência digna. Na mesma esteira podemos
mencionar Ana Paula de Barcellos e, com algumas nuances, Luis Roberto Barroso. No
campo doutrinário, apenas Ingo Wolfgang Sarlet traz uma concepção mais completa do que
se deve compreender por mínimo existencial no âmbito dos Direitos Fundamentais.
Esta pesquisa encontra sua razão de ser no fato de que, com exceção do
Professor Wagner Balera, o direito ao mínimo existencial não é estudado no âmbito dos
Direitos Humanos e, menos ainda, sua efetividade, que deve ser auferida com a apuração
da jurisprudência nacional e internacional, levantamento de dados pelas Nações Unidas e
verificação das políticas públicas implementadas no Brasil.
1. O direito ao mínimo existencial na perspectiva dos Direitos Fundamentais
No âmbito dos Direitos Fundamentais, a teoria do mínimo existencial encontra
em Ricardo Lobo Torres um de seus mais notáveis expoentes. Defende o autor que:
“Os mínimos sociais, expressão escolhida pela Lei nº 8.742/93, ou mínimo social
(social minimum), da preferência de John Rawls, entre outros, ou mínimo
existencial, de larga tradição no direito brasileiro e no alemão (Existenzminimum),
ou direitos constitucionais mínimos, como dizem a doutrina e a jurisprudência
americanas, integram também o conceito de direitos fundamentais. Há um direito
às condições mínimas de existência humana digna que não pode ser objeto de
intervenção do Estado na via dos tributos (=imunidades) e que ainda exige
prestações estatais positivas”1.

Referido direito, em sua explanação, tem origem pré-constitucional, revela-se um
pressuposto ao exercício da liberdade e baseia-se na ideia de felicidade, nos Direitos

1

TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo existencial. Rio de Janeiro, Renovar, 2009, p. 35.
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Humanos e, também, nos valores (que, para o autor, são princípios) da igualdade e da
dignidade humana 2.
Ricardo Lobo Torres não atribui um conteúdo específico ao mínimo existencial3 ,
mas delineia hermeticamente seus contornos ao apontar que referido direito é mínimo do
ponto de vista material e pessoal, de modo que:
[…] é objetivamente mínimo por coincidir com o conteúdo essencial dos direitos
fundamentais e por ser garantido a todos os homens, independentemente de suas
condições de riqueza; isso acontece, por exemplo, com os direitos de eficácia
negativa e com direitos positivos como o ensino fundamental, os serviços de
pronto-socorro, as campanhas de vacinação pública, etc. Subjetivamente, em seu
status positivus libertatis, é mínimo por tocar parcialmente a quem esteja abaixo
da linha de pobreza4.

Em outras palavras, o mínimo existencial, na perspectiva de Torres, corresponde
ao conteúdo essencial dos Direitos Fundamentais sociais. O problema está, justamente, na
definição dessa essencialidade, que sequer ele próprio traz parâmetros seguros para
identificação.
Uma vez que o direito ao mínimo existencial, tanto no aspecto abstencionista de conferir imunidades tributárias -, quanto na faceta prestacional - ligada à saúde, à
educação e também à outros direitos sociais -, deve receber efetividade independentemente
de autorização legislativa, seu catálogo de direitos, não pode, segundo Torres, ser tão amplo
quanto propõe o Artigo 6º da Constituição da República de 1988.
Para referido doutrinador, a questão é simples: enquanto o mínimo existencial
toca a própria dignidade humana e, por isso, deve receber imediata tutela dos poderes
executivo e judiciário, os direitos sociais dependem de autorização legislativa para serem
implementados e ficam sujeitos à reserva do possível5.
Os direitos sociais, segundo Torres, representam a ideia de “ótimo social”, isto é,
do melhor estado possível de gozo de direitos sociais que, para serem colocados em
prática, dependem de escolhas políticas6.
Com base na cisão entre direitos sociais e Direitos Fundamentais sociais, sendo
este último correspondente à proteção direta da dignidade humana, é que o doutrinador em
tela defende a aplicação da eficácia imediata do direito ao mínimo existencial somente às
pessoas que se encontram em situação de pobreza absoluta, ponderando que:

2

TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo existencial. Rio de Janeiro, Renovar, 2009, p. 13.

3

Ibid.

4

Ibid., p. 35-36.

5

Ibid., p. 42-43.

6

Ibid., p. 275.
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O problema do mínimo existencial confunde-se com a própria questão da pobreza.
Aqui também há que se distinguir entre a pobreza absoluta (=miséria), que deve
ser obrigatoriamente combatida pelo Estado, e a pobreza relativa, ligada a causas
de produção econômica ou de redistribuição de bens, que será minorada de
acordo com as possibilidades sociais e orçamentárias7.

Assim, Ricardo Lobo Torres afirma que o mínimo existencial é direito que deve
ser garantido apenas às pessoas em situação de miserabilidade. Ele adota a ideia de
limiares da pobreza, desenvolvida pelo Grupo Banco Mundial, segundo a qual o fenômeno
classifica-se por critérios de gravidade, a saber: absoluta, moderada e relativa.
Como explica Jeffrey Sachs, enquanto a pobreza absoluta corresponde à não
satisfação das necessidades básicas de sobrevivência, a pobreza moderada equivale à
satisfação dessas necessidades a custo de grande sacrifício. A pobreza relativa, por sua
vez, traduz-se nas dificuldade de acesso aos bens culturais, ao entretenimento, além da
educação e da saúde de qualidade, em economias desenvolvidas8.
Contudo, o problema em condicionar-se o direito ao mínimo existencial à
situação de pobreza extrema ou miserabilidade está na negligência à precariedade do nível
de vida daqueles que, embora hoje ocupem acento nos demais limiares da pobreza, podem,
amanhã, estar na fila da pobreza absoluta.
Na trilha dos Direitos Fundamentais, chegamos a Luis Roberto Barroso. Em tom
mais objetiva e subjetivamente abrangente que Ricardo Lobo Torres, o Ministro do Supremo
Tribunal Federal aponta que, além dos direitos sociais, o mínimo existencial extende-se à
proteção ambiental 9 e a todos os direitos necessários para garantia da existência digna10.
Em linha oposta à Torres, Barroso sugere que mesmo as pessoas que não se
encontram na situação de vulnerabilidade da pobreza extrema, devem ser destinatárias do
direito ao mínimo existencial, uma vez que “para serem livres, iguais e capazes de exercer
uma cidadania responsável, os indivíduos precisam estar além de limiares mínimos de bemestar, sob pena de a autonomia se tornar uma mera ficção e a verdadeira dignidade humana
não existir”11.
Outro grande nome do direito ao mínimo existencial no âmbito dos Direitos
Fundamentais é Ana Paula de Barcellos. Discípula de Barroso, conquistou notoriedade na
academia através de sua dissertação de mestrado sobre a eficácia dos princípios
7

TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo existencial. Rio de Janeiro, Renovar, 2009, p. 14.

SACHS, Jeffrey D. O fim da pobreza: como acabar com miséria mundial nos próximos vinte anos.
Prefácio Bono. Prefácio à edição brasileira Rubens Recupero. Tradução de Pedro Maia Soares. 1ª
reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, p. 46-47.
8

BARROSO, Luis Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos
fundamentais e a construção do novo modelo. 4ª edição. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 202-203.
9
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BARROSO, Luis Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo
- a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Tradução de Humberto Laport
de Mello. 2ª reimpressão. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2013, p. 82.
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constitucionais. Para referida autora, o direito ao mínimo existencial, na mesma esteira do
que defende Ricardo Lobo Torres, deve ater-se àquilo que representa o mínimo necessário
para a existência digna. Elege, para tanto, o direito à educação, à saúde, à assistência
social - assistência aos desamparados - e acesso à justiça12.
Ana Paula de Barcellos argumenta que a opção por tão curto rol de direitos é
necessária uma vez que o mínimo existencial corresponde à faceta imediatamente exigível
do princípio da dignidade humana13.
Referida autora chega a especificar o que, dentro da educação, da saúde, da
assistência social e do acesso à justiça recebe a proteção da máxima efetividade
constitucional.
No tocante ao direito à educação, Barcellos aponta que apenas o acesso ao
ensino fundamental insere-se no rol do mínimo existencial, o que, no entanto, abrange
condições de real aproveitamento escolar, como a inclusão e não apenas a inserção das
crianças e adolescentes com deficiência14.
No direito à saúde, referida autora aponta que os deveres do Poder Executivo
são no sentido de não adotar medidas que prejudiquem a saúde da população, interpretar
as normas do direito à saúde sempre homenageando a saúde coletiva e, também, não
revogar ou precarizar normas benéficas à saúde da população. Como prestações positivas,
elenca os tratamentos preventivos15, os medicamentos previstos na lista do SUS16, mas
deixa de fora o saneamento básico17.
Na assistência social, Barcellos destaca o direito à vestimenta, à alimentação e à
moradia18. Por fim, em relação ao acesso à justiça, Ana Paula de Barcellos se debruça
sobre o direito à assistência judiciária gratuita e à orientação jurídica19.
A crítica que se faz à formulação de Ana Paula de Barcellos é que, embora traga
proposta de definição do conteúdo do direito ao mínimo existencial, sua proposição é muito
tímida quando comparada ao texto constitucional, tanto por deixar de elencar aspectos
elementares do direito à saúde - como o acesso à cirurgias, que têm alto custo, e também o
saneamento básico, que é pressuposto para a superação da pobreza, melhora do nível de

BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da
dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, 256.
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vida e prevenção de doenças -, quanto por deixar de fora direitos sociais elementares, como
a previdência social.
Diferentemente dos demais doutrinadores da seara dos Direitos Fundamentais,
Ingo Wolfgang Sarlet vincula o direito ao mínimo existencial à justiça social e à qualidade de
vida20, proposta que, por si só, representa considerável avanço para o tema.
Para Sarlet, todos os direitos sociais sujeitam-se à máxima eficácia
constitucional, tudo a depender da confirmação, no processo, das necessidades inerentes
do caso concreto 21. Referido autor destaca, como componentes do mínimo existencial: o
direito ao salário mínimo, à assistência social, à previdência social, à saúde, à moradia, sem
obstar o acréscimo de:
Aspectos nucleares do direito ao trabalho e da proteção ao trabalhador, o direito à
alimentação e mesmo o lazer, o direito ao fornecimento de serviços essenciais
básicos como água e saneamento básico, transporte, energia elétrica (ainda que
possam ser reportados a outros direitos fundamentais), bem como o direito a uma
renda mínima garantida (que, por sua vez, desde que assegurada uma cobertura
completa, pode ser substituído pelos direitos à assistência social, salário mínimo e
previdência22.

Ingo Wolfgang Sarlet pondera, ainda, que o direito ao mínimo existencial não
deve ser estanque, imóvel, pois precisa acompanhar as necessidades que surgem das
transformações sociais, econômicas e culturais 23.
2. O mínimo existencial nos quadros dos Direitos Humanos
A teoria do mínimo existencial pode receber a crítica de ser pautada na ótica
liberal “baseada na oferta e no consumo de bens e serviços” 24. Ademais, como explica
Vicente de Paula Faleiros 25, se o Estado passa a determinar quem é desfavorecido pelo
mercado, assumindo o dever de garantir um patamar mínimo de proteção material, é preciso

SARLET, Ingo Wolfgang. “Os direitos fundametais sociais, o direito a uma vida digna (mínimo
existencial) e o direito privado: apontamentos sobre a possível eficácia dos direitos sociais nas
relações entre particulares” In ALMEIDA FILHO, Agassiz. MELGARÉ, Plínio (orgs.). Dignidade da
pessoa humana - fundamentos e critérios interpretativos. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p.
376.
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fundamentais na perspectiva constitucional. 11ª edição revista e atualizada. Porto Alegre: Livraria do
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reconhecer que, “na ótica liberal, jamais cruza a fronteira do teto mínimo, para além do qual
só atua o mercado”26.
Nesse sentido, Potyara Pereira critica a concepção neoliberal de mínimo
existencial27 , fazendo-nos refletir sobre o fato de que “ao liberalismo interessa deixar a
provisão das necessidades humanas básicas à caridade e não à obrigação legal. Pretende
enfrentar apenas a pobreza absoluta, jamais a relativa, que, deixada a esmo, pode
aumentar o número de miseráveis” 28.
Para Potyara Pereira, as necessidades básicas da pessoa humana ligam-se à
manutenção de sua saúde física e autonomia como condição para a participação social29, e
são alcançadas por intermédio de 11 satisfadores universais, de caráter geral, quais sejam:
alimentação nutritiva e água potável30, habitação31, ambiente de trabalho saudável32 ,
ambiente físico e saudável33 - que refere-se à garantia da saúde em geral -, cuidados
básicos de saúde34, proteção à infância35 , manutenção de relações primárias significativas36 ,
segurança econômica37, segurança física 38, educação apropriada 39, além da segurança no
planejamento familiar, na gestação e no parto 40.
Essa proposição, que não limita a composição do direito ao mínimo existencial,
mas confere-lhe o mote de garantir a plenitude da vida e da autonomia humana, tem
supedâneo nos tratados internacionais de Direitos Humanos.
A Carta das Nações Unidas, que é o estatuto da organização internacional que
abriga os tratados de Direitos Humanos de âmbito global, elenca como um de seus
propósitos o alcance da cooperação internacional para questões econômicas, sociais,
26
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culturais ou humanitárias, visando também a promoção e o estímulo do respeito aos Direitos
Humanos e liberdades fundamentais para todos41.
Em seguida, o documento que representa o animus dos Direitos Humanos, a
Declaração Universal de 1948, consagra o direito à segurança social (Artigo XXII), o direito à
condições dignas de trabalho, de receber igual remuneração por igual trabalho, que deve
ser justa e satisfatória a fim de assegurar a existência digna, e compreende o direito de
organizar sindicatos (Artigo XXIII), o direito ao lazer e ao repouso (Artigo XXIV), o direito a
um padrão de vida digno, a fim de que a pessoa assegure para si e sua família um estado
de saúde e bem estar que inclui alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e
serviços sociais, além da proteção social contra o desemprego, doença, invalidez, viuvez,
velhice e cuidados indispensáveis à infância e à maternidade (Artigo XXV) 42.
Ademais, no que podemos agregar ao rol do mínimo existencial no âmbito dos
Direitos Humanos, destaca-se o Artigo XXVI, que trata do direito à educação, que é o
acesso universal e gratuito ao ensino fundamental; o direito de participação na vida cultural,
previsto no Artigo XXVII e, por fim, o direito a uma ordem social e internacional favorável ao
gozo dos Direitos Humanos, conforme patenteia o Artigo XXVIII da Declaração Universal
dos Direitos Humanos proclamada em 10 de dezembro de 1948 pela Assembleia Geral das
Nações Unidas 43.
O mínimo existencial, ou direito às condições necessárias à existência digna, no
âmbito das normas internacionais de Direitos Humanos, também é consagrado na
Convenção relativa ao estatuto dos Refugiados adotada pela Assembleia Geral das Nações
Unidas em 28 de julho de 1951, ao tratar do direito ao trabalho (Artigos 17, 18, 19 e 24), do
bem estar e acesso aos produtos escassos (Artigo 20), do direito ao alojamento (Artigo 21),
do direito de acesso à educação pública (Artigo 22) e do direito à assistência e aos socorros
públicos (Artigo 23)44.
O direito ao mínimo existencial nos quadros dos Direitos Humanos surge,
também, no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, adotado pela Assembleia
Geral das Nações Unidas em 16 de dezembro de 1966, ao tratar de direitos que possuem
natureza híbrida, que implicam, além de uma conduta de abstenção por parte do Estado, em
certas prestações a fim de garantir o direito à vida (Artigo 6º), a vedação da tortura sobretudo no que se refere às condições de encarceramento dos presos - (Artigo 7º), a
vedação da escravidão, dos trabalhos forçados e obrigatórios e da servidão (Artigo 8º), o

BRASIL. Carta das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto nº 19.841 de 22 de outubro de 1945.
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direito de associação - que compreende a liberdade sindical - (Artigo 22) e, também, os
direitos da criança (Artigo 24)45.
Com maior expressividade, o direito ao mínimo existencial é contemplado pelo
Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais que, tal como seu
documento gemelar, fora adotado pelas Nações Unidas em sessão de 16 de dezembro de
1966. Em seu Artigo 2º, o Pacto traça o compromisso dos Estados em adotar medidas, com
apoio na assistência e cooperação internacional, sobretudo nos planos econômico e técnico,
empenhando o máximo de seus recursos disponíveis, a fim de assegurar, progressivamente,
o pleno exercício dos direitos de natureza econômica, social e cultural46.
Referido Pacto consagra o direito ao trabalho livremente escolhido ou aceito em
seu Artigo 6º; o direito de gozar de condições justas e favoráveis de trabalho - que inclui
uma remuneração que possa proporcionar uma existência decente ao trabalhador e à sua
família -, previsto no Artigo 7º; o direito à liberdade sindical e à greve, previsto no Artigo 8º; o
direito à previdência e ao seguro social, transcrito no Artigo 9º; e, o direito à assistência e à
proteção familiar, inserido no Artigo 1047.
É no Artigo 11 do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais, que o direito ao nível de vida adequado para a pessoa e sua família é transcrito,
comportando a alimentação, a vestimenta e a moradia adequadas, além da contínua
melhoria das condições de vida. Referido dispositivo também destaca “o direito de toda
pessoa de estar protegida contra a fome”48.
O reconhecimento do direito ao mínimo existencial, no Pacto, também passa
pelo direito de desfrutar do “mais elevado nível possível de saúde física e mental”, previsto
no Artigo 12, no direito à uma educação emancipadora, constante nos Artigos 13 e 14 e
alcança o direito de participar da vida cultural, de desfrutar do processo científico e suas
aplicações, conforme o Artigo 15 do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais49 .
Ademais, podemos inferir a proteção do direito ao mínimo existencial da
Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial,
adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 21 de dezembro de 1965, que teve a
necessidade de consignar, expressamente, o direito de acesso, de todas as pessoas, sem
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distinção de raça, cor, origem nacional ou étnica “a todos os lugares públicos, notadamente
os meios de transportes, hotéis, restaurantes, cafés, espetáculos e parques”50.
Na mesma toada, destaca-se a Convenção sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra a Mulher, adotada em 13 de setembro de 2002 pela
Assembleia Geral das Nações Unidas, que prevê, em seu Artigo 10, a igualdade de
tratamento da mulher em relação ao homem no tocante ao acesso à educação; no Artigo 11,
a igualdade de direitos no campo do emprego e a especial proteção à mulher no período da
gravidez e da licença maternidade; que trata, no Artigo 12, do direito ao cuidado médico e à
assistência familiar; no Artigo 13, do direito de ter igualdade de acesso, em relação aos
homens, às atividades de recreação, aos esportes e à vida cultural, além de benefícios
familiares como empréstimos bancários, hipotecas e outras formas de financiamento; e, por
fim, no Artigo 14, do direito à igualdade de tratamento, em relação aos homens, de que a
mulher que vive no ambiente rural deve ser destinatária 51.
No âmbito das Nações Unidas, também é possível pontuar o direito ao mínimo
existencial a partir da Convenção relativa aos Direitos da Criança, adotada em 20 de
novembro de 1989 pela Assembléia Geral das Nações Unidas. No documento, relevam-se
como parte integrante do mínimo existencial, os compromissos assumidos pelos Estados
com o maior interesse da criança (Artigo 3º), com o dever de aplicar o máximo dos recursos
disponíveis na garantia dos direitos econômicos, sociais e culturais das crianças (Artigo 4º),
no reconhecimento do direito à vida e ao desenvolvimento da criança (Artigo 6º), do direito
de acesso que elas têm a informação e a cultura (Artigo 17), do direito à assistência social e
à criação de creches (Artigo 18), do direito à integração social e desenvolvimento individual,
cultural e espiritual da criança com deficiência (Artigo 23), do direito ao “melhor padrão
possível de saúde e dos serviços destinados ao tratamento das doenças e à recuperação da
saúde" (Artigo 24), do direito da criança aos benefícios da previdência social - quando
cabíveis (Artigo 26), do “direito de toda criança a um nível de vida adequado ao seu
desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral e social” (Artigo 27), do direito à educação
(Artigo 28), do direito ao descanso, ao lazer, ao divertimento e à participação na vida cultural
e artística da comunidade (Artigo 31), da limitação da idade mínima para o trabalho (Artigo
32) e, por fim, do direito ao estímulo da recuperação física e psicológica e reintegração da
criança vítima de abandono, exploração, tortura ou conflitos armados (Artigo 39)52.
Por fim, no âmbito onusiano, temos o direito ao mínimo existencial consagrado
na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada em 30 de março de
2007, a única, até agora, promulgada no Brasil pelo rito do parágrafo 3º do Artigo 5º da
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Constituição de 1988 e que, entre outros direitos, consagra, em seu Artigo 3º, a igualdade de
oportunidades e a acessibilidade para a pessoa com deficiência53.
No seio do sistema regional interamericano de proteção aos Direitos Humanos,
podemos extrair o direito ao mínimo existencial da Declaração Americana dos Direitos e
Deveres do Homem, adotada em abril de 1948 pela Organização dos Estados Americanos,
da Convenção Americana de Direitos Humanos - também conhecida como Pacto de San
José da Costa Rica -, adotada em 22 de novembro de 1969 e, por fim, do Protocolo
Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais - o Protocolo de San Salvador -, adotado em 17 novembro
de 1988, o qual chega, inclusive, em seu Artigo 17, a consagrar direitos ligados ao nível de
vida das pessoas idosas54.
O direito ao mínimo existencial no âmbito dos Direitos Humanos é confirmado
pelos mecanismos internacionais de proteção e vigilância, tais como o Comitê de Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais, que edita comentários gerais, analisando os relatórios dos
Estados partes a respeito do cumprimento das disposições do Pacto e realiza a
interpretação de seus dispositivos.
Como ensina Wagner Balera, Professor titular de Direitos Humanos da PUC SP,
as relações sociais devem dignificar a pessoa humana, jamais diminuí-la. O mínimo
existencial, que é a certeza do respeito à tal dignidade55 , “gravita em torno da natureza
social do homem, da liberdade, da família, do trabalho e da política”56.
O Professor sai do campo comum, partilhado por doutrinadores da seara dos
Direitos Fundamentais, para afirmar que, no domínio dos Direitos Humanos, é preciso
reconhecer que:
[…] certas instâncias coletivas podem querer oprimir o indivíduo, desqualificando-o
como massa de manobra. Padecem desse defeito tanto o Estado como o
mercado. Estes, porém, devem estar a serviço do homem, cujo valor não se mede
nem pelo consumo nem pela fruição dos serviços públicos57.

Assim, nas lições de Balera, a solução da questão social, que é o conflito secular
entre capital e trabalho, passa, necessariamente, pela efetividade do direito ao mínimo
existencial58 , que vai além dos bens e serviços a serem adquiridos via mercado ou Estado.
BRASIL. Senado Federal. Direitos humanos - atos internacionais e normas correlatas. 4ª edição.
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Para que a empreitada pela efetividade de referido direito tenha sucesso, é
preciso que sejam criadas e fomentadas organizações capazes de avaliar a situação social,
de modo que, em cada sociedade, seja possível verificar o quantum corresponde ao
patamar mínimo de inclusão59.
3. A efetividade do direito ao mínimo existencial
O direito ao mínimo existencial não pode apresentar-se como um limitante da
dignidade humana, circunscrevendo o dever de ação - no caso das prestações estatais
positivas - ou, de omissão - no caso dos deveres estatais de abstenção - dos Poderes
Executivo e Judiciário à parcela de direitos significativamente menor do que o previsto no
Artigo 6º da Constituição de 1988:
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015)60

Além de voltar-se à realização plena da dignidade humana, que corresponde ao
aspecto do conteúdo, o direito ao mínimo existencial deve estar a disposição de toda a
população que sofre das privações da pobreza. Assim, no aspecto dos destinatários, o
mínimo existencial não pode aplicar-se apenas àqueles que vivem sob o jugo da extrema
pobreza, devendo estender-se à situação daqueles que vivem sob demais limiares da
pobreza.
Para além da extensão do direito ao mínimo existencial, é preciso debruçarmonos sobre sua efetividade. Se no âmbito internacional a diplomacia, os Comitês instituídos
pelos tratados, o Conselho e o Alto Comissariado de Direitos Humanos, cuidam, no âmbito
global, da implementação dos direitos que os Estados se obrigam a respeitar, proteger e
promover quando ratificam os tratados e, no âmbito regional de nosso continente, a
Comissão e a Corte Interamericanas de Direitos Humanos fazem o controle judicial das
ações ou omissões estatais; no âmbito interno, onde os Direitos Humanos devem tornar-se
realidade, são outros os mecanismos de controle.
4. O monitoramento das políticas públicas
O monitoramento das políticas públicas enquanto fiscalização da implementação
dos direitos econômicos, sociais e culturais, no Brasil, remonta ao processo de
redemocratização do país. Embora em 1990 o tema começasse a ganhar relevo:
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Ibid., p. 491.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em 16 mai 2016.
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No entanto, restava o desafio de elevar o patamar civilizatório da sociedade
brasileira e com ele as questões econômicas, administrativas, e também jurídicas,
necessárias para a tarefa de generalizar a provisão dos direitos sociais.
Certamente não seria possível nos anos 1990, como não é hoje, compreender e
enfrentar as injunções necessárias para oferecer educação pública ou saúde
universais e de qualidade para milhões de brasileiros, sem considerar, de forma
articulada, as variáveis jurídicas, da organização política, da configuração social
em cada lugar, com sua história própria, a existência ou inexistência do corpo de
funcionários públicos para realizar os serviços implícitos naquela política, ou as
alternativas de delegação a particulares, sob regulação do Poder Público, enfim, a
multiplicidade de elementos associados à expressão políticas públicas61 .

Enquanto o Brasil, na Constituição de 1988 e na década de 1990 criava
mecanismos de democratização de controle das políticas públicas, o Estado de Bem Estar
Social ruía em grande parte do mundo ocidental, dando lugar ao neoliberalismo62. O
resultado, apresentou-se como dificuldade na estruturação e implementação dos Conselhos
Gestores de Políticas Públicas63.
Os Conselhos, nas áreas da saúde, da assistência social e da criança e
adolescente têm papel deliberativo, com o munus de aprovar os recursos do orçamento e os
fundos de financiamento para referidas áreas64, papel que é olvidado na criação de muitos
Conselhos municipais65.
Assim, para que o direito ao mínimo existencial se torne efetivo, garantindo todos
os direitos reconhecidos pelas fontes normativas dos Direitos Humanos, é preciso que as
políticas públicas sejam articuladas de uma tal maneira que atores públicos e privados
participem da escolha, do planejamento e, posteriormente, do monitoramento de seus
resultados.
Os Conselhos Gestores de Políticas Públicas apresentam-se como seguimentos
profícuos nessa finalidade mas, como confirma a observação empírica de que o direito à
vida digna não é garantido em toda sua extensão, tampouco à todas as pessoas, a fórmula
da efetividade do direito ao mínimo existencial, trata-se, ainda, de um devir a ser descoberto
e colocado em prática.
Considerações finais
Diante das informações levantadas, chegamos à conclusão de que o conceito do
direito ao mínimo existencial deve ser mais abrangente do que tem sido proposto no âmbito
DALLARI BUCCI, Maria Paula. Fundamentos para uma teoria jurídica das políticas públicas. 1ª
edição. 2ª tiragem. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 25-26.
61

RAICHELIS, Raquel. “Sistematização: os conselhos de gestão no contexto internacional” In
CARVALHO, Maria do Carmo A. A. e TEIXEIRA, Ana Claudia C. (organizadoras). Conselhos gestores
de políticas públicas. São Paulo: Pólis, 2000, p. 41. Disponível em: <http://www.polis.org.br/uploads/
993/993.pdf>. Acesso em 16 mai 2016.
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dos Direitos Fundamentais, tanto do ponto de vista objetivo - do conteúdo de referido direito
-, quanto do ponto de vista subjetivo - dos destinatários da máxima efetividade das normas
constitucionais e dos tratados internacionais de Direitos Humanos, no tocante às condições
mínimas de existência digna.
A defesa do direito ao mínimo existencial, com o amplo conteúdo de direitos
econômicos, sociais e culturais consagrados no âmbito internacional e chancelados pela
ratificação e promulgação dos tratados de Direitos Humanos, não deixa olvidar que, além da
saúde preventiva, da educação básica, da assistência social, do acesso à justiça e das
imunidades tributárias - como defendem Ricardo Lobo Torres e Ana Paula de Barcellos -,
todos os direitos que visam garantir a vida em plenitude, bem como a autonomia individual,
devem ter sua máxima efetividade reconhecida e ser urgente sia implementação, tanto pelo
Poder Executivo, quanto pelo Poder Judiciário, na medida em que é acionado.
Portanto, o mínimo existencial, nos quadros dos Direitos Humanos, deve ser
perseguido não apenas por intermédio das instâncias internacionais, pois é no âmbito
interno, mormente pela atuação de mecanismos como os Conselhos Gestores de Políticas
Públicas, que as chances de efetividade do direito à vida digna mostram-se mais elevadas.
Para o alcance do referido direito, inda não há outro caminho possível.
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Medidas cautelares a luz do Código de processo penal

Eduardo Ribeiro Dutra
PALAVRASCHAVE: 
Medidas Cautelares. Prisão Preventiva. CPP.
1 Introdução
O presente artigo tem por objetivo analisar a incidência das medidas cautelares
vistas no artigo 319 do código de processo penal brasileiro. Dado o devido enfoque á lei
12.403/2011 que trouxe essas novas medidas cautelares, é natural que se observe diversas
mudanças dos procedimentos que eram outrora seguidos. A lei citada foi trazida para
ratificar posições já proferidas e pacificadas no STF, onde as medidas cautelares se faziam
necessárias para o bom andamento processual penal.
As medidas cautelares, tem como propósito, em sua natureza, sanar de certa forma
a morosidade do sistema judiciário brasileiro, onde a não restrição em algum âmbito ao
investigado poderia comprometer o julgamento final do caso. O intuito inicial do legislador
seria que com a legitimação das medidas cautelares diversas da prisão o poder judiciário
optaria por essas afim de desafogar o sistema prisional, no entanto, o que ocorreu e será um
dos pontos discutidos ao decorrer deste artigo de forma mais profunda, é que o intuito inicial
se direcionou para a situação a qual queria evitar, ou seja, o propósito era desafogar o
sistema carcerário, trazendo outras medidas cautelares tendo como “ultima ratio” dessas
medidas, a prisão preventiva, no entanto, o que ocorre hoje é o uso desenfreado dessa
prisão preventiva, tendo como cenário atual carcerário mais de 40% dos detentos cumprindo
prisão provisória, isso quer dizer que nem se quer foram julgados, o que na maioria das
vezes é um processo que se arrasta por muito tempo.
É possível observar com as novas medidas cautelares, como o uso da tornozeleira
eletrônica, a proibição de frequentar certo local ou de se aproximar de certa pessoa,
comparecimento periódico ao juízo responsável, entre outros, que a motivação para a
existência dessas é a não punibilidade de um suspeito certo, mas também a não
punibilidade total enquanto não atravessar o devido processo legal, entendendo os poderes
legislativos e judiciários a masmorra com a qual se assemelha as prisões brasileiras.
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2 As medidas Cautelares atualmente previstas no CPP
Antes da lei 12.403 de 2011 se via como uma das únicas formas de acautelamento
dentro da ação penal, a prisão preventiva, vindo outras medidas cautelares trazidas pela lei
12.403/11, pelo menos em tese, para proporcionar outras soluções para o bom andamento
processual penal sem que fosse a prisão de modo preventivo. Traz assim o artigo 319 do
CPP outras medidas diversas da prisão como:

Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:
I  comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas
pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II  proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por
circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado
permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III  proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por
circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela
permanecer distante;
IV  proibição de ausentarse da Comarca quando a permanência seja
conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V  recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o
investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI  suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza
econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a
prática de infrações penais;
VII  internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados
com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser
inimputável ou semiimputável e houver risco de reiteração;
VIII  fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o
comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento
ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX  monitoração eletrônica.

As medidas cautelares trazidas pela lei 12.403/11 continuam tendo um mesmo
sentido, guardar, vigiar, proteger o processo penal principal, o qual está a essa altura sendo
analisado pela autoridade judicial competente. Sendo assim, esse tipo de ação cautelar não
tem como objetivo principal punir o indivíduo de forma antecipada, pois se assim fosse feriria
o Estado o princípio da presunção da inocência pregado pela constituição vigente, tal
instrumento tem o objetivo de manter firme, conciso e fora de má interferência o processo
penal analisado, de forma a não ocorrer desvios deste como obstrução de justiça ou uma
eventual fuga do “suspeito”.
Não basta somente o poder judiciário ou a força policial privar a liberdade ou os
direitos do indivíduo de forma arbitrária, tal tipo de ação demonstra ser de caráter
excepcional e deve conter certos prérequisitos como bem trás o artigo 282 do CPC:
“Art. 282 As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas
observandose a:
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I  necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a
instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a
prática de infrações penais;
II  adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e
condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Desta forma percebemos que ao ser analisado o processo pelo juiz, a depender das
circunstâncias, após analisado uma das situações acima citadas pelo artigo 282 do CPC, de
forma alternativa, não só acumulativa, poderá assim decretar um acautelamento dentro do
processo penal principal, para que este tenha o seu devido andamento, ou seja, acima de
tudo é primordial que a força judicial competente faça uma análise estrita de dois grandes
vetores: Adequação e Proporcionalidade.
Acompanhando tal raciocínio é necessário destacar que as medidas cautelares a
serem tomadas, irão privar certos direitos de algum(s) indivíduo(s), privando este até mesmo
de sua liberdade em casos extremos, sendo assim, é necessário que se faça uma reflexão,
em cada caso concreto, da necessidade dessa privação concomitante ao raciocínio de qual
medida seria adequada e proporcional para que se alcance o objetivo principal, o bom
andamento processual penal, sem más interferências. Vale lembrar que esta medida, no
caso de ser necessária, não deve funcionar como uma previa da pena a ser cumprida, pois
nem é sabido se o agente ali investigado realmente é culpado e virá a cumprir uma
sentença.
O ministro Ricardo Lewandowski, preocupado com a situação dos presídios
brasileiros, mais especificadamente com a superlotação que é real dentro de tal instituição,
propôs uma mudança no código de processo penal, onde seria necessária a “explicação”
por parte do juiz competente, ao proferir a prisão preventiva de um indivíduo, o porquê das
outras medidas cautelares previstas no artigo 319 não serem satisfatórias aquele caso. Essa
medida foi tomada, levando em consideração que mais de 40% dos detentos hoje no
sistema penitenciário brasileiro, estão detidos de forma provisória, ou seja, ainda não
possuem uma sentença formulada.
Vale aqui ressaltar que as cautelares restritivas de direitos ou de liberdade são
tomadas por iniciativa da força policial ou pelo ministério público, repassadas ao juiz
competente, durante a investigação criminal. Adiante, dentro do processo já instaurado, o
juiz poderá decretar 
ex officio 
tais medidas, ou seja, o mesmo juiz que dará sua sentença
final, também faz um juízo prévio se este será uma ameaça ao devido andamento
processual. Essa demasiada autoridade judicial (como defendido por alguns autores) é
exposta com críticas, como por exemplo pelo Procurador de Justiça da Bahia, Rômulo de
Andrade Moreira:
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“É evidente que o dispositivo é perigoso, pois não se pode admitir que uma
mesma pessoa (o Juiz), ainda que ungido pelos deuses, possa avaliar como
necessário um ato de instrução e ao mesmo tempo valore a sua legalidade.
São logicamente incompatíveis as funções de investigar e ao mesmo tempo
garantir o respeito aos direitos do imputado. São atividades que não podem
ficar nas mãos de uma mesma pessoa, sob pena de comprometer a eficácia
das garantias individuais do sujeito passivo e a própria credibilidade da
administração de justiça. (...) Em definitivo, não é suscetível de ser pensado
que uma mesma pessoa se transforme em um investigador eficiente e, ao
mesmo tempo, em um guardião zeloso da segurança individual. É inegável
que ‘o bom inquisidor mata o bom juiz ou, ao contrário, o bom juiz desterra o
inquisidor.”

Em nosso ver a medida prevista no CPP é razoável, uma vez que a nomeação de um
magistrado pressupõe sua capacidade de discernir as ações que venham a ser adequadas,
pelo menos minimamente, no caso concreto.
Sendo assim aqui deve ser destacado o que tange ainda a função das medidas
cautelares dentro do processo penal principal. Neste âmbito observase que todas as
medidas cautelares, devem ser admitidas quando caberia também a prisão preventiva, se
diferenciando apenas no binômio supracitado (adequação/proporcionalidade), sendo
suficiente para sanar os fins pressupostos no artigo 312 do CPP (aplicação da lei penal;
instrução criminal; evitar infrações penais). Assim traz a jurisprudência do STJ:

Desse modo, é plenamente possível que estejam presentes os motivos ou
requisitos que justificariam e tornariam cabível a prisão preventiva, mas, sob a
influência do princípio da proporcionalidade e a luz das novas opções
fornecidas pelo legislador, deverá valerse o juiz de uma ou mais das medidas
indicadas no artigo 319 do CPP, desde que considere sua opção suficiente e
adequada para obter o mesmo resultado – a proteção do bem sob ameaça –
de forma menos gravosa.

Sabendo que todas as medidas cautelares possuem uma mesma finalidade é
necessário descrevermos cada uma dessas trazidas pelo novo CPP, sendo a maioria delas
fixadas pela lei 12.403/11. São elas:
2.1 Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo
juiz, para informar e justificar atividades.
Esta medida cautelar pode ser considerada uma das mais brandas dentre as
expostas pelo artigo 319, é considerada uma medida restritiva do direito e se faz necessária
para que o juiz do decorrer processual veja o que o acusado tem feito em seu cotidiano.
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Esta medida, diferente das outras a serem expostas, em parte das situações, se fará eficaz,
posterior ao momento que o indivíduo já tiver sido levado preso, seja sentenciado ou de
forma provisória, sendo assim uma medida com sentido de liberdade provisória e por isso
carece de diversos prérequisitos.
Nesse sentido, a medida aqui tratada terá dois sentidos principais. O primeiro será
para o juiz do processo verificar se o acusado ou um pretenso suspeito, se for o caso, está
nas imediações e não fugiu, sendo eventualmente necessário a presença dele em alguns
atos do processo. A segunda motivação para essa medida é a análise constante por parte
da autoridade competente sobre o que aquele indivíduo tem realizado perante a concessão
dessa medida cautelar, que na maioria das vezes é um benefício, uma vez que a situação
anterior desse indivíduo era de encarcerado, ou seja, o responsável analisará se esse está
trabalhando, por quanto tempo, o que tem feito no decorrer de seu dia. Vale ressaltar que
tudo será comprovado através de documentos, sendo inviável compreender como cumprida
tal medida com apenas a presença do indivíduo em juízo, como bem defende 
Lucilene Tizo
Petri1.
O não cumprimento dessa medida ocasionará duas distintas hipóteses. Primeiro,
poderá o juiz do processo determinar 
ex officio a prisão preventiva do sujeito ou se for o
caso a volta desse ao cárcere. Em uma segunda hipótese, poderá o juiz cumular outra
medida cautelar distinta, sendo obrigado o indivíduo cumprir ambas medidas. A cautelar
penal aqui tratada poderá ser requerida por partes contrárias dentro do processo, pelo
ministério público e pode ainda ser decretada e
x officio 
pelo juiz competente.
2.2 Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por
circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante
desses locais para evitar o risco de novas infrações.
Essa medida tem como objetivo principal se precaver de novas infrações que
poderão ser cometidas pelo indivíduo naquele local. O principal argumento de justificação
dessa medida é a defesa da ordem pública. Nesse sentido, o indivíduo não poderá
frequentar alguns locais a serem determinados pelo juiz, por entender o magistrado que
esses lugares são propensos a causar a reincidência do acusado.
O ponto peculiar dessa medida é a necessidade de exatidão por parte de quem irá
proferila, ou seja, o acusado saberá ao certo os locais os quais não poderá frequentar,
Uma vez imposta à medida cautelar, para seu efetivo cumprimento, não é suficiente o simples

comparecimento do acusado em juízo informando suas atividades no período, é necessário a
comprovação do exercício lícito das atividades comprovando através de documentos.
1
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sendo inadmissível a determinação de locais genéricos. O que se repudia dentro dessa
medida de certa forma é a sua ineficácia de fiscalização, ou seja, o indivíduo fica adstrito a
frequentar certos lugares, mas não é monitorado a todo instante, podendo correr sérios
riscos da medidas se tornar ineficaz.
2.3 
Proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por
circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer
distante.
A medida aqui tratada muito se assemelhada a supracitada, no entanto, se diverge
em seu objeto e em sua finalidade, dentro dessa medida o objeto principal não é mais os
lugares onde o indivíduo não poderá frequentar, mas sim a(s) pessoa(s) que ele deverá
manter certa distância, na maioria das vezes por um receio da “vítima” de sofrer alguma
retaliação, ou nova agressão ou ameaças por parte do indivíduo acusado, ou investigado, a
depender do caso concreto. Em sua finalidade vemos que a medida citada anteriormente, se
preocupa em não permitir que o indivíduo se envolva em novas infrações, proibindo o
indivíduo a frequentar certos locais, por julgar ser mais propenso tais lugares para a
ocorrência do delito, já na medida aqui tratada as atenções estão totalmente voltadas para a
“vítima”, não sendo permitido o contato do suspeito com ela, temendo a autoridade do caso
que este venha a agredir ou ameaçar.
Vale ressaltar que por mais que não tenha por escrito dentro do inciso aqui tratado, a
distância exigida pela medida não é entendida somente de forma física, ou seja, é exigido
também que o cumpridor dessa medida não realize ligações telefônicas, nem se utilize dos
meios sociais para ter um contato com quem estava proibido de se aproximar, resguardando
a vítima de eventuais agressões psicológicas e também ameaças. O problema maior a ser
relatado de tal medida é a mesma mostrada na medida anterior, uma vez que a fiscalização
dessa não aproximação deixa muito a desejar, a peculiaridade aqui é que a parte a ser
protegida, percebendo alguma movimentação desrespeitosa por parte do investigado,
poderá acionar a autoridade competente para que este cumpra, mesmo que seja de modo
coercitivo, com a medida a ele determinada.
2.4 Proibição de ausentarse da comarca quando a permanência seja
conveniente ou necessária para a investigação ou instrução.

42

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

O inciso é claro ao dizer que a função dessa medida é a permanência do acusado
dentro da comarca (território nacional). O juiz do processo, a depender do caso concreto
poderá avaliar que há um certo risco daquele indivíduo tentar fugir do país, obstruindo o
processo, dificultando uma punição do estado caso esse seja sentenciado, mas ainda não
seria necessário uma prisão preventiva, entendendo o juiz ser essa última desproporcional
ao caso, aplicase assim a medida aqui trabalha, a proibição do indivíduo de ausentarse do
território nacional ou da comarca, sendo assim, ele estará à disposição da justiça em
qualquer ato processual que careça de sua presença, além disso o Estado não correrá o
risco de uma eventual fuga por parte do indivíduo, como traz o artigo 320: “Art. 320. A
proibição de ausentarse do País será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de
fiscalizar as saídas do território nacional, intimandose o indiciado ou acusado para entregar
o passaporte, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.”
É importante perceber que a aplicação dessa medida não aboli de vez a decretação
eventual da prisão preventiva ao sujeito investigado. Essa cautelar penal é enxergada por
muitos autores justamente como um certo abrandamento da prisão preventiva, inibindo o
sujeito a não se ausentar do território nacional, mas por outro lado, não estará submetido
ainda ao sistema prisional. Cabe ressaltar nesse sentido que a tentativa de desrespeitar
essa medida imposta ao sujeito pode cominar em sua prisão preventiva.
2.5 
Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o
investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos.
Essa medida, popularmente conhecida como prisão domiciliar, tem sido uma das
cautelares mais utilizadas dentro dos processos penais. Como o próprio inciso deixa claro, o
objetivo desta é privar o indivíduo de sua liberdade, mas sem o submeter aos presídios,
levando em conta a superlotação desses, ou seja, o indivíduo estará adstrito a sua
residência, nos períodos noturnos e feriados, mitigando de certa forma a prisão preventiva.
Trabalhando essa medida, percebese que para concessão dessa é necessário
alguns prérequisitos: o primeiro é uma residência fixa, ou seja, para que o acusado ou já
sentenciado adquira tal cautelar, fazse necessário uma residência fixa, até mesmo para
facilitar a fiscalização por parte da autoridade competente, evitando a fuga desse bem como
o desvio de finalidade da pena ou da medida puramente antes do processo transitado em
julgado. As cortes superiores tem entendido como residência fixa aquela informada aos
órgãos competentes na qual o indivíduo será encontrado nos momentos em que deveria
estar no domicílio, no caso, no período noturno e nas folgas, não podese confundir assim,
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residência fixa com residência própria, ou seja, a moradia informada poderá perfeitamente
ser um imóvel alugado, ou ser a priori de algum familiar. O segundo requisito necessário é
um trabalho fixo, leiase um trabalho contínuo, ou seja é necessário que o indivíduo
submetido a tal cautelar trabalhe em alguma atividade lícita de forma contínua, algumas
observações devem ser trazidos como o que tange a remuneração, o inciso não deixa claro
se este trabalho deve ser remunerado ou não, sendo assim a nosso ver não é necessário
que esteja ligado a uma remuneração, cabendo aqui um trabalho voluntariado, onde quer
que seja, desde que possua a continuidade e a permanência, como exige o inciso.
Tal medida tem sido comentada nos dias de hoje por diversos intelectuais pela sua
utilização a diversos casos nos escândalos de corrupção emergente hoje na política
brasileira, alguns autores discordam da utilização dessa por não atenderam ao princípio da
proporcionalidade como já citado, sendo necessário uma punição mais severa, levando em
consideração os grande montantes pecuniários desviados por estes.
Por fim, entendese que o objetivo dessa medida cautelar é garantir o bom
andamento do devido processo, bem como garantir a proporcionalidade dentro de certa
sentença, a depender do caso concreto como bem relata Bianchini:
“Essa medida parece ter a finalidade de garantir a aplicação penal. O retorno
para a residência no período noturno e nos horários de folga faz presumir que
o indiciado não está praticando atos indicativos de fuga. Em certos casos a
medida somente terá eficácia se cumulada com a proibição de não se
ausentar da comarca e/ou do país. Isso porque, se não proibida essa saída, o
indiciado ou acusado poderá alegar eu não retornou para a residência no
horário noturno ou no horário de folga, porque estava em local distante de sua
casa (em outro estado do Brasil ou em outro País) o que não lhe permitiu o
retorno em tempo. Bianchini (2011, p. 172).”

2.6 Suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza
econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática
de Infrações Penais.
A medida cautelar de suspensão do exercício de função público, está intimamente
ligada ao vinculo profissional do indivíduo, ou seja, só poderá ser decretada tal medida a
agentes do serviço público, seja qual for o poder constitucional exercido (Legislativo,
Executivo ou Judiciário).
Por ter um prérequisito fortemente seletivo, a medida aqui tratada não é muito
discutida na doutrina, mas pode ser presenciada em alguns casos da política brasileira,
tomamos como exemplo a operação “mar de lama” que ocorreu na cidade de Governador
Valadares em Minas Gerais, a operação ficou nacionalmente conhecida por afastar diversos
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vereadores supostamente envolvidos no escândalo, como medida cautelar, a autoridade
competente determino a suspensão do exercício da função público desses agentes, além de
proibir a entrada destes em qualquer prédio público municipal correspondentes a cidade
onde exerciam o cargo.
Nesse âmbito, percebese que o objetivo principal dessa medida é evitar a
reincidência do indivíduo naquela prática delituosa. Cabe ressaltar que se tal medida prevê a
não reincidência, o suposto crime praticado que originou tal medida cautelar deve estar
intimamente ligada a sua profissão, ou mais especificamente ao exercício dessa função
como bem traz Lima
:
“Referida medida cautelar somente poderá recair sobre o agente que tiver se
aproveitado de suas funções públicas ou de sua atividade de natureza
econômica ou financeira para a prática do delito, ou seja, deve haver um nexo
funcional entre a prática do delito e a atividade funcional desenvolvida pelo
agente.
Lima (2011, p.363)”

2.7 Internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com
violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou
semiimputável e houver risco de reiteração
A medida aqui tratada está intimamente ligada a condição psíquica do acusado, ou
seja, só poderá ser decretada tal medida por parte do juiz responsável se a perícia médica
demonstrar que o sujeito possui algum distúrbio psicológico que o impediu de discernir o que
estava fazendo ao supostamente praticar o delito pelo qual está sendo processado. Vale
salientar que o simples distúrbio psicológico não é o suficiente para que se justifique a
concessão de tal medida, é necessário haver indícios de que o acusado reitere tal delito, ou
seja, o pratique novamente.
Assim como bem traz a literalidade do inciso, outro prérequisito para que tal medida
seja decretada é necessário haver a prática de um crime com violência ou grave ameaça. O
Sentido dessa cautelar é justamente afastar o indivíduo que se encontra nessa situação
mental dos cárceres precários brasileiros, não sendo o local adequado para sua
recuperação parcial ou se possível integral.
2.8 Fiança, nas infrações que a admitem para asseguras o comparecimento a
tos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência
injustificada à ordem judicial.
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Tal medida cautelar prevê a fixação de certa quantia na maioria das vezes para que
o réu responda o processo em liberdade, ela é bem explicado em dois artigos do CPP: Art.
3252 e 3303
2.9 Monitoramento eletrônico
O monitoramento eletrônico consiste no uso de um aparelho recentemente adotado
pelo ordenamento brasileiro o qual pode detectar onde o detento está, bem como os indícios
de este praticar novos delitos, os locais que este indivíduo tem frequentado, principalmente
se houver alguma proibição de local a ser visitado por esse agente.
Vale ressaltar que essa medida somente valerá para aqueles detentos considerados
de baixa periculosidade, sendo aqueles que cumprem o regime aberto ou semiaberto, em
seu período que passará fora da prisão. O autor lima defende que tal instituto trazido pelo lei
12.403/11 é de grande valia ao processo penal elencando ele três finalidades fundamentais
de tal cautelar (Lima, 2011, pag. 369): a) detenção: o monitoramento tem como objetivo
manter o indivíduo em lugar predeterminado, normalmente em sua própria residência; b)
restrição: o monitoramento é usado para garantir que o indivíduo não frequente certos
lugares, ou para que não se aproxime de determinadas pessoas, em regras testemunhas,
vítimas e coautores; c) vigilância: o monitoramento é usado para que se mantenha vigilância
contínua sobre o agente, sem restrição de sua movimentação.

2

“Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:
I  de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de
liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 (quatro) anos;
II  de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade
cominada for superior a 4 (quatro) anos.
§ 1o
Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:
I  dispensada, na forma do art. 350 deste Código;
II  reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou
III  aumentada em até 1.000 (mil) vezes.
Art. 330. A fiança, que será sempre definitiva, consistirá em depósito de dinheiro, pedras, objetos ou

metais preciosos, títulos da dívida pública, federal, estadual ou municipal, ou em hipoteca inscrita em
primeiro lugar.
§ 1oA avaliação de imóvel, ou de pedras, objetos ou metais preciosos será feita imediatamente por
perito nomeado pela autoridade.
§ 2oQuando a fiança consistir em caução de títulos da dívida pública, o valor será determinado pela sua
cotação em Bolsa, e, sendo nominativos, exigirseá prova de que se acham livres de ônus.
3
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3. Constitucionalidade da prisão preventiva em face do princípio da presunção
O código de processo penal traz em seu artigo 312 a possibilidade da decretação por
parte do juiz da prisão preventiva em dois momentos, durante a investigação criminal se for
instigado pela autoridade policial ou pelo ministério público e também poderá decretar 
ex
officio 
se o fato está em sua fase processual
. A prisão preventiva é uma medida cautelar, no

entanto, é tratada como 
“ultima ratio” 
entre todas cautelares penais, ou seja, é exposta pela
maioria dos autores como a última medida a ser tomada diante de uma situação de ameaça
ao devido andamento do processo penal, por conta desse caráter excepcional que a lei
12.403/2011 trouxe outras medidas cautelares diversas da prisão, como forma de amenizar
a situação horrenda dos presídios e adequar a proteção que o Estado tenta impor sobre o
devido processo penal, ao risco que poderá eventualmente sofrer.
Para que ocorra a prisão preventiva, é necessário estar diante de pelo menos uma
das hipóteses previstas no artigo 313 do CPC[4]. Nesse sentido o indivíduo acusado ou
processado deverá estar respondendo por um crime doloso que tenha pena privativa de
liberdade superior a 4 anos, ou deverá ter sido já condenado por outro crime doloso, em
sentença transitada em julgado, é cabível também a prisão preventiva nos casos de crime
que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso,
enfermo ou pessoa com deficiência e em uma última hipótese também cabe essa medida
quando houver alguma dúvida quanto a identidade civil da pessoa ou quando esta não
fornecer elementos suficientes para esclarecêla. Na última hipótese temos uma
peculiaridade pois nesses casos de decretada a prisão temporária ao agente caso não se
tenha as devidas informações sobre ele, essa prisão temporária por sua vez só pode durar 5
dias sendo prorrogável por igual período, na maioria de situações assim, logo em seguida é
decretada a prisão preventiva.
Como foi citado em outro momento desse artigo, o instituto da prisão preventiva é
corriqueiramente utilizado por vários juízes em processos penais, por outro lado, muitos
autores discutem sua real legitimidade em face do texto constitucional. Para ficar mais claro
essa discussão já existente na doutrina, é necessário entender o princípio da presunção da
inocência previsto no artigo 5°, LVII da C.R/88 onde diz que “ninguém será considerado
culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”, ou seja, se apenas o
culpado cumprirá pena de reclusão ou detenção, alguns autores defendem que o artigo 312
do CPP que prevê a prisão preventiva, antes da sentença condenatória ser proferida vai de
encontra com o art. 5°, LVII da C.R/88, tal artigo ainda revela em sua interpretação que
mesmo na fase de processo, o agente não poderá sofrer as consequências de um

47

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

condenado, pois este não é, sendo admitido tal punição apenas após a sentença
condenatória.
Ainda nesse âmbito é necessário perceber que os autores dessa corrente defendem
que a prisão preventiva também desrespeita o princípio do contraditório e da ampla defesa,
por ser apenas um ato unilateral por parte do juiz caso o fato se encaixe nas hipóteses
previstas no artigo 313, tais autores citam também citam o descaso com o princípio da
liberdade, os quais pra alguns é um princípio de excelência.
Ao nosso ver, o instituto da prisão preventiva não deve ser entendida como
inconstitucional se baseando apenas no art. 5, LVII da C.R/88, afinal, é uma medida que
está a disposição do judiciário para manter a ordem social e econômica, sendo muito vazio
tal instituto se for usado apenas embasado em tais fundamentos, é necessário que esteja
ocorrendo um eminente e claro perigo ao devido processo legal, uma vez que se estiver a
ponto do réu do processo penal interferir de máfé para desviar os rumos que seriam
tomados de forma natural, há fortes indícios de que este tenha envolvimento com o delito
investigado. Sendo assim, é necessário uma análise esmiuçada e cautelosa por parte do juiz
do processo, pois a maneira como este proferir o instituto da prisão preventiva o tornará
inconstitucional, não basta desta forma basear a expedição de tal medida na ordem pública
e econômica, é necessário fortes indícios de que o indivíduo ocasionará graves prejuízos ao
devido andamento do processo, caso contrário mantemse o princípio da presunção de
inocência, uma vez que outras medidas cautelares como bem vimos podem ser suficientes
para solucionar um risco eventual ao processo, elencadas no artigo 312 do código de
processo penal, ratificando assim o caráter excepcional da prisão preventiva, sendo
necessário a explicação fundamentada da dispensa de outras medidas que não fosse essa
como bem traz um o HC 70058517046 do TJRS, onde se viu necessário a adoção de uma
medida cautelar diversa da prisão, considerando a prisão preventiva como sendo uma
medida não adequada e desproporcional ao caso concreto:
Vistos, relatados e discutidos os autos.
Acordam as Desembargadoras integrantes da Oitava Câmara Criminal do o
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em ratificar a liminar e
conceder a ordem, em definitivo, para o efeito de relaxar a prisão do paciente
PAULINO NUNES PORTAL NETO, mediante compromisso de comparecer a
todos os atos do processo e de manter atualizado seu endereço, de ofício,
impondolhe as medidas cautelares de comparecimento quinzenal em juízo,
não podendo se ausentar da comarca, sem a devida comunicação.
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4. 
Cenário pré e pós Lei 12.403 de 2011
A lei aqui tratada entrou em vigor em 4 de julho de 2011, mudando alguns artigos
previsto no CPP e trazendo algumas inovações como as medidas cautelares já vistas.
Podese destacar que o objetivo principal do legislador certamente foi propor uma saída ao
uso imoderado do instituto da prisão preventiva, a qual era, segundo alguns autores,
discricionariamente utilizada, contribuindo para uma superlotação dos presídios, tanto que
hoje o título IX do CPP passou de “Da prisão e da liberdade provisória” para “Das prisões,
das medidas cautelares e da liberdade provisória”.
Outro ponto a ser destacado é que a lei supracitada inova quanto ao 
status 
da ação
cautelar, ou seja, antes esse era visto como parte do processo penal principal, sendo
totalmente dependente desse, no entanto, atualmente tentase claramente tratar como
processos autônomos, tanto o principal quanto o cautelar como vemos no art. 282, § 3° do
CPC: “Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao
receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária,
acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos
em juízo”.
5. Princípios aplicáveis as medidas cautelares
5.1 Princípio da proporcionalidade
Tal princípio se torna importante dentro das medidas cautelares justamente por ser o
norteador da decisão do juiz de pautar qual das cautelares conceder ao acusado se assim
achar ser necessário, ou seja a medida cautelar adota ao caso concreto deverá atender as
necessidades do caso, não sendo lícito o responsável pelo processo aplicar uma medida
que será mais gravosa do que o necessário para que tal processo corra da maneiro que o
ordenamento jurídico aponta.
Apesar de não estar explicitamente escrito no ordenamento pátrio, o princípio da
proporcionalidade é um norte dentro de todas as áreas do direito, tornando todas as
decisões teoricamente mais justas e razoáveis. Além disso, tal princípio é fundamental para
o controle de constitucionalidade existente principalmente dentro da corte nacional, onde
proporcionalmente algumas partes ou interpretações de certas leis não serão compatíveis
com a constituição.
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Ratificando tal ideia, Cruz (2011, p.91) relata que: “A noção de proporcionalidade das
medidas cautelares e, em particular, das que interferem na liberdade do indivíduo é de
extrema importância para própria possibilidade de convivência dessas medidas com a
presunção de nãoculpabilidade, não sendo raras as vozes que apontam a incompatibilidade
desses institutos.”
5.2 Princípio do devido processo legal
O princípio aqui exposto trás como regra constitucional que qualquer cidadão tenha
direito ao devido processo legal, contendo ampla defesa, o contraditório e todos os demais
amparos dentro do necessário para que o processo corra bem, ou seja, é dever do juiz
responsável pelo processo, mantêlo em situação de possível andamento, sendo necessário
para tal situação a concessão de medidas cautelares caso esteja ocorrendo obstruções a
justiça, ameaças a alguma das partes ou testemunhas, entre outras situações.
Tal princípio também enseja um tempo razoável para a tramitação do processo, uma
vez que a falta de celeridade processual existente hoje no judiciário brasileiro é o fator que
acarreta o abarrotamento de prisões, com número estratosféricos de prisões preventivas,
muitos desses sendo vítimas da lentidão dos processos atualmente.
Sendo assim, o processo há de ser devido, ou seja, deve englobar um juízo natural,
a ampla defesa, o contraditório, provas lícitas, além de contar com a imparcialidade do juiz,
que segundo alguns autores pode ser abalada com a decretação de medidas cautelares
proferidas por este. Cabe ressaltar, como já foi visto anteriormente, a tendência é que o
processo penal e o processo cautelar se tornem cada vez mais amplo, sendo tal princípio
fundamental em ambas espécies processuais.
5.3 Princípio da legalidade
Tal instituto principiológico preza pela legalidade de todos os atos processuais, ou
seja, que qualquer atitude tomada pelas partes ou pelo juízo natural estejam de acordo com
a legislação penal e as demais legislações. Tal princípio terá uma incidência considerável no
que tange a expedição da prisão preventiva, uma vez que essa medida carece de fortes
argumentos, principalmente justificáveis quanto a não utilização das outras medidas que
seriam cabíveis e proporcionais àquela determinada situação, ou seja, é necessário que o
juiz se revista de todas as possíveis precauções em todos os seus atos processuais,

50

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

principalmente o que toca a prisão preventiva, podendo ser considerado ilegitimo ou ilegal
alguns de seus atos.
5.4 Princípio da publicidade
Todo processo em sua essência é público, com raras exceções de alguns que
tramitam em segredo de justiça, tal publicidade é requisito básico de uma nação
democrática onde os seus participante podem estar sempre cientes das decisões e em
quais sentidos essas são proferidas, evitando dessa forma o arbítrio por parte do judiciário,
gerando uma certa fiscalização por parte do povo.
6. Conclusão
Dessa forma ainda sobre as medidas cautelares é importante salientar que alguns
autores fazem nominalmente errônea, tratando da prisão preventiva como medida cautelar
privativa de liberdade e as demais cautelares como medidas privativas de direitos, no
sentido de serem distintas da cautelar privativa de liberdade, na verdade algumas cautelares
diversas da prisão, também são privativas de liberdade, como por exemplo a prisão
domiciliar, sendo essas ainda cautelares privativas de direito, mas não perdem o caráter de
privativas de liberdade.
Cabe salientar ainda que em alguns casos onde houveram uma expedição errônea
de medidas cautelares, principalmente severas como a prisão preventiva, posteriormente se
reconheceu um direito a indenização por parte do Estado, pelo fato de prejudicarem de
forma agressiva o direito a liberdade sem nenhuma justificativa verídica.
Conseguinte, é possível percebermos que as medidas cautelares trazidas pela lei
12.403/11 vieram com o intuito de corrigir falhas que o código de processo penal causou, o
maior deles sem sombra de dúvidas é o abarrotamento das prisões nos dias de hoje,
acarretando alto índice de mortes entre detentos, torturas e outras cenas lamentáveis em
presídios que se encontram em situações degradantes e desrespeitosas aos direitos
humanos. No entanto, alguns juristas vem percebendo, com base empírica que pela má
atuação dos juízes brasileiros, o “tiro tem saído pela culatra”, ou seja, cada vez mais os
magistrados tem se utilizado das prisões preventivas com o argumento de garantir o devido
processual penal em virtude da ordem pública ou econômica. Para que de fato tais medidas
venham surtir efeito dentro da sera penal é necessário que os juízes reconheçam as
vantagens que tais medidas oferecem, sendo proporcionais e razoáveis, buscando sempre a
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junção entre a necessidade e a proporcionalidade da medida cautelar a ser decretada dentro
do processo penal, se assim ocorrer os presídios poderão respirar um pouco mais,
abaixando os seus temerosos 40% de presos provisórios, podendo assim os presídios
voltarem ao seu principal objetivo: a ressocialização dos detentos, que é o sentido de todo o
processo.
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OCUPAÇÕES URBANAS E ACESSO AOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO DE
DIREITOS HUMANOS EM BELO HORIZONTE
Ana Maria Miranda Belineli1
(Centro Universitário do Sul de Minas)
Eduardo Lopes Salatiel2
(Universidade do Estado de Minas Gerais)

INTRODUÇÃO

O problema da habitação constitui-se como grave problema social, produzido e
acentuado, dentre outros fatores, pelos altos preços dos aluguéis e pela especulação
imobiliária. Nesse contexto, sobretudo nos grandes centros urbanos, aparecem as
ocupações de terrenos que, no entendimento dos movimentos sociais envolvidos, não
cumprem a função social da propriedade. Em Belo Horizonte, cerca de dez ocupações
abrigam famílias que não têm seu direito à moradia garantido, principalmente, pela
negativa do Poder Público em empreender ações que enfrentem o déficit habitacional.
Nesse contexto, como aponta Freitas (2015, p. 13), “pensar como se dão os
processos de urbanização e de acesso aos direitos no espaço urbano, notadamente o
direito à moradia adequada” se reveste de uma importância significativa. Isso porque,
esse direito não somente incide sobre o desenvolvimento da personalidade humana
como, também, tem se mostrado fundamental para efetivar o acesso a outros direitos
sociais. Afinal, se o acesso às políticas públicas de saúde, educação e assistência
social, por exemplo, já se mostra comprometido em relação à população em geral,
quando se trata de pessoas residentes em ocupações o mesmo se apresenta
completamente precário.
Entretanto, a violência sofrida pelos moradores das ocupações não se restringe
a não garantia desses direitos, mas compreendem também constantes ameaças de
despejo e outras formas de violência estatal, seja por ação direta da polícia ou da

1

Especialista em Saúde Mental (ESP/MG e Prefeitura de Betim). Graduada em Serviço Social
(UNIS). Atuou como assistente social no Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crimes
Violentos (NAVCV-MG) no período de 2014 a 2015. Militante das Brigadas Populares.
2 Mestrando em Educação e Formação Humana (UEMG). Especialista em Direitos Humanos e
Cidadania (ISTA). Graduado em Filosofia (UFMG) e Letras/Português (UFLA). Professor da
Rede Pública Estadual de Minas Gerais.
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omissão que possibilita o aparecimento de atores envolvidos com a criminalidade,
resultando em assassinatos de lideranças e ameaças de morte.
Esse artigo buscar discutir o acesso, por parte dos moradores de ocupações
urbanas, aos programas de proteção de direitos humanos em Belo Horizonte, que se
constituem, exclusivamente, por iniciativas do Governo Estadual, seja através de
programas próprios, seja através da execução, por meio de convênios, de programas
do Governo Federal. Até o final do ano de 2015, os programas eram organizados na
perspectiva da “proteção” e da “restauração” de direitos humanos. A primeira
compreendia o Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas
(PROVITA), o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos (PPDDH)
e o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte
(PPCAAM). O eixo “restauração”, por sua vez, compreendia o Núcleo de Atendimento
às Vítimas de Crimes Violentos (NAVCV) e o Centro Risoleta Neves de Atendimento
(CERNA). Esse último atende mulheres vítimas da violência de gênero no contexto
doméstico e/ou familiar.
Para tanto, elaboramos um trabalho teórico-empírico a partir de um estudo de
dois casos que compreendem sujeitos que foram atendidos pelo PPCAAM e pelo
PPDDH. Buscamos traçar um panorama geral da atuação desses programas,
problematizando seus limites quando se trata do atendimento dos moradores de
ocupações urbanas. Nessa perspectiva, discutimos brevemente o problema da
habitação em Belo Horizonte, procurando apontar a insuficiência das políticas de
habitação para fazer frente ao déficit habitacional da cidade. Em seguida,
apresentamos elementos que justificam a existência de programas de proteção a
pessoas ameaças, assim como aspectos metodológicos que orientam a atuação do
PPCAAM e do PPDDH. Por fim, discutimos em que medida esses programas estão
envoltos na dinâmica do não acesso às políticas públicas, por parte das populações
vulneráveis, assim como problematizamos aspectos do acompanhamento dos casos
em tela.

1 O PROBLEMA HABITACIONAL E A INSUFICIÊNCIA DAS POLÍTICAS DE
HABITAÇÃO EM BELO HORIZONTE

O déficit habitacional constitui-se como uma das muitas faces da desigualdade
social e, de acordo com estudo anual da Fundação João Pinheiro3, vem crescendo,
em valores absolutos e relativos, em algumas regiões metropolitanas analisadas, a

3

Instituição de ensino e pesquisa vinculada ao Governo de Minas Gerais.
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despeito das iniciativas supostamente voltadas ao seu enfrentamento. Em Minas
Gerais, o déficit habitacional ultrapassa as 482 mil unidades habitacionais, sendo que,
deste montante, mais de 136 mil referem-se à Região Metropolitana de Belo Horizonte
(FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2015). O problema habitacional atinge todos os
estados brasileiros, acometendo, principalmente, os grandes centros urbanos. Uma
das propostas dos movimentos sociais ligados à luta por moradia, como a Frente
Nacional de Resistência Urbana, dá conta da necessidade de que as modificações
nesse quadro sejam de ordem estrutural, na medida em que
passa pela superação das contradições estruturais da lógica de
apropriação do espaço urbano. Ou seja, passa pelo fim da forma
como o capitalismo se apropriou das cidades para transformá-las não
apenas em espaço privilegiado de acumulação capitalista, mas
também em objeto dessa acumulação. Isso significa que a produção
da cidade (grandes obras, por exemplo) passa a servir aos interesses
da indústria da construção civil e da especulação imobiliária e o
Estado capitalista se transforma no principal agente dessa lógica.
(FRENTE, 2009, p. 16 apud FREITAS, 2015, p. 55).

A própria construção de Belo Horizonte, iniciada em 1894, evidencia sinais da
apropriação da cidade pelo capital, submetendo, desde o início, os trabalhadores que
a construíram à exclusão social. Pensada como um aparato administrativo estatal, a
capital mineira foi planejada de modo a abrigar seus administradores, políticos ou de
carreira, famílias importantes e quem mais compusesse a elite econômica e social da
época. Restava aos trabalhadores a aglomeração fora da área central delimitada pela
Avenida 17 de dezembro (atual Avenida do Contorno), dando início, assim, a
segregação urbana para uma parcela significativa da população. A expansão da
população mais pobre, nesses territórios, se deu de tal forma que apenas “15 anos
após a inauguração da cidade, quase 70% dos habitantes de Belo Horizonte residiam
fora da zona urbana” (VIEIRA; MAYER, 2014, p. 53).
Com o crescimento das áreas ditas periféricas, certo incômodo começou a ser
sentido por aqueles que não enxergavam com bons olhos os que não residiam na área
central, alegando perigo, desordem e insalubridade para a nova capital. Com esse
argumento justificando remoções forçadas, focos de resistência por parte dos
moradores passaram a contar com o apoio ou mesmo a compor movimentos de luta
por moradia, tais como: a União de Defesa Coletiva, a Federação dos Trabalhadores
Favelados de Belo Horizonte e a União dos Trabalhadores da Periferia – UTP (VIEIRA;
MAYER, 2014, p. 55).
Assim, com a segregação socioespacial colocada, o Poder Público empreende
iniciativas no sentido de buscar a regularização fundiária das periferias e o controle do
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déficit habitacional. Podemos citar: o Programa de Desenvolvimento de Comunidades
(PRODECOM), em âmbito estadual, e o Programa Municipal de Regularização de
Favelas (PROFAVELA), criado em meados dos anos 80, mesma época em que é
criada a Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte (URBEL).
O PROFAVELA representou certo avanço na questão fundiária em Belo
Horizonte, mas, a despeito da forte mobilização dos moradores das vilas e favelas no
processo de criação e regulamentação do Programa, ele não conseguiu fazer frente
ao problema colocado. De acordo com Freitas (2015, p. 46):
Do universo de moradores de vilas, favelas, conjuntos habitacionais
populares e outros assentamentos irregulares, que segundo a
URBEL, totalizam 451.395 habitantes, apenas 25.629 domicílios
foram regularizados no espaço de tempo de 25 anos desde a
implantação do programa.

Em âmbito federal, foi criado em julho de 2009 o Programa Minha Casa Minha
Vida (PMCMV). Mesmo sendo uma política habitacional voltada ao financiamento de
moradias para famílias de baixa renda, o PMCMV não consegue atingir a camada
social mais pobre, cuja renda se encontra entre zero e três salários mínimos, tendo em
vista os empecilhos colocados pelas próprias construtoras, que não enxergam como
lucrativo a construção de moradias para essa parcela da população, criando-se,
assim, um campo propício à especulação imobiliária.
Dados

da

URBEL,

disponibilizados

por

Morado

Nascimento

(2016),

demonstram, ainda, que o número de unidades habitacionais entregues por meio do
PMCMV, enfrenta de modo extremamente tímido o déficit habitacional em Belo
Horizonte. Nessa direção, as publicações do Déficit Habitacional no Brasil, da
Fundação João Pinheiro, indicam aumento, tanto em termos absolutos como em
termos relativos do déficit habitacional em cinco das nove regiões metropolitanas
pesquisadas, como aponta Morado Nascimento (2016). A autora chama atenção,
também, para outro problema do PMCMV. Segundo ela, os mecanismos que fariam
‘rodar’ o Programa

em Belo Horizonte induzem o processo de planejamento da habitação
social voltado única e exclusivamente para a produção quantitativa de
unidades, em um processo alienado da análise macro de dinâmica
socioterritorial própria de uma região metropolitana e da realidade
social, física e política do município (MORADO NASCIMENTO, 2016,
p. 152).

A reflexão em torno dos condicionantes econômicos e políticos desse processo
permite-nos evidenciar que
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a questão habitacional é claramente uma sequela direta da
contradição capital x trabalho: a escravidão assalariada conferida à
população mais pobre, especialmente aquela com rendimentos
familiar mensal inferior a três salários mínimos, não lhe permite
acender à compra de uma habitação no mercado imobiliário,
tampouco acessar programas de subsídio público para o
financiamento habitacional, ou pagar o aluguel de uma habitação de
qualidade, localizada próxima aos bens de consumo coletivo e ao
local de trabalho. Resta aos trabalhadores sobreviver como podem,
morando de favor ou sacrificando a alimentação e a saúde para pagar
o aluguel ou, ainda (auto)construindo suas moradias, durante seu
tempo livre, em áreas periféricas de alto risco, ou em imóveis vazios
na cidade (VIEIRA; MAYER, 2014, pp. 55-56).

Frente a isso, em Belo Horizonte e Região Metropolitana, desde 2008,
determinadas mobilizações, empreendidas em torno do direito a moradia, culminaram
na ocupação de terrenos que, por motivos diversos, permaneciam ociosos. Uma
gestão pública ineficiente e o aumento do custo de vida nas zonas urbanas são as
razões que teriam levado os movimentos sociais a se orientarem “pela maior
efetivação e legitimação das ocupações urbanas, objetivando promover alternativa à
provisão habitacional para os pobres” (MORADO NASCIMENTO, 2016, p. 152).
As ocupações, no entanto, não devem ser encaradas apenas como ato político,
a partir do qual se exige a garantia do direito à moradia digna, uma vez que
reverberam nas muitas dimensões que compõem a cena urbana. Segundo Dias et al
(2015, pp. 217-218):

Uma ocupação urbana - por meio de suas dinâmicas internas e das
fronteiras e diálogos que estabelece com a cidade formal - contribui
para repensar a noção de direito à cidade, através dos seus
processos cotidianos de (re)construção. Contribui para a revisão das
políticas públicas de habitação hoje empregadas em larga escala em
territórios municipais que, além de não terem reduzido amplamente o
déficit habitacional, desvinculam a habitação de temas centrais à
efetivação do direito à cidade. Também colaboram para uma
avaliação crítica dos modos de governança pautados em uma gestão
funcional e/ou mercantilizada da cidade. Diante desse contexto,
torna-se contundente a expressão dos movimentos sociais de luta por
moradia em Belo Horizonte, ao afirmarem que: “quando morar é um
privilégio, ocupar é um direito”.

As ocupações urbanas em Belo Horizonte, em sua maioria, fazem referência a
nomes de figuras revolucionárias ou ligadas à defesa dos direitos humanos e das
causas populares. Esse fato se reveste de certa importância, na medida em que incide
na conformação da memória das lutas sociais, revestindo-se, assim, de caráter
eminentemente pedagógico.
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A distribuição das ocupações que eclodiram em Belo Horizonte, no período de
2008 a 2015, está ilustrada na Figura 1. Na Região Norte, localizam-se as ocupações
Zilah Spósito, Helena Grego, Rosa Leão, Esperança e Vitória. Essas três últimas na
Região da Izidora, onde surgiu a demanda para os programas de proteção, tendo em
vista uma série de conflitos que culminou em três assassinatos e várias ameaças. No
extremo sul, na Região do Barreiro, próximo ao município de Ibirité, estão localizadas
as ocupações Camilo Torres, Irmã Dorothy, Eliana Silva, Paulo Freire e Nelson
Mandela. E, por fim, na Região da Pampulha, próximo ao bairro Céu Azul, está a
Ocupação Dandara.
Figura 1 – Distribuição das Ocupações em Belo Horizonte

Fonte: Google Maps (Elaborada pelos autores)
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1.1 A Região da Izidora4

Localizada na Região Norte de Belo Horizonte, no limite com o município de
Santa Luzia, a região da Izidora abriga, segundo estimativa dos movimentos sociais
(MOREIRA, 2013; FREITAS, 2015), cerca de 8.000 famílias, distribuídas pelas
ocupações

Rosa

Leão,

Vitória

e

Esperança.

Tais

ocupações

surgiram

espontaneamente, ou seja, os moradores ocuparam o terreno sem ter um
planejamento prévio e sem serem organizados por algum movimento social,
diferentemente das ocupações organizadas, onde se tem uma preparação para a
ocupação do espaço, organização comunitária entre os moradores e também
formação política. As Ocupações da Região da Izidora ocupam uma área de
aproximadamente 9,5 milhões de metros quadrados e estão localizadas em uma das
últimas grandes áreas verdes da cidade.
O interesse pelo chamado Vetor Norte vem aumentando após a mudança da
sede do Governo de Minas para localidade próxima – a chamada Cidade
Administrativa – que custou aos cofres públicos mais de 1 bilhão de reais. Diversas
outras obras foram empreendidas para constituição da chamada Linha Verde, cujo
objetivo foi facilitar o acesso ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, na cidade de
Confins. Ao mesmo tempo, percebe-se a construção de diversos condomínios e hotéis
de luxo, o que contribuiu para aumentar ainda mais a cobiça de empresários,
sobretudo ligados às grandes construtoras.
As ocupações surgiram no contexto efervescente das chamadas “Jornadas de
junho de 2013”, logo em seguida, movimentos sociais que lutam por moradia na
cidade de Belo Horizonte, como as “Brigadas Populares (BP)”, o “Movimento de Luta
nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB)” e a “Comissão Pastoral da Terra (CPT)” iniciaram
sua atuação na região da Izidora, no assessoramento jurídico, político e social. Desde
então, as ocupações Rosa Leão, Esperança e Vitória, junto a uma ampla rede de
apoiadores, vêm lutando para a consolidação do direito à moradia. Têm sido
realizados atos como ocupações da prefeitura e de outros prédios públicos na cidade

Sobre o nome da região, Morado Nascimento (2016, p. 163) afirma que “segundo informação
da Profa. Margarete [Leta] Silva, pesquisadora do Praxis, nos mapas de Belo Horizonte, até
pelos menos 1937, o ribeirão que deu nome à área conhecida como Granja Werneck está
grafado como Ribeirão da Izidora. Assim como o Ribeirão da Onça, ambos foram
masculinizados nos mapas seguintes. Há informações de que Izidora teria sido uma escrava
(ou uma mulher escravizada) alforriada que ali constituiu sua descendência. É possível que o
nome venha dela – Izidora da Costa. Assim, os movimentos sociais referem-se à região como
Izidora e a PBH como Izidoro”.
4
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de Belo Horizonte, reuniões de negociações com o Estado de Minas Gerais e Governo
Federal, articulações na defesa jurídica das famílias via rede de advogados populares,
apoio nas mídias sociais, além de parcerias com universidades.
2 POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS: o PPCAAM e o PPDDH

A partir de 1980, o Brasil assiste a um aumento significativo do número de
homicídios. No período 1980/2012, esta foi à causa mortis de 1.202.245 pessoas,
segundo dados do Mapa da Violência 2014 (WAISELFISZ, 2014, p. 26). A taxa de
homicídios, que em 1980 era de 8,5 para cada 100 mil habitantes, chega a 18,5 no
ano de 2012. Entre os jovens, o cenário é ainda mais preocupante, tendo em vista que
a já elevada taxa de 19,6 homicídios para cada 100 mil jovens, em 1980, salta para
57,6, em 2012 (Ibidem, p. 29).
Em Minas Gerais, considerado o período 2002/2012, o número de homicídios
(na população total) cresceu 52,3%. Os demais estados da Região Sudeste vêm
apresentando uma dinâmica diferente: enquanto o Espírito Santo apresentou um
incremento de 3.3%, os estados de São Paulo e Rio de Janeiro registraram redução
de 56,4% e 44,9%, respectivamente. A população jovem, assim como no cenário
nacional, apresenta-se mais vulnerável, já que o número de jovens assassinados no
período em tela cresceu 54,6% (WAISELFISZ, 2014, p. 35).
Outro dado preocupante diz respeito ao assassinato de militantes sindicais e
sociais, defensores das causas populares e dos direitos das comunidades tradicionais,
que continua compondo um triste cenário atravessado, não raramente, pela
impunidade. Segundo a ONG Justiça Global5, só nos dois primeiros meses de 2016,
pelo menos 8 defensores dos direitos humanos foram assassinados no Brasil. Um
relatório da mesma instituição (DIAS; CARVALHO; MANSUR, 2013) dá conta, ainda,
dos processos de criminalização e deslegitimação de que são vítimas esses
defensores, expondo uma gama de violações a que são submetidos em decorrência
da militância.
Nesse contexto, justificam-se iniciativas como a criação do Programa de
Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte – PPCAAM e do Programa
de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos – PPDDH, como estratégias de
enfrentamento da violência letal. Esses programas são executados em diferentes
Unidades da Federação por meio de convênio celebrado entre o Governo Federal e os
governos estaduais. Esses, por sua vez, celebram convênio com organizações da
5

Cf. http://global.org.br/programas/brasil-tem-numero-alarmante-de-defensores-de-direitoshumanos-mortos-em-2016/
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sociedade civil que, a partir da contratação de pessoal e gestão dos recursos
financeiros, promovem efetivamente o trabalho de proteção.
2.1 O PPCAAM

O PPCAAM foi criado em 2003, mas só foi oficialmente instituído em 2007, por
meio do Decreto Federal 6.231/2007. Tem a finalidade de proteger crianças e
adolescentes expostos a situação de grave ameaça, podendo a proteção ser
estendida a jovens de até 21 anos, desde que egressos do Sistema Socioeducativo.
Em Minas Gerais, o Programa funciona desde 2003 e recebeu regulamentação
complementar por meio do Decreto Estadual 44.838/2008. A estruturação e
funcionamento do PPCAAM estão dispostos, também, no seu Guia de Procedimentos
(BRASIL, 2010, pp. 68-77) que, dentre outros elementos, estabelece uma equipe
mínima para seu funcionamento, a saber: duas coordenações (geral e adjunta),
advogado, assistente social, psicólogo, educador social, assistente administrativo e
motorista.
A partir das suas Portas de Entrada – Ministério Público, Poder Judiciário ou
Conselho Tutelar – o trabalho do Programa consiste em avaliar a existência de
ameaça de morte iminente, endereçada a criança ou a adolescente. Constatada a
existência desta, é realizada uma proposta de proteção que, aceita pelo adolescente e
seus familiares, implica na imediata saída do local onde se deu a ameaça.
Na definição do local onde será realizada a proteção incidem vários fatores,
dentre eles: a consideração do poder do ameaçador, da ocorrência de exposição
midiática e da motivação da ameaça. Casos em que o ameaçador é agente público ou
ocupa posição de chefia no tráfico, assim como se a ameaça se dá em razão do
testemunho de um crime, por exemplo, podem apresentar desafios de maior
complexidade ao trabalho de proteção. Os efeitos desse processo, na quase totalidade
dos casos, são sentidos de forma significativa pelos protegidos, já que implicam no
rompimento do vínculo com o território, de laços de afetividade e amizade. Alguns
direitos podem, ainda, sofrer certa relativização, culminando, por exemplo, na limitação
da circulação e do acesso às redes sociais, ou mesmo dos contatos telefônicos com
amigos e familiares.
Em local seguro, prezando sempre pelo caráter excepcional da medida de
proteção, busca-se promover a reinserção social do protegido e seus familiares a partir
do acionamento da rede de atendimentos em saúde, educação, assistência social,
trabalho, cultura e lazer.
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2.2 O PPDDH

O PPDDH foi criado em 2004 com o objetivo de adotar e articular medidas que
garantam a proteção de pessoas que, em decorrência de sua atuação na defesa ou
promoção dos direitos humanos, sejam ameaçadas ou encontrem-se em situação de
risco ou vulnerabilidade. O Programa tem fundamento na Resolução 53/144 da
Assembleia Geral das Nações Unidas, de 9 de dezembro de 1998, bem como no
Decreto 6.044/2007 que aprovou a Política Nacional de Proteção aos Defensores dos
Direitos Humanos.
Em Minas Gerais, o Programa foi criado em 2009, sendo instituído oficialmente
cinco anos mais tarde, através da Lei Estadual 21.164/2014. As ações do Programa
não se voltam apenas para a proteção da integridade física e da vida dos defensores,
mas orientam-se, sobretudo, pela busca da superação das causas que deram origem
às situações de risco e ameaça. É importante pontuar que pessoas jurídicas também
são classificadas como “defensor dos direitos humanos”. Nessa perspectiva, o
PPDDH-MG, segundo o artigo 2º da lei supracitada,
tem como objetivo adotar medidas para a proteção de pessoas
naturais ou jurídicas, grupos, instituições, organizações e movimentos
sociais que tenham seus direitos violados ou ameaçados em
decorrência de sua atuação pelo reconhecimento, respeito, proteção,
promoção ou exercício de direitos humanos (MINAS GERAIS, 2014).

Para tanto, o Programa conta com uma equipe de atendimento e
acompanhamento multidisciplinar constituída por profissionais com formação em
psicologia, direito e ciências humanas ou sociais.
A solicitação de inclusão pode ser feita pelo próprio defensor, que porventura
se encontre em pelo menos uma das situações aludidas, ou, ainda, por órgãos
públicos e entidades da sociedade civil que tenham conhecimento dos fatos. A decisão
pela inclusão é prerrogativa do Conselho Deliberativo, mediante parecer da equipe
técnica. Segundo informações do website da Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República6, as medidas protetivas que podem ser tomadas pelo
PPDDH incluem:
visitas no local de atuação do defensor para análise preliminar do
caso e da ameaça; realização de audiências públicas de solução de
conflitos; divulgação da atividade do defensor e do Programa;
articulação com órgãos envolvidos na solução das ameaças;
6

Cf. www.sdh.gov.br/assuntos/combates-as-violacoes/programas/defensores-dos-direitoshumanos-1
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acompanhamento das investigações e denúncias; monitoramento por
meio de visitas periódicas no local de atuação do defensor para
verificar a permanência do risco e a situação de ameaça; retirada
provisória do defensor do seu local de atuação, em casos
excepcionais e emergenciais; proteção policial em casos de grave
risco e vulnerabilidade.

É importante frisar a perspectiva metodológica que busca realizar a proteção
do defensor sem afastá-lo do território onde se dá sua militância. Afinal, a ameaça
busca, nesses casos, exatamente fazer cessar a luta por direitos, o que seria logrado
caso o protegido fosse, como via de regra se dá no PPCAAM, afastado do local ou da
circunstância em que se dá a ameaça. Nesse contexto, muitos desafios são
colocados, demandando estratégias de proteção que envolvem desde o acionamento
da Segurança Pública até à decisão de dar visibilidade não só a atuação política do
defensor como, também, à própria situação de ameaça. Essa exposição também
destoa da prática de trabalho do PPCAAM, que prefere levar a cabo estratégias
fundadas na perspectiva do sigilo.
Diante desse panorama, faz-se necessário refletirmos e problematizarmos o
alcance dessas políticas públicas de proteção na interface com as ocupações urbanas,
já que às dificuldades de acesso aos serviços de proteção básica somam-se outros
desafios inerentes a esses territórios sob disputa.
3 DESAFIOS DA PROTEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS FRENTE ÀS OCUPAÇÕES
URBANAS

Das diversas dificuldades que assolam as ocupações urbanas em Belo
Horizonte, a falta de acesso às políticas públicas vem se constituindo como grave
problema, sendo que a burocratização se constitui como principal entrave. Isso porque
é exigido dos moradores a comprovação do endereço de residência através de
documentos como contas de água e energia elétrica, serviços esses que lhes são,
igualmente, negados. Como são raras as instituições que se dispõem a atender os
moradores, manifestações têm sido realizadas no sentido de garantir o acesso aos
serviços de proteção básica.
No dia 8 de março de 20167, por exemplo, aproveitando a carga simbólica da
data, as mulheres das ocupações Helena Greco e da Região da Izidora, em conjunto
com movimentos sociais, ocuparam o CRAS e o Centro de Saúde do bairro Zilah
Spósito, denunciando a determinação municipal que proibiu qualquer instituição
pública de atender moradores das ocupações urbanas. Cobrou-se, na ocasião, que
7

Cf. http://brigadaspopulares.org.br/?p=2255
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todos os moradores sejam atendidos e efetivamente cadastrados na unidade de
saúde, assim como a efetivação da matrícula das crianças em escolas próximas às
ocupações, além da construção de mais um posto de saúde e a formação de uma
equipe de saúde para atender os moradores.
As ocupações também sofrem diariamente com a violência estatal, seja através
das constantes ameaças de despejo, gerando instabilidade e desespero das famílias,
seja através das agressões policiais vivenciadas pelos moradores e lideranças
comunitárias. As abordagens policiais são realizadas de forma arbitrária, segundo os
movimentos sociais, ensejando o cometimento de abusos que podem ser ilustrados
pelo caso do líder comunitário Manoel Ramos de Souza – conhecido como Bahia,
morador da Ocupação Vitória e que, à época do fato, contava com 26 anos de idade.
Segundo nota8 das Brigadas Populares, intitulada “Perseguição política e violência
policial contra liderança da Izidora”, Bahia, buscando não ser parado pela polícia, pois
pilotava uma moto sem capacete e vinha sendo abordado injustificadamente sempre
pelos mesmos policiais, acabou sofrendo um acidente, momento em que, em sua
direção, 12 tiros foram disparados.
O ocorrido ensejou, por parte dos movimentos sociais, a criação de uma
campanha contra o extermínio do povo negro das periferias que, além de reuniões
com o comando da Policia Militar, deu visibilidade à violência endereçada aos
moradores e lideranças das ocupações. Além disso, foram apresentadas denúncias às
entidades ligadas à defesa dos Direitos Humanos do Estado de Minas Gerais.
Ademais, as ocupações urbanas enfrentam outros conflitos que envolvem o
tráfico de drogas e grupos que querem usar a luta popular em prol de interesses
particulares. A resistência por parte das lideranças comunitárias, moradores e
movimentos sociais frente à atuação desses grupos não raro é atravessada por
ameaças, agressões e mesmo assassinatos. Esse é o caso de Manoel Ramos que,
após pouco mais de um mês do fato narrado acima, foi assassinado por pessoas que
se beneficiavam da ocupação a partir da venda de lotes. O fato gerou grande
repercussão na cidade, comovendo não só moradores que conviviam com ele, como
também militantes de diversos movimentos sociais que, mais uma vez, denunciaram a
negligência do Estado na busca por solucionar o conflito fundiário das ocupações
urbanas e também na promoção da proteção a lideranças comunitárias que atuam na
defesa dos direitos sociais mais básicos.
A partir desse episódio, os conflitos dentro da Ocupação Vitória se
intensificaram, produzindo mais duas mortes, provavelmente decorrentes dos

8

Cf. http://brigadaspopulares.org.br/?p=1010
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interesses do tráfico de drogas pelo território. O adolescente João Vitor, de 14 anos, foi
morto a tiros no dia 22 de outubro de 2015, assim como o líder comunitário Ricardo de
Freitas, conhecido como Kadu, de 38 anos, alvejado por tiros um mês depois, na
mesma ocupação. Na sequência, diversas lideranças e moradores foram ameaçados
de morte, colocando a demanda pelo acionamento de dois programas de proteção de
direitos humanos: o PPCAAM e o PPDDH.
3.1 Refletindo sobre o processo de proteção

No que diz respeito ao acesso aos programas de proteção de direitos
humanos, podemos constatar que uma das primeiras dificuldades enfrentadas é a falta
de articulação em rede. Apenas algumas instituições – Ministério Público, Poder
Judiciário e Conselho Tutelar, no caso do PPCAAM – podem fazer o encaminhamento
de casos, sendo que as outras políticas públicas que estão/deveriam estar no
território, ou seja, que tem maior possibilidade de conhecer as dinâmicas e conflitos
existentes, como a Saúde, a Educação, o Centro de Referência da Assistência Social
(CRAS) e o Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS), não
possuem tal incumbência. Esse fato faz com que se perca a lógica da articulação em
rede como “um processo comum de comunicação para todos os que estão envolvidos
no problema e possuem um objetivo comum” (NEVES, 2009, p.152). Principalmente,
se partimos da compreensão de que a articulação em rede possui um caráter
policêntrico; não hierárquico; não linear; [englobando] múltiplos níveis
de organização; auto-organização; objetivos compartilhados,
construídos coletivamente; múltiplos níveis de organização e ação;
dinamismo e intencionalidade dos envolvidos; coexistência de
diferentes; produção, reedição e circulação de informação;
empoderamento dos participantes; desconcentração do poder; multiiniciativas; tensão entre estruturas verticais e processos horizontais;
tensão
entre
comportamento
de
competição/cooperação/
compartilhamento; composição multi-setorial; formação permanente;
ambiente fértil para parcerias; oportunidade para relações
multilaterais; evolução coletiva e individual para a complexidade e
configuração dinâmica e mutante. (NEVES, 2009, p.152)

Pensando no caso do adolescente que foi incluído no PPCAAM, podemos
realizar a seguinte reflexão. Ao se mudar para a ocupação Vitória, o mesmo não
conseguiu se matricular em escola próxima, sendo forçado a abandonar os estudos.
Ainda que não tivesse envolvimento com o tráfico de drogas, e talvez por ser uma das
lideranças juvenis da ocupação, se viu ameaçado de morte quando os conflitos no
território se intensificaram, tendo sido retirado do local pelos movimentos sociais.
Suponhamos que esse adolescente estivesse na escola ou o Conselho Tutelar
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soubesse da situação das crianças e adolescentes sem matrícula escolar nas
ocupações da Izidora e os programas de direitos humanos estivessem trabalhando em
articulação com os movimentos sociais. Provavelmente, esse caso poderia ter sido
resolvido de uma maneira menos traumática para o usuário. Como isso não ocorreu
(não ocorre), a entrada no programa de proteção se deu via movimentos sociais, que
os procuraram apresentando a demanda, não sem antes ter que provocar uma das
suas Portas de Entrada.
Após a inserção do adolescente no PPCAAM, outra liderança juvenil foi
ameaça de morte. Como contava com mais de 18 anos de idade, foi encaminhada
pelos movimentos sociais ao PPDDH. Não necessitou sair da ocupação, mas
vivenciava constantemente os conflitos territoriais e se colocava em risco, tendo, com
isso, que abandonar sua militância por receio de ser assassinada.
Percebemos que em ambos os casos houve um comprometimento significativo
da militância, um perdendo o contato direto com a ocupação e o outro impossibilitado
de exercer qualquer papel político. Deste modo, constatamos que a negligência por
parte do Estado em resolver o problema habitacional das ocupações urbanas em Belo
Horizonte, passa, em alguma medida, por se omitir em relação aos conflitos que se
estabelecem nos territórios. Com isso, a atuação dos programas de proteção se
apresenta limitada, sobretudo pela falta de articulação com as políticas públicas locais,
a atuação territorial precária ou quase inexistente e a utilização da Polícia Militar como
um recurso de proteção, no caso do PPDDH.
Observa-se, também, que a não participação popular dos movimentos sociais e
dos próprios usuários atendidos pelos programas de proteção é fator determinante
para falta de articulação e atendimento eficaz das demandas. Entendemos como
participação social o “controle social da participação da sociedade civil organizada na
arbitragem dos interesses em jogo e acompanhamento das decisões segundo critérios
pactuados” (BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 181), como também o diálogo constante
com os movimentos sociais por parte dos programas de proteção de direitos humanos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O percurso realizado até aqui nos permite evidenciar o modo como o problema
habitacional vem sendo, insuficientemente, enfrentado pelo poder público municipal
em Belo Horizonte, forçando um grande número de pessoas a recorrer à estratégia de
ocupação de terrenos que não cumprem a função social da propriedade. Os conflitos
que se estabelecem nesses territórios envolvem tanto o poder público quanto outros
atores que buscam se beneficiar de uma luta popular. A violência (re)produzida acaba
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por colocar demandas para os programas de proteção de direitos humanos que, como
evidenciamos, sofrem de profundas limitações.
Percebemos que as complexidades inerentes a esses territórios chegam aos
programas, constituindo-se em dificuldades e desafios para o trabalho de proteção,
tendo este, inclusive, profundo impacto na trajetória de militância dos sujeitos
acompanhados.
Sendo assim, concluímos que o diálogo entre os programas de proteção de
direitos humanos, ocupações e movimentos sociais é de extrema importância. Ele
deve fazer frente, inclusive, à “desconfiança” com que os sujeitos atendidos têm
encarado essas iniciativas do Estado, já que, em grande medida, a violência sofrida é
fruto da própria atividade estatal. De outro modo, estaremos sempre diante desse
aparente paradoxo ilustrado pelo Estado que, se de um lado tenta proteger a vida
dessas pessoas, por outro não garante condições para que as mesmas tenham uma
alternativa de moradia digna e, por conseguinte, de vida digna.
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9º Encontro da ANDHEP - Direitos Humanos, Sustentabilidade, Circulação Global e Povos
Indígenas.

25 a 27/05/2016, UFES, FDV, UVV. Vitória (ES).

Grupo de Trabalho: 23 - Direitos Humanos e Políticas Públicas.

Redes de Políticas Públicas e os coletivos de juventude em CariacicaES.

Fabrício Oliveira dos Santos (Universidade Federal do Espírito Santo - UFES), Ana Lucia
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(Universidade Federal do Espírito Santo - UFES), Helom de
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INTRODUÇÃO

Na década de 80, diversas mudanças se efetuaram no meio dos movimentos
sociais – por exemplo, a maior inserção de jovens, estudantes e mulheres, cujas pautas
incluíam o direito a diversidade, qualidade de modos de vida, redistribuição de renda e
condições de trabalho (Alonso, 2009; apud Lerbach, 2011). No Brasil, podemos
acrescentar a luta pela democracia, havendo essas lutas se iniciado no período da
ditadura civil-militar em 1964, inicialmente no meio das próprias forças armadas e
sindicatos. Houve, no entanto, um processo de repressão e de desbaratamento das alas
progressistas desses setores, o que resultou na inserção mais destacada do movimento
estudantil, em especial no ano de 1968 com a instauração do AI-5.
Em todo esse período, e mesmo antes do advento da ditadura civil-militar, lançou-se
mão de estratégias como greves, paralisações, ocupações de terra, saques e sequestros.
Diversos atos marcaram a década de 60, como A Passeata dos cem mil, a Sexta Feira
Sangrenta e a Batalha da Maria Antônia, que de acordo com Mesquita (2003) “...foram
marcos importantes para a construção desse novo paradigma [para os movimentos
sociais]. Este, contrapondo-se às teorias baseadas na lógica racional e estratégica dos
atores, deu ênfase a elementos como a cultura, lutas sociais cotidianas, identidade, etc.”
(p. 119). Na década de 80, aconteceram atos que marcaram época, como os realizados
pelo movimento Diretas Já, que pleiteava, no período da ditadura, a efetivação da
democracia, com o consequente fim da ditadura e a realização de eleições com voto
direto; enquanto na década de 90 se destacou o movimento dos “Caras Pintadas”, que
pleiteava o impedimento do presidente Fernando Collor (Gohn, 2014, p. 431). Houve uma
participação popular significativa nesses movimentos, inclusive da juventude. Nos anos
recentes, os atos que marcaram o período foram as Jornadas de Junho, que tiveram
como principal fator de mobilização o aumento do valor da passagens de no transporte
público, tendo se iniciado em São Paulo com o Movimento Passe Livre (MPL) e se
alastrado pelo país numa crescente onda de insatisfação, inicialmente, com o sistema
representativo. Segundo Secco (2013), o jornal Folha de São Paulo afirmou que 53% dos
manifestantes do dia 17 de junho de 2013 na cidade de São Paulo tinham menos de 25
anos. Nos anos seguintes, algumas dessas forças que estavam presentes nas ruas
convergiram para o movimento que reivindicava o impedimento da então presidente Dilma
Vana Rousseff. De acordo com pesquisa publicada pela Universidade de Vila Velha
(Sebastião Junior et al., 2015), nesse momento, as características do público que ia às
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ruas já havia se modificado: em Vitória, uma média de 18% dos manifestantes tinha até
25 anos.
No Espírito Santo também vêm ocorrendo atos com intensa participação juvenil.
Temos como exemplo os grandes atos contra aumentos das passagens em 2005 e 2011,
as manifestações de 2013 no bojo das Jornadas de Junho. Nos anos seguintes,
experienciamos também os atos pela deposição da presidente eleita, além de atos contra
o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e em 2016 a marcha no Dia das
Mulheres, que culminou na ocupação do Palácio Anchieta, sede do executivo estadual.
Ano após ano, o Espírito Santo vem se destacando negativamente nos índices de
violência, em especial contra os jovens, negros e pobres – superando e muito as médias
nacionais, sendo que o Brasil se apresenta como um dos países mais violentos do
mundo: de acordo com informações do IBGE de 2011, somos o 3º país no mundo com a
maior taxa de assassinatos de jovens, morrendo em média 143 jovens diariamente. Para
Waiselfisz (2013) “Os homicídios são, hoje, a principal causa de morte de jovens de 15 a
24 anos no país e atingem especialmente jovens negros do sexo masculino, moradores
das periferias e áreas metropolitanas dos centros urbanos” (p. 9).
No Mapa da Violência, o Espírito Santo desponta, proporcionalmente, em nível
nacional como o 2º estado onde mais se mata jovens, perdendo somente para Alagoas.
No ano de 2014, por exemplo, a cada 100 mil jovens com idade entre 15 e 29 anos, 96,2
foram mortos no estado, segundo os dados do Atlas de Violência produzido pelo IPEA e
FBSP. Contexto que retrata bem a realidade experienciada na Grande Vitória, incluindo o
município metropolitano de Cariacica, um dos municípios mais populosos do Espírito
Santo e que passa por graves problemas de exclusão social. Os dados do IBGE de 2010
mostram que quase ⅓ da população de Cariacica é composta por jovens, sendo que
destes 69% são negros. Em 2011 aconteceram 226 homicídios em Cariacica, destas 157
eram jovens e 119 também negros.
Esses índices vêm acompanhados de parcas políticas e recursos voltados para os
atendimentos das demandas desses públicos, compondo um quadro de severa
precariedade. Negam-se os direitos básicos, produz-se no imaginário social uma
representação do jovem enquanto criminoso, com um visível recorte de cor e de classe,
ignorando as estimativas que apontam que apenas 0,9% dos crimes são cometidos por
menores de 18 anos (o número cai para 0,5% se consideramos apenas homicídios e
tentativas de homicídio) (Amorim, 2015), enquanto, na realidade, estes são as principais
vítimas de homicídios, com taxas desproporcionais à sua representatividade demográfica
(Waiselfisz, 2013).
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Cariacica é um município que passou por um intenso acréscimo populacional entre
o período que compreende meados da década de 60 até o final da década de 90, algo da
ordem de praticamente 1000%, com o destaque para algumas regiões como a antiga
região de Itanhenga, atualmente Nova Rosa da Penha. Um processo que se deu de forma
não planejada, produzindo regiões com graves problemas de precarização, como miséria,
baixa escolaridade, baixa qualificação profissional e poder aquisitivo e desemprego,
dentre outros. Entre as influências para esse verdadeiro boom populacional estão a
proximidade com Vitória, a implementação de grandes projetos industriais a partir de
década de 1970 no Espírito Santo, e especificamente na região da Grande Vitória, como
as usinas de Tubarão, a Belgo Mineira e a de pelotização da Companhia Vale do Rio
Doce, com as duas primeiras formando atualmente o complexo da Arcelor Mittal, donde
decorre um fluxo de imigrantes em busca de melhores condições de vida (Mattos, 2011).
Tendo em mãos todos esses dados torna-se manifesto a existência de números
alarmantes da violência contra a juventude brasileira, com os índices de homicídio
representando tanto uma questão de saúde quanto uma severa violação dos direitos
humanos, que se desdobram em questões e reflexões acerca de como é possível um
Estado que deveria investir para que esses jovens tenham acesso aos direitos básicos vir
sistematicamente corroborando com o seu extermínio, como um poderoso e decisivo
agente do racismo – de um tipo específico, o racismo estrutural – a ponto de a juventude
considerar o Estado como um obstáculo a ser superado para a conquista da plena
cidadania.
De um modo geral, a juventude, no âmbito das políticas públicas, tem sido tratada
como uma questão de segurança pública. Um exemplo paradigmático foi a aprovação na
Câmara dos Deputados da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que reduz a
maioridade de 18 para 16 anos, em 2015 (proposta que, neste momento, aguarda
apreciação pelo Senado), por meio de uma manobra escusa (ou um verdadeiro golpe),
realizada por Eduardo Cunha, então presidente da Câmara e, neste momento,
provisoriamente afastado, que levou a PEC novamente à votação um dia após sua
derrota (Ramalho, 2015). Afirma-se aí mais uma vez, escancaradamente, a atitude
violenta do poder público frente à juventude, ignorando protestos e debates efetuados em
todo país que indicavam posição contrária à redução da maioridade penal, fora as
motivações econômicas que embasam o encarceramento em massa da juventude negra
e pobre. Na proposta aprovada, a redução da maioridade está restrita a crimes
hediondos, como homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte, excluindo crimes
como tráfico de drogas, roubo com causa de aumento de pena e terrorismo.
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Para tentar dirimir essa associação entre descaso com a juventude e a produção
social da violência, foi criado no âmbito federal, no final de 2012, o plano Juventude Viva,
a partir da perspectiva de que a realidade do extermínio da juventude negra é nacional e
demanda ação estratégica e recursos humanos e financeiros do governo. Contudo, com a
nova realidade que se apresenta e delineia para o futuro do Brasil, esse acúmulo
conquistado pelos movimentos sociais ligados a negritude pode estar posto em risco,
produzindo um deterioramento ainda maior da qualidade de vida da juventude,
especialmente a negra e periférica.
Mesmo em uma conjuntura tão desfavorável aos jovens, sistematicamente são
realizadas ações e proferidos discursos que buscam deslegitimar e criminalizar a
juventude, com articulação em políticas como a da redução da maioridade penal, além de
perseguições e prisões efetuadas dos estudantes participantes dos movimentos de
ocupação das escolas paulistas e cariocas, movimentos de resistências contra as
diversas precarizações impostas. Desse modo, mesmo diante de uma real tentativa de
massacre físico, político e subjetivo, por meio da repressão, da violência e dos discursos
desqualificadores, percebemos uma potência nesses jovens que precisa ser afirmada,
estimulada e protegida. Podemos seguramente expressar que há uma falsa afirmação
quando se diz que “a juventude é apática politicamente”, pois há jovens, em diferentes
cantos, construindo estratégias de enfrentamento da dura realidade vivenciada e lutando
por transformação social em diversos âmbitos.
O que vem a se destacar na juventude é uma descrença no modo dominante de
fazer política, nessa velha e corroída concepção representativa, que afirma como único
esse modelo de se fazer política, com um funcionamento hierárquico, excludente e suas
negociatas, relegando, negando ou mesmo excluindo outras possibilidades de ação
transformadora. Nesse ponto, torna-se interessante resgatar as escritos de Stuart Mill
(2006), um dos formuladores e propulsionadores desse modelo representativo que
herdamos de forma colonial, nas quais pontua que esse modelo foi pensado para
descentrar o poder das mãos do rei, mas, em compensação, gerar estabilidade para os
arranjos políticos feitos pelos setores mais esclarecidos da sociedade ante aos variados e
instáveis anseios populares. É justamente esse modelo que desgasta a juventude,
gerando desconfiança e descrença.
Isso não significa que a juventude seja despolitizada. Se há uma ausência dos
jovens nos espaços institucionalizados de participação, reflexo dessa descrença no
modelo representativo e nas formas tradicionais de fazer política (bastante justificável,
neste contexto), observamos, por outro lado, que esses jovens têm se organizado para
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produzir resistência e pensado estratégias para viver de forma digna, enfrentando essa
violenta realidade, assim outros movimentos de luta têm lugar junto à juventude. A sua
disposição para mudar a sociedade é vista através de ações de trabalho voluntário e de
engajamento em atividades culturais (como grupos de hip-hop, dança, grafite, poesia).
Emerge ainda, um cenário em que milhares de pessoas saem às ruas em grandes
manifestações que reivindicam uma série de direitos sociais, como saúde, educação,
liberdade sexual, dentre outros, como o fim da corrupção e deposição da presidente
eleita. Torna-se, portanto, fundamental que se compreenda essas novas formas de
engajamento da juventude. Necessário é colocar algumas questões: Quais são as formas
pelas quais os jovens são vistos em nossa sociedade? Quais são as políticas públicas de
juventude disponíveis? Quais são os movimentos de juventude atuantes hoje? Quais são
os critérios ético-estético-políticos de atuação? Como essa juventude tem se organizado?
Quais são as lutas que emergem como prioridade nesses grupos?

Desenvolvimento
Nosso trabalho de pesquisa no município através do programa de extensão, no qual
trabalhamos na perspectiva metodológica da pesquisa-intervenção. Consideramos que
sujeito e objeto coemergem na realização da pesquisa, e, portanto, o que se realiza é
uma produção dos dados na experiência do campo, em contraposição à ideia de que
haveria um mundo pronto a ser representado, de onde coletaríamos os dados de
pesquisa (PASSOS; BARROS, 2009). Visamos, na pesquisa-intervenção, à interrogação
das práticas naturalizadas que se materializam nos estabelecimentos. (HECKERT;
PASSOS, 2009).
Como método da pesquisa intervenção adotamos os seguintes passos como
estratégia de delineamento do percurso:
1. Estudo da história do município de Cariacica e de referências teóricas das políticas
públicas do município;
2. Cartografia dos coletivos de Juventude e quais as possíveis relações que eles
estabelecem com os equipamentos públicos;
3. Acompanhamento de algumas discussões feitas questionando ações efetuadas
por coletivos no Conselho Municipal de Juventude;
4. Entrevistas com os participantes do Conselho de Juventude do município visando
entender como se dão os enfrentamentos em busca de melhoria nas políticas
públicas;

75

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

5. Participação em rodas de conversa visando resgatar a cultura do município
através de relatos de moradores que participaram em movimentos de luta por
melhorias no município;
6. Entrega dos dados e discussão acerca das análises feitas pelos coletivos de
juventude durante as rodas de conversa.
Iniciamos nossa aproximação a esse novo campo, que abarca movimentações da
juventude realizadas em todo o município, entrando em contato com alguns coletivos e
grupos já conhecidos, por meio de encontros informais e entrevistas, e seguimos
ampliando nossa rede de contatos com indicações dos grupos já acessados. Na primeira
conversa formal que realizamos nessa frente de atuação, com o Fórum Estadual da
Juventude Negra do Espírito Santo (Fejunes), conseguimos traçar um panorama inicial da
história das lutas da juventude no estado e das questões que as têm mobilizado.
Nossa proposta ético-metodológica consiste em criar ferramentas de fortalecimento
dos espaços de participação e de produção de políticas públicas que permitam confrontar
os discursos hegemônicos acerca dos jovens de periferia, discurso este que reforça a
percepção de carências, vulnerabilidades e delinquência. A aposta é de produzir
coletivamente redes quentes (BENEVIDES; PASSOS, 2015) que operem a favor dos
processos de diferenciação, fortalecendo a invenção de novas formas de existência que
possam resistir aos regimes de opressão e submissão e os dados são produzidos a partir
do contato com o campo de pesquisa-intervenção.
Além de entrarmos em contato com espaços formais de participação dos jovens,
como o Conselho de Juventude de Cariacica, estivemos também com diversos coletivos
independentes e grupos que se reúnem em torno de interesses específicos: funk, skate,
cultura hip-hop (rap, break, literatura marginal), cineclubismo, punk rock. Elaboramos um
roteiro semiestruturado que tem orientado as nossas aproximações e estamos em
processo de construção de outras metodologias de aproximação com os coletivos de
juventude e de apresentação do projeto, cuja necessidade foi avaliada a partir da análise
dos primeiros contatos.
No total, contatamos 15 grupos, sendo que 9 desses atuavam diretamente em
Cariacica e foram entrevistados: Aprender Cultura; Banda de Congo de Roda d’Água;
Cineclube Colorado; CriAtividade; Fórum Estadual da Juventude Negra do Espírito Santo
(Fejunes); Literatura MarginalES; Movimento Funk Capixaba - Oficina de Letras e Rimas;
Projeto Boca-a-Boca; Viva Rima; quatro grupos nos serviram como informantes
estratégicos, apresentando-nos outros grupos: Mapeando o Comum em Vitória; Assédio
Coletivo; Centro de Referência da Juventude de Vitória e Conselho de Juventude de
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Cariacica. Definimos ação direta, enquanto critério, como a efetuação de atividades
práticas junto à população jovem residente no território.
De um modo geral, temos observado nessas conversas a predominância de
movimentos que funcionam dentro do princípio do “faça-você-mesmo”, com grupos que se
organizam de forma muito autônoma com relação ao Estado, principalmente na promoção
de eventos e intervenções culturais independentes. Por outro lado, comparece em várias
falas a dificuldade de alocar essas atividades em Cariacica. Os grupos compostos por
moradores desse município acabam se deslocando para Vitória ou Vila Velha, onde há
uma maior facilidade no que diz respeito à infraestrutura e ao apoio de outros grupos.
Pudemos perceber, nos encontros com os coletivos, diversos posicionamentos
coerentes com o que a literatura acerca da relação da juventude com a participação e
com as políticas públicas tem nos apresentado. Duas falas, especialmente, que emergem
numa conversa com um integrante de um grupo relacionado à cultura hip-hop, parecem
sintetizar precisamente a descrença na política partidária – “Nessa política ‘de político’, eu
não acredito” – e a extensão dessa descrença às instituições, de um modo geral, inclusive
à Universidade – “Parceria com a UFES não existe. O que é possível é com estudantes
que estejam dispostos a fazer alguma coisa, como vocês, aqui. A UFES nunca fez nada,
nem vai fazer”. As parcerias com equipamentos públicos, questionadas no roteiro de
entrevista, são raramente relatadas. O único caso é narrado por um dos grupos, que
afirma que há uma parceria com dois espaços ligados à Prefeitura Municipal de Vitória: o
Núcleo Afro Odomodê e o Centro de Referência da Juventude. Pudemos observar,
também, que os grupos que participam do Conselho Municipal de Juventude de Cariacica
parecem enxergar nesse espaço um mecanismo de busca de apoio para as atividades
que eles mesmos realizam, em vez de construírem um espaço potente para debater
acerca da necessidade de políticas voltadas para a juventude e formular estratégias para
que essas políticas se concretizem.
Os grupos mapeados, de um modo geral, formam-se em torno de interesses
relacionados à cultura e à promoção de eventos. Percebemos uma tendência à produção
de um certo empreendedorismo dentro dos grupos, que aparece, por exemplo, na
realização de oficinas com premiações para “jovens articuladores” por parte de um
coletivo atuante na Grande Vitória. Essa prática parece contribuir para a produção de
competitividade entre os coletivos atuantes em Cariacica, em um cenário de parcos
recursos voltados para a área cultural e para políticas de juventude.
Essa escassez de recursos foi exposta por todos os coletivos. Alguns a relatavam
vibrantes com a forma como conseguiram superá-las, por meio de grandes improvisações
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e criatividade, outros desestimulados após passarem por diversas frustrações nesse
percurso entre gabinetes e editais. Aqueles que conseguiram lograr algum êxito informam
que puderam contar, para além dos recursos de editais oferecidos pelo Estado, com
patrocínios e auxílios das redes de comerciantes e moradores da localidade e com a
venda de materiais de produção própria – por exemplo, zines e livros. Um dos principais
fatores de continuidade das ações ou do próprio grupo é o recurso que este consegue
obter, o que acaba empurrando os coletivos para um funcionamento que reproduz os
interesses e valores de mercado de nossa sociedade capitalista, ainda que os
movimentos produzidos nesses grupos se apresentem como de caráter reivindicatório ou
de produção de mudança. A tirania do dinheiro (Santos, 2015) leva à aceleração típica da
dinâmica dos processos hegemônicos, subjugando os processos menores, forçando-os
ou a desaparecerem ou a se adaptarem ao funcionamento mercadológico, padronizandose e normatizando-se, para isso. Podemos nos questionar, portanto, se há um caráter
estratégico na manutenção da precariedade de recursos para as políticas de juventude,
que produz uma competitividade que tem como resultado a segregação e o isolamento
dos grupos e dos sujeitos entre si.
Outro fator da realidade exposto em nossos encontros foi o preconceito que a ação
organizada de grupos de jovens desperta em algumas parcelas da sociedade capixaba,
que pode se expressar com alguma sutileza ou escancaradamente. Houve diversos
relatos de demanda de intervenção militar por parte da população, diante de reuniões e
eventos culturais organizados pelos jovens, e de tentativas de mortificar os movimentos
do ponto de vista subjetivo - por exemplo, quando um sujeito é impedido de registrar na
Prefeitura um pedido de autorização para um evento desportivo denominado “Taça da
Quebrada”, recebendo a recomendação de retirar o “quebrada” do nome. Percebemos, de
um modo geral, a tentativa de silenciamento de determinados modos de vida, que são da
ordem da diferença, da potência, da vitalidade e da criatividade por meio da imposição de
um modo reificado, serializado, quantificável e homogêneo e do isolamento social
(CRARY, 2014). Este processo se expressa também na atuação de um grupo ligado à
literatura, quando seus componentes relatam a tentativa de imposição de uma forma de
fazer poesia e até mesmo das temáticas sobre as quais se pode fazer poesia.
Os grupos com os quais conversamos parecem conter em si o desejo e a
possibilidade de oferecer aos jovens a oportunidade de interagir com o seu território e
adjacências, dar a eles a oportunidade de fazer parte de algo, ou seja, fazer com que se
sintam importantes e responsáveis. Esses espaços possibilitam momentos de trocas, a
criação e o fortalecimento de amizades, a discussão de assuntos variados, a formação de
laços de solidariedade, generosidade e afeto.
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O Conselho Municipal de Juventude de Cariacica é o principal equipamento das
políticas de juventude e está paralisado pelos modos partidários de gestão que deveriam
ser para fortalecer a articulação dos jovens envolvidos em movimentos sociais, mas
atualmente afastam os jovens desse espaço. Temos procurado fazer contato mediante
comunicações nas redes sociais, idas a escolas e eventos em praças públicas, dentre
outros meios. Esses espaços tem sido utilizado para discutir temas como recursos
financeiros, políticas públicas, diversidade social, além de orientar e elucidar as dúvidas
dos coletivos que procuram o Conselho. Nota-se em nossas idas nesse espaço que
alguns coletivos têm se utilizado do Conselho como meio de acesso e reivindicação de
benefícios para o próprio grupo e informações privilegiadas, o que acaba ocasionando um
esfriamento do debate necessário ao fortalecimento da política pública. Buscaremos
abordar e compreender como essas e outras questões pertinentes acerca de políticas
inclusivas são pouco discutidas nos equipamentos públicos e retomaremos um pouco o
trajeto de cada integrante dos coletivos cartografados e discutiremos mais sobre projeto
de pesquisa-intervenção para analisarmos o que está sendo produzido.
A partir dessa nova inserção, outras questões começam a se colocar para o grupo.
Se, ao realizarmos um trabalho anterior com lideranças comunitárias, a aproximação da
Universidade era vista como prestígio e legitimização, hoje, a nossa tentativa de contato
pode ser recebida com a mesma desconfiança que é direcionada a outras instituições.
Questionam-se os interesses por trás do mapeamento que estamos realizando.
Consequentemente, procuramos analisar esse novo modo de atuação no território
de Cariacica condizente com as produções coletivas que tem acontecido e que são
invisibilizadas pela grande mídia do estado.
Entendemos que a Universidade pode desenvolver um papel estratégico na
interlocução com os coletivos de juventude e pensamos que essa aproximação nos
conduza a questões que envolvam certo modo de fazer política no município. Dessa
maneira, temos procurado ficar atentos com determinadas práticas de silenciamento da
juventude cariaciquense, nos poucos espaços legitimados onde eles poderiam se reunir.
Um deles é o Conselho Municipal, cujas reuniões, no entanto, são agendadas de acordo
com a conveniência e disponibilidade dos gestores.
Em muitos momentos nos questionamos sobre como fomentar ações que
desvinculem as políticas públicas do município do jogo político partidário de manutenção
no poder, pois há notoriamente o favorecimento a grupos exclusivamente associados à
questão partidária. E entendemos que essas, geralmente, têm sido atividades prejudiciais
ao exercício da cidadania e interesses dos jovens da cidade.
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Temos verificado que há uma evidente cisão entre esses movimentos com relação
aos recentes acontecimentos políticos de nosso país, em especial à tramitação do
processo de impedimento da presidenta. Tal fato é mais um elemento que contribui para
desmobilizar a juventude cariaciquense, pois há visivelmente a propagação do ódio por
aqueles que pensam de maneira diferente, no que tange, por exemplo, às demandas mais
conservadoras. E entendemos que isso é um aspecto negativo, pois os principais
beneficiários dessa cisão são os gestores que utilizam-se desse fato para manter os
coletivos em silêncio.
Outro aspecto, não menos importante, se deve ao fato de as eleições para prefeito
estarem se aproximando e as reuniões que aconteciam com certa periodicidade no
Conselho Municipal de Juventude pararam de acontecer naquele espaço e um dos
argumentos de algumas pessoas que são servidoras no órgão é devido aos
enfrentamentos que se dão naquele espaço.
Aparentemente, não é de interesse dos gestores que haja discussões voltadas a
urgência de políticas inclusivas e por isso temos observado que tem sido uma prática
disfarçada de “não fazer pela falta de recursos do município”, quando na verdade o que
está ocorrendo é a regulação da população através do poder sobe a vida, (Foucault,
2009).

Considerações Finais

Acreditamos que é plenamente possível estabelecer e consolidar conexões que
tornem concretas juntamente aos coletivos ações que visem a construção de caminhos
afirmativos da potência juvenil do município de Cariacica. No momento as pesquisas que
realizamos têm apontado a ausência da juventude nos espaços públicos que são
destinados a todos os cidadãos, ausência que contribui para o estabelecimento da
ocupação majoritária por políticas clientelistas que visam aos interesses pessoais em
detrimento dos interesses coletivos. Assim, parcelas da população juvenil ficam a margem
de discussões decorrentes dos processos decisórios locais voltados a políticas públicas
de inclusão.
As lacunas que são deixadas pelo Estado, supostamente mantenedor e garantidor
de Direitos que deveria abranger todo cidadão, acabam sendo preenchidas por práticas
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voltadas para a perpetuação da exclusão da juventude. Em pesquisas realizadas sobre o
assunto, Boghossian e Minayo (2009), apontam diversos entraves para a ampliação da
atuação dos jovens no espaço político, envolvendo a estrutura das instituições,
preconceitos, dificuldades dos atores e uma conjuntura social e política que engendra
crescentes formas de exclusão. Os dados dessa pesquisa nos mostram processos de
inclusão diferencial que reafirmam juventudes desiguais. As reflexões de Andrade e
Heckert (2010, p. 499) indicam que a inclusão abarca diversas formas sociais de “[...]de
geração, composição e gerenciamento da vida, tanto por meios disciplinares do corpo,
como por regulações da população. Nesse sentido, inclusão é também produção de vida,
de modos de sentir e viver.”
A juventude de modo espontâneo ou organizada informal ou formalmente, com
autonomia, em seus respectivos coletivos possui um papel fundamental e determinante
na problematização de questões concernentes ao lazer e à cultura, podendo ser um
agente de desestabilização de práticas e saberes dominantes em uma sociedade
capitalista. Entretanto, a ocorrência de políticas de sedimentação que assegure e redefina
a concepção que se tem sobre o lugar de juventude perpassa por desconstruções
históricas. Abad (2002) apud Sposito e Carrano (2003), compreende que a evolução
histórica das políticas de juventude na América Latina foi determinada pelos problemas de
exclusão dos jovens da sociedade e os desafios de como facilitar-lhes processos de
transição e integração ao mundo adulto. Assim, nosso desafio tem sido procurar rastros
de enfrentamento à falta de políticas inclusivas as quais segregam a juventude de
Cariacica.
Importante nesse destacar que por mais que hajam situações de precarizações e
vulnerabilidades impostas a Cariacica, diferentemente do que a mídia e o senso comum
propagam, a referida cidade é um campo fértil de pessoas com muito potencial e
esperançosas por mudanças de cunho social e isso nos convoca a pensar o quanto é
fundamental aquecer comportamentos de expansão de articulação e diálogo entre os
movimentos voltados para grupos passíveis de maiores fragilidades sociais como é o
caso da juventude.
Um dos instrumentos cruciais que têm colaborado decisivamente para fornecer
diversas trilhas seguidas e possíveis para os processos de resistência foi o mapeamento
de coletivos formais cadastrados no conselho municipal de juventude do município e
daqueles informais que não são filiados, por entenderem que sua filiação fomenta ainda
mais as práticas instituídas, o que nos remeta a afirmação de Lourau (2004) que
compreende que para definir nossa posição na sociedade, precisamos nos referir a
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inúmeras organizações e instituições às quais não estamos diretamente ligados. Desse
modo, por intermédio de encontros e conversas com membros desses coletivos temos
verificado que há conexões que estabelecem entre eles que contribuem para descodificar
e desterritorializar,

permitindo

passagens para

ressignificações, novos usos e

apropriações. Em algumas entrevistas percebemos o quanto isso é potente, pois fomenta
o conhecimento da história do município e, ao mesmo tempo, propicia aos jovens aspirar
por melhorias e mudanças nas políticas públicas.
Concomitantemente é patente que a ausência de política pública para a juventude
não se deu de modo espontâneo, mas, antes, estando atrelado à história das relações de
forças presentes no território, que demandaram outras prioridades e interesses, o que nos
conduz ao questionamento dos aparelhos de Estado e suas instituições, como a lei, o
direito e a justiça.
Sem dúvidas, incessantemente somos confrontados a todo momento com práticas
do poder público que nos afetam e são contrárias aos processos de autonomia que
constituem os sujeitos. Contudo, nos ditames de Freire (2013), ela vai se constituindo na
experiência de inúmeras decisões que vão sendo tomadas. Ou seja, nos convida a refletir
sobre o quanto a juventude do município pode, por meio da constituição de um corpo
coletivo, provocar fraturas nesse sistema de modo que se tensionem as imposições que
são aplicadas segundo diretrizes ineficazes do aparelho estatal nas políticas públicas.
Entendemos que seria interessante se esse segmento da população de Cariacica
possuísse maior visibilidade dos órgãos públicos, porém numa perspectiva que revertesse
a mística expressa na mídia de “perigo social” e contribuísse com elementos nos quais
haja de fato meios de ressignificação da história juvenil no município. Nesse sentido,
Foucault (2014) ressalta que o sentimento histórico dá ao saber a possibilidade de fazer,
no movimento de seu conhecimento, sua genealogia.
Por fim, acreditamos que é instigante, desafiador e potencializador se inserir no
meio de coletivos de juventude e participar de suas respectivas ações efetuadas no
território do município de Cariacica e apostamos que esse encontro possa produzir efeitos
positivos para múltiplos lados envolvidos que contribuam também para contagiar novas
ações capazes de desestabilizar, reverberar e reinventar práticas de fortalecimento de
sujeitos individuais e coletivas.
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9º Encontro da ANDHEP - Direitos Humanos, Sustentabilidade, Circulação Global e Povos
Indígenas
25 a 27/05/2016, UFES, FDV, UVV. Vitória (ES)
Grupo de Trabalho: 23 - Direitos Humanos e Políticas Públicas

A COMUNIDADE QUE VEM1: os direitos humanos e a amizade como
pressupostos para uma cultura da paz
Fabiana Marion Spengler2
Maiquel Ângelo Dezordi Wermuth3
1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
No filme “A excêntrica família de Antônia” (1995) – uma co-produção entre Holanda,
Bélgica e Inglaterra ganhadora do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1995 – a diretora
holandesa Marleen Gorris retrata a trajetória de uma mulher que assume posição de
“estrangeira” ao retornar – por ocasião da morte de sua mãe –, após vinte anos,
acompanhada de sua filha, ao pequeno vilarejo onde nasceu.
A condição de estrangeira de Antônia se estabelece em razão do fato de que ela
destoa dos hábitos da maioria dos habitantes do vilarejo, e questiona-os veementemente no
decorrer do filme. É justamente essa condição de “estranha” – decorrente do fato de ter
vivido muitos anos longe dali – que a transforma em uma pessoa mais forte e segura,
preparada para enfrentar as diversas formas de preconceito arraigadas na população do
local, principalmente aqueles relacionados com a dificuldade em aceitar e conviver com o
“diferente”.
De fato, a maior parte dos personagens que Antônia encontra em situação de
vulnerabilidade social ao retornar ao vilarejo são os “anormais”: a portadora de

1

Essa expressão é título de uma das obras de Giorgio Agamben, que será objeto de análise no presente artigo.
Pós-doutora em Direito pela Università degli Studi di Roma Tre, em Roma na Itália, com bolsa CNPq (PDE).
Doutora em Direito pelo programa de Pós-Graduação stricto sensu da Universidade do Vale do Rio dos Sinos –
UNISINOS – RS, mestre em Desenvolvimento Regional, com concentração na área Político Institucional da
Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC – RS, docente dos cursos de Graduação e Pós Graduação lato e
stricto sensu da UNISC e da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUI - RS,
Coordenadora do Grupo de Pesquisa “Políticas Públicas no Tratamento dos Conflitos” vinculado ao CNPq,
Coordenadora da Rede de Pesquisa em Direitos Humanos e Políticas Públicas – REDIHPP, e-mail:
fabiana@unisc.br
3 Mestre e Doutor em Direito Público pelo programa de Pós-Graduação stricto sensu da Universidade do Vale do
Rio dos Sinos – UNISINOS – RS, professor-pesquisador dos cursos de Graduação e Pós Graduação lato e
stricto sensu da UNISINOS e da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUI –
RS, Coordenador da Rede de Pesquisa em Direitos Humanos e Políticas Públicas - REDIHPP e-mail:
madwermuth@gmail.com
2
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necessidades especiais DeeDee, silenciosa e sistematicamente violentada sexualmente
pelo irmão mais velho, com a conivência do pai; o Boca Mole, portador de déficit cognitivo
explorado como mão-de-obra barata para a realização de trabalhos árduos na lavoura; Dedo
Torto, um filósofo pessimista estudioso de Schopenhauer e Nietzsche que vive trancafiado
em sua biblioteca; a Madona Louca, que uiva em noites de lua cheia, cultivando um amor
platônico pelo vizinho Protestante, entre outros.
Em uma das cenas mais belas do filme, Antônia é seguida pelo grato Boca Mole em
procissão pelo vilarejo, depois de tê-lo libertado da condição de semi-escravo em que era
mantido por um fazendeiro local. Paulatinamente, assim como Boca Mole, Antônia vai
acolhendo em sua “excêntrica família”, todas as personagens que eram alvo de preconceito
pelos moradores locais. Estes atos de “resgate” perpetrados por Antônia são marcados pelo
seu caráter de desativação de dispositivos de poder em operação naquela localidade até o
momento da sua inquietante chegada. Antônia também representa, na sua trajetória, a
concretude de algumas categorias tais como amizade e fraternidade (que ela distribuía a
todos os excluídos que passaram a integrar sua lista de protegidos) e comunidade (formada
por seus protegidos/excluídos).
A história de Antônia permite uma aproximação com o pensamento de muitos
filósofos4 - dentre eles Jacques Derrida5 e Giorgio Agamben6 - que debatem a amizade e a
comunidade como ponto central de suas obras. Tal se dá como tentativa de recuperar o
político “dentro” e para “a” comunidade, repensando e reconstruindo-o junto com a
democracia. Desse modo, a amizade seria deslocada da esfera privada, da intimidade –
local para o qual foi banida - especialmente pelo cristianismo que alargou a amizade e a
esvaziou do político - para o mundo, o público, a comunidade.
Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho é apresentar, a partir da ótica dos dois
filósofos contemporâneos acima indicados, as diferentes concepções de amizade e
comunidade que permeiam suas obras, relacionando-as com tentativas de construção de
uma nova perspectiva de análise da temática dos direitos humanos e da construção de
pressupostos para uma cultura de paz. Em um primeiro momento será abordada a questão
da amizade e suas relações com a fraternidade – a partir da obra de Jacques Derrida –
para, na sequência, investigar o tema da comunidade que vem – proposto pela obra de
Giorgio Agamben.

4

É possível citar aqui Maurice Blanchot, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Felix Guattari, Jean-Luc Nancy. Porém,
nesse momento o debate estará centrado nas obras de Jacques Derrida e Giorgio Agamben.
5 Sobre o assunto é importante a leitura de: DERRIDA, Jacques. Política da Amizade. Tradução de Fernanda
Bernardo. Porto: Campo das Letras, 2003.
6 Sobre o assunto é importante a leitura de: AGAMBEN, Giorgio. A comunidade que vem. Tradução de Cláudio
Oliveira. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013.
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2 A AMIZADE E SUAS RELAÇÕES COM A FRATERNIDADE EM JACQUES DERRIDA

Poder-se-ia de modo geral explicar a história da fraternidade nos sistemas sociais
como uma história atravessada e assinalada a todo o momento por contínuos movimentos
paradoxais, de diferenciações crescentes da comunidade e de crescentes tendências de
recomposições unitárias. Isto explica o porquê do “essere-in-comune” dos irmãos que
condividem o nascimento, vir representado como o lugar da paz e da guerra, da concórdia e
do conflito, então, como o lugar da ambivalência por excelência. Representa assim tanto o
espaço da solidariedade como aquele da inimizade e da rivalidade, aquele de Antígona e de
Caim: a expressão bíblica “irmãos inimigos” pode ser entendida tanto no sentido que se é
inimigo não obstante seja irmão, quanto de que se é inimigo justamente por serem irmãos.
Nestes termos, a obra Políticas da Amizade7 apresenta-se como um texto de cunho
evidentemente político, uma vez que propõe o debate sobre a (im)possibilidade de uma
nova experiência da amizade, o que por si só representa um desafio às formas tradicionais
de pensar o político8. Assim, a amizade que pode ser revista e quem sabe reconstruída
partindo do texto de Derrida como um exercício do político enquanto forma e meio de retraçá-lo e de re-inventá-lo.
A filosofia de Derrida ressalta no pensamento iluminista de Kant o respeito enquanto
condição para a verdadeira amizade. Kant9 confere originalidade a este conceito, ligando-o a
outra palavra importante no contexto da amizade: responsabilidade. Desse modo, percebese que não existe respeito, sem uma visão clara, para a qual é necessária certa distância e
espaço próprio; da mesma forma, não pode haver responsabilidade sem resposta, sem
comunicação, sem esse receber que toma o tempo, que faz perdê-lo para depois ganhá-lo.
Assim, de Kant a Derrida, baseando-se em Aristóteles10, respeitar um amigo não é
necessariamente respeitar a lei; a amizade existe somente quanto a pessoa e não quanto a
lei. Esta última pode apenas ser causa do respeito moral11. Nos textos aristotélicos Derrida
encontra, e com base neles trabalha, a ligação entre o justo, a amizade e a divisão
comunitária. Nesse contexto, Derrida recorta duas consequências da amizade: a) ela é uma
relação irredutível ao instrumento (dimensão técnica); b) de outro lado ela se destina à

7

DERRIDA, Jacques. Política da Amizade. Tradução de Fernanda Bernardo. Porto: Campo das Letras, 2003.
“Raramente se anuncia o conceito do político sem alguma aderência do Estado à família, sem aquilo a que
chamamos uma esquemática da filiação: a cepa, o género ou a espécie, o sexo (Geschlecht), o sangue, o
nascimento, a natureza, a nação – autoctonia ou não, telúrica ou não.” DERRIDA, Jacques. Política da Amizade.
Tradução de Fernanda Bernardo. Porto: Campo das Letras, 2003, p. 10.
9 KANT, Immanuel. Idéias de uma história universal do ponto de vista cosmopolita. São Paulo: Brasiliense, 1986
(Coleção Filosofia).
10 ARISTÓTELES, Os pensadores. Nova Cultural. São Paulo: Nova Cultural, 1996.
11 DERRIDA, Jacques. Política da Amizade. Tradução de Fernanda Bernardo. Porto: Campo das Letras, 2003, p.
258.
8
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democracia12. Não que isso seja firme como uma lei, mas seria uma tendência, uma relação
proporcional; porque há mais coisas comuns lá onde os cidadãos são iguais, e a partilha
comunitária implica mais lei, mais contrato, mais convenção, logo, a democracia é mais
favorável à amizade do que a tirania. A politeia é coisa de irmãos13.
Assim, gradativamente, o amigo aparece nos discursos da amizade na figura do
irmão. A partir de Aristóteles a amizade democrática constitui-se numa relação de
fraternização: amizade é, em princípio, democrática por ser fraternal. Apesar dos grandes
discursos da amizade terem vinculado o irmão-amigo à democracia, à justiça, à virtude e à
razão política, essa identificação do irmão com o amigo ou o inimigo não é evidente14.
Porém, o ideal universalista da fraternidade exclui, em princípio, qualquer inimizade
ou hostilidade, o que é, sem dúvida, uma utopia. Não se deve esquecer as hostilidades mais
violentas, amargas e intensas acontecem com mais frequência entre indivíduos que
apresentam semelhanças étnicas, ideológicas ou que estão aparentados do que entre
estranhos. Justamente por isso o suposto universalismo do discurso fraternalista encerra
uma lógica particularista que possibilitou historicamente o surgimento de políticas
nacionalistas, xenófobas e populistas15.
Derrida pondera que é talvez impossível identificar o conceito de fraternidade com o
de philia dos gregos, se é que sabemos ainda o que era para os gregos philia, mas ainda é
problemático aproximá-lo de freundschaft, friendship, ou mesmo amitié, nas línguas
modernas. Nessa mesma linha de raciocínio Eligio Resta reforça que “la construzione
simbolica di un’identità percepita attraverso la minacia (non estranea, peraltro, all’intera
storia dell’Europa) registra um progressivo accostamento tra la fraternità e il concetto greco
di amicizia (philía)”16.
É nesse sentido que a proposta de Derrida busca desmascarar todos os discursos
filosóficos da amizade como discursos da fraternidade enquanto movimento de delimitação
propondo pensar a amizade além dela. O que pretende Derrida é apontar a ligação entre
amizade, fraternidade e democracia. Sua proposta é apresentar uma nova política da
amizade (im-possível?). Para alcançar tal intento, ele busca desconstruir a ligação entre a
amizade e fraternidade, presente em todos os discursos, para criar o espaço de uma nova

12

Nesse ponto Derrida faz a vinculação entre fraternidade e democracia dizendo que esta última raramente foi
determinada sem a confraria ou a fraternidade.
13 ALBORNOZ, Suzana. Políticas da Amizade de Jacques Derrida. In: ALBONOZ, Suzana; GAI, Eunice Piazza.
Ó Meus Amigos, Não Há Amigos! Reflexão sobre amizade. Santa Cruz do Sul. Editora Movimento/Edunisc,
2010, p. 144-145.
14 ORTEGA, Francisco. Para uma Política da Amizade: Arendt, Derrida, Foucault. Rio de Janeiro: Relume
Dumará, 2000, p. 60.
15 ORTEGA, Francisco. Para uma Política da Amizade: Arendt, Derrida, Foucault. Rio de Janeiro: Relume
Dumará, 2000, p. 63-64.
16 RESTA, Eligio. Fraternità. In: FLORES, Marcello; GROPPI, Tânia; MAZZESCHI, Riccardo Pisillo. Diritti umani.
Cultura dei diritti e dignità della persona nell’epoca della globalizazione. Dizionario I A-G. Torino: Unione
Tipografico Editrice Torinense – UTET, 2007, p. 591.
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amizade e uma nova democracia para além da fraternidade, para além da fraternização.
Uma “democracia por vir”, que faça jus a esta amizade, como talvez. Uma democracia sem
autoctonia e eugenia, livre de suas figuras familiares e androcêntricas, sem deixar, por isso,
de ser democracia. É possível? Talvez17.
A desconstrução da amizade e a busca de uma nova política da amizade que vá
além da fraternidade, ou seja, além da compreensão comum de democracia revela o
perigoso “talvez” de uma (im)possibilidade. É nesse ponto que Derrida usa Carl Schmitt 18
para ressaltar que a oposição, ou seja, a inimizade faz e delimita o político. Não é da
amizade que ele nasce e sim da existência do inimigo. Por isso, se quiséssemos fazer
derivar uma política da amizade mais do que da guerra teríamos ainda que nos entender a
respeito do que quer dizer “amigo”. Ora, a significação do “amigo” não se determina senão
na distinção oposicional “amigo-inimigo”19.
Assim, é preciso que haja luta real para que se manifeste a lógica última da
configuração política que opõe o amigo/inimigo. É na perspectiva desta possibilidade
extrema que a vida dos homens se enriquece com a sua tensão especificamente política.
Um mundo no qual a possibilidade de luta tivesse sido inteiramente afastada e banida, um
planeta definitivamente pacificado, seria um mundo sem discriminação do amigo/inimigo e
consequentemente um mundo sem política. Não se poderia apreender o fenômeno político
abstraindo essa possibilidade real de agrupamento em amigos e inimigos, quaisquer que
sejam as consequências para a avaliação do político de um ponto de vista religioso, moral,
estético ou econômico.
O discurso de Derrida reforça o processo vertiginoso de hiperbolização ao qual se
expõe a amizade e a fraternidade. Existe sempre algo mais fraternal do que o irmão, mais
amigável do que o amigo, mais justo do que a justiça ou o direito – e a medida é dada
justamente pela imensidão, pela incomensurabilidade deste “mais”. O mecanismo de
hiperbolização (porque se encontra mecânica e técnica nesta regularidade) trabalha toda
essa semântica entre o sentido estrito e o sentido próprio. Desse modo, a verdadeira
fraternidade, a fraternidade em sentido próprio seria a fraternidade universal, espiritual,
simbólica, infinita, a fraternidade de juramento, etc, e não a fraternidade em sentido estrito, a
do irmão “natural” (como se isso alguma vez existisse), do irmão viril, por oposição à irmã,
do irmão determinado, nesta família, nesta nação, nesta língua. E aquilo que aqui relevamos

17

ORTEGA, Francisco. Para uma Política da Amizade: Arendt, Derrida, Foucault. Rio de Janeiro: Relume
Durmará, 2000, p. 60.
18 SCHMITT, Carl. O conceito do político. Petrópolis: Vozes, 1992 (Clássicos do Pensamento Político, v. 33).
19 DERRIDA, Jacques. Política da Amizade. Tradução de Fernanda Bernardo. Porto: Campo das Letras, 2003, p.
252.
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da fraternidade, como esquema dominante da amizade, transporta nesta, como em todos os
valores associados à sua desconcertante hipérbole20.
Para Derrida, os discursos filosóficos da amizade reproduziram a lógica do epitáfio.
Isso significa a possibilidade de uma amizade para além da morte. A história da contínua
citação atribuída a Aristóteles por Montaigne: “Ó, meus amigos, não há amigos”. Assim,
amar o amigo supõe o compromisso de amá-lo além da vida ou da morte. Desse modo,
conforme a lógica derridiana escavar nos discursos da amizade a lógica do epitáfio permite
apontar duas questões: a) referência à simetria e à igualdade na relação de amizade; b) à
temática do luto e suas implicações políticas. Por conseguinte, a amizade passa a ser o luto
político pelo amigo-irmão.
Essa relação entre o amigo-irmão e entre o amigo/inimigo funda e representa, como
apontado anteriormente, o político. A forma como essa relação se dá no seio da fraternidade
e na elaboração de um direito fraterno é um dos temas com os quais se ocupa a obra de
Eligio Resta21.
Com efeito, o direito fraterno é aquele que surge quando a igualdade irrompe no
coração da soberania e parece finalmente realizar um projeto simbólico nascido com a
modernidade, aquele do abatimento de um direito paterno, existente desde sempre, dado
por Deus, da tradição, da natureza, ou seja, daqueles legados que obstaculizavam o
imperativo de transformação.
Esse ponto merece especial atenção: se o direito fraterno é convencional e não
violento, é importante pensá-lo perpassado pela lei da amizade que encontra “nos
processos de codificação moderna a fórmula do imperativo da fraternidade diante de um
jogo político, construído em cima da contraposição, conhecida, do amigo-inimigo22”. Porém,
a amizade não desenvolve um percurso linear entre virtude coletiva e qualidade, que
“definha na relação e que oscila do plano da vida pública àquela da mais íntima esfera
privada”. Quanto mais a amizade perde “seu caráter de argamassa espontânea da
sociedade”, mais tem necessidade de ser prescrita por uma lei que contenha imperativos
ético-religiosos, mas principalmente jurídicos. Assim, os amigos deixam de ser

20

DERRIDA, Jacques. Política da Amizade. Tradução de Fernanda Bernardo. Porto: Campo das Letras, 2003, p.
244.
21 Essa ambivalência na figura do irmão que pode ser também inimigo vem sequestrada dos textos de Eligio
Resta no qual ele expõe: “l’espressione biblica: “fratelli nemici” può essere intesa tanto nel senso che si è nemici
nonostante si sai fratelli, quando che si è nemici próprio perché fratelli.” RESTA, Eligio. Fraternità. In: FLORES,
Marcello; GROPPI, Tânia; MAZZESCHI, Riccardo Pisillo. Diritti umani. Cultura dei diritti e dignità della persona
nell’epoca della globalizazione. Dizionario I A-G. Torino: Unione Tipografico Editrice Torinense – UTET, 2007, p.
588.
22 “Os conceitos de amigo e de inimigo devem ser entendidos no seu sentido concreto, existencial, e nunca como
metáforas ou símbolos; não se deve atenuá-los misturando-lhes representações econômicas, morais ou outras,
nem sobretudo interpreta-los psicologicamente num sentido privado-individualista, como se eles exprimissem
sentimentos e tendências privadas. Esses conceitos não são nem oposições normativas e nem oposições
espirituais”. DERRIDA, Jacques. Política da Amizade. Tradução de Fernanda Bernardo. Porto: Campo das
Letras, 2003, p. 250.
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necessariamente aqueles ligados por laços fraternos e de solidariedade, uma vez que se
esquivam do vínculo e da reciprocidade cotidiana, compartilhando a vida sem compartilhála23.
A gênese da amizade se divide em contingente e transcendente, uma vez que
depende do acaso e do evento onde se desenvolve. Por isso, a comunidade de apoio já
perdeu o sentido universalista e se confinou às relações numericamente mensuráveis de
uma amizade definida. Consequentemente, “somos amigos porque existem inimigos, somos
amigos porque nos escolhemos para nos contrapormos a outras formas de relações
impostas ou involuntárias”24. Essas relações determinam um caráter de inclusão/exclusão à
amizade, incluindo o amigo e excluindo o inimigo e tornando-se uma improbabilidade
normal.
As relações havidas entre amigos e inimigos em um mesmo território vêm - de
acordo com Freud em seu texto Considerações sobre la guerra y la muerte -, estabelecidas
dentro de cada nação, por suas regras morais, às quais os indivíduos deveriam se ajustar.
Essas regras traziam grandes delimitações e uma acentuada renúncia aos instintos naturais
do homem. Tais normas são consideradas base do Estado civilizado, sendo por ele
defendidas. Por isso, quem cumpria as normas era o amigo e quem não as respeitava o
criminoso, ou melhor dizendo, quem se submetia a elas era amigo e quem as repudiava era
considerado o criminoso.
Discutindo a relação de pertença e a inimizade, Freud25 salienta que existem três
tabus essenciais: os inimigos estrangeiros à tribo, os chefes estrangeiros ao grupo e o morto
estrangeiro à vida. Possuindo um caráter fora dos padrões considerados normais, o poder
que podem exercer estes estrangeiros sobre os indivíduos são delimitados pelo fato de que
o inimigo nos mata, o chefe nos subjuga e os mortos nos assombram e chamam.
As relações de amizade/inimizade entre o cidadão e o estrangeiro possuem um
vínculo estreito com a instituição da hospitalidade (xenia) que pode ser resumida como uma
forma de se relacionar com os estrangeiros, incluindo uma série de obrigações e benefícios
recíprocos. Tal se dá porque as leis da hospitalidade impõem restrições à própria
hospitalidade; assim, é sempre “o direito e as leis que constituem, impõem, determinam,
condicionam e delimitam as relações com o estrangeiro”26. Segundo Derrida27 esse “devir
direito da justiça”, é característico das leis da hospitalidade, possuindo “a mesma
predominância na estrutura do direito à hospitalidade e da relação com o estrangeiro, seja
23

RESTA, Eligio. Le verità e il processo. In: MARINI, Alarico Mariani. Processo e verità. Pisa: Plus, 2004. p. 2021.
24 RESTA, Eligio. Le verità e il processo. In: MARINI, Alarico Mariani. Processo e verità. Pisa: Plus, 2004. p. 31.
25 FREUD, Sigmund. O mal estar da civilização. Tradução de José Octávio de Aguiar Abreu. Rio de Janeiro:
Imago. ed. 1997.
26 ORTEGA, Francisco. Genealogias da Amizade. São Paulo: Iluminuras, 2002. Coleção Políticas de Imanência,
p. 18.
27 DERRIDA, Jacques. Del’hospitalité. Paris: Calmann-Levy, 1997, p. 69 e 131-132.
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hóspede ou inimigo”. Trata-se de um “modelo conjugal, paternal e falogocêntrico. É o
déspota familiar, o pai, o esposo, o patrão, o dono da casa, que faz as leis da
hospitalidade”28.
Desse modo, o autor francês aponta para o fato de que uma lei da hospitalidade
incondicional poderia exigir o rompimento com leis da hospitalidade constituídas mediante
um pacto, uma aliança ou um contrato. Uma hospitalidade justa que incita a romper com a
hospitalidade como lei ou direito, pressupõe observar o estatuto social e familiar dos
contratantes, bem como a possibilidade de chamá-los “por seu nome, de terem um nome,
de serem sujeitos de direito, interpelados e passíveis, imputáveis, responsáveis, dotados de
uma identidade nomeável, de um nome próprio” 29.
Portanto, constituir um pacto de hospitalidade impondo condições a ela é uma
maneira de assimilar o outro, suprimindo a sua singularidade, a sua alteridade, porém,
“assimilar o outro” não é o suficiente, pois é preciso que ele seja acolhido e passe a fazer
parte do nosso espaço, pensar/agir de modo diverso é assimilar o outro e integrá-lo. Agir de
modo diverso é não ser hospitaleiro.
No entanto, a dificuldade de integrar o outro e a postura voltada à sua assimilação é
uma postura que ignora sua alteridade e que muitas vezes é assumida porque o estrangeiro
pode destruir meu espaço, pôr em dúvida minha identidade, e até mesmo impor sua cultura
ou sua língua. Então, uma dúvida persiste: “como criar uma relação de hospitalidade que
não seja imposta como assimilação ou aculturação, mas que também não seja
simplesmente a ocupação de meu espaço pelo outro?”30 Talvez a melhor hipótese para
responder a essa questão seja a negociação constante, sem o engessamento de regras
inflexíveis e pré-determinadas, na forma de um programa vazio. Segundo Derrida,
justamente por isso a negociação deve ser dar a cada instante, constantemente. Assim, as
regras mais adequadas devem ser inventadas a cada segundo independentemente dos
riscos envolvidos o que se torna muito perigoso31.
Quando o assunto é a hospitalidade/alteridade, o nome é uma questão fundamental.
Tal se dá, porque demandar o nome de alguém, pressupõe atribuir uma identidade e uma
responsabilidade ao estrangeiro, que responderá diante da lei e diante dos hóspedes, como
uma testemunha em um tribunal; é justamente o nome que o constitui como sujeito de
direito. O outro, aquele que não possui um nome é excluído do abraço da xenia.
Consequentemente, as discriminações amigo/inimigo percorrem toda a Grécia clássica
mediante um código binário: amizade no interior, inimizade no exterior.
28

ORTEGA, Francisco. Genealogias da Amizade. São Paulo: Iluminuras, 2002. Coleção Políticas de Imanência,
p. 18.
29 DERRIDA, Jacques. Del’hospitalité. Paris: Calmann-Levy, 1997, p. 27.
30 ORTEGA, Francisco. Genealogias da Amizade. São Paulo: Iluminuras, 2002. Coleção Políticas de Imanência,
p. 20.
31 DERRIDA, Jacques. Del’hospitalité. Paris: Calmann-Levy, 1997, p. 33.
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Porém, atualmente a amizade deixou de ser o cimento da sociedade porque se
encontra encoberta pela inimizade. Não se pode perder de vista que
a comunidade política é, de fato, descrita como o lugar no qual o inimigo,
por convenção, não é mais interno, mas externo. O inimigo interno, por uma
complexa metamorfose da semântica reservou-se o papel de “criminoso” ou
de opositor político, ou ainda, de minoria: as passagens são, obviamente,
todas ricas e refinadas, e sequer são repentinas. Pressupõem que já esteja
em andamento um “contrato natural” (assim o define Michel Serres) pelo
qual se “pertence” a uma nação, e por isso são aceitas todas as suas leis 32.

O que indica a relação de pertença entre um indivíduo e uma determinada
fraternidade é o seu código de nascimento, que vincula a uma obediência em troca da
cidadania, de modo que quando vinculado, se pode ser, em caso de transgressão, no
máximo criminoso, mas nunca inimigo33. Isso ocorre porque justamente por conhecer a lei
em toda a sua validade o inimigo rouba e depois foge. Ele sabe que praticou um ato
contrário às regras sociais de seu grupo e por isso se esconde34.
Essa vinculação entre os homens através da obediência às regras e, por
conseguinte, da cidadania, é discutida por Zygmunt Bauman35 quando ele aponta para a
produção industrial, na era moderna, de “lixo humano”, dos criminosos sociais,
especialmente em dois ramos: a) na função de produção e reprodução da ordem social
(desse modo o modelo de ordem é seletivo e exige que se “cortem, aparem, segreguem,
separem ou extirpem partes da matéria prima humana que sejam inadequadas para a nova
ordem incapazes ou desprezadas para o preenchimento de qualquer de seus nichos”; essas
partes assim desprezadas emergem como “lixo”, sem utilidade); b) num segundo momento
vislumbra-se o progresso econômico, que exige “incapacitação, o desmantelamento e a
aniquilação final de certo número de formas e meios de os seres humanos ganharem a vida
- modos de subsistência - que não podiam e nem iriam ajustar-se a padrões de
produtividade e rentabilidade em constante elevação.” A esses indivíduos foi negado o
acesso aos modos de subsistência na medida em que novos arranjos se fizeram
necessários, tornando-se o “lixo do progresso econômico”.

32

RESTA, Eligio. Le verità e il processo. In: MARINI, Alarico Mariani. Processo e verità. Pisa: Plus, 2004. p. 34.
“Il nemico interno viene metabolizzato e neutralizzato attraverso la sua trasformazione in criminale, il nemico
esterno rimane potenzialmente tale. La fraternità si chiude nelle patrie piú o meno piccole degli stati-nazione e il
diritto internazionale continua a essere il luogo della fraternità variabile e passegera nei confronti di stati che,
quando non siano nemici, sono neutri, alleati o destinatari di interferenze paternalistiche.” RESTA, Eligio.
Fraternità. In: FLORES, Marcello; GROPPI, Tânia; MAZZESCHI, Riccardo Pisillo. Diritti umani. Cultura dei diritti e
dignità della persona nell’epoca della globalizazione. Dizionario I A-G. Torino: Unione Tipografico Editrice
Torinense – UTET, 2007, p. 590.
34 “Il ladro riconnosce la legge in tutta la sua validità proprio perchè ruba e se nasconde”. RESTA, Eligio. Il diritto
fraterno. Roma-Bari: Laterza, 2005, p. 99.
35 BAUMAN, Zygmunt. Amor líquido - sobre a fragilidade dos laços humanos. Tradução de Carlos Alberto
Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. p. 148.
33
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Paralelamente, a indústria do lixo humano precisou encontrar formas de lidar com
seus rejeitos. Assim, os excedentes da humanidade foram depositados em grandes aterros
sanitários, fazendo surgir um novo personagem: o “ser humano lançado além dos limites
das leis humanas e divinas”, transformando-o num ser ao qual “as leis não se aplicam e cuja
destruição não acarreta punições, despida que é de qualquer significado ético religioso”.
Nesse momento, os direitos humanos desses seres deslocados, tratados como criminosos,
mostraram-se terra inóspita uma vez que não podiam alcançar pessoas que não eram
cidadãs de nenhum Estado moderno.
Assim, tomando por pressuposto o fato de que o Estado moderno é um Estado que
faz do nascimento36 o sustentáculo de sua soberania, para que um excluído possa bater a
porta do Estado pedindo admissão ele precisa, primeiramente, ser submetido ao ritual do
desnudamento, uma vez que “a nudez da criança recém-nascida ainda não envolta nos
ordenamentos jurídico-legais, fornece o locus em que a soberania do poder do Estado é
perpetuamente construída, reconstruída e assistida com o auxílio de práticas de
inclusão/exclusão destinadas a todos os outros demandantes da cidadania que caem sob o
alcance dessa soberania”. Então, para que possam passar a pertencer a determinado
Estado, e com isso ser incluído, é preciso primeiro ser excluído, de forma violenta, passar
pelo “lugar de nenhum”, ser isolado, ficar nu, para só depois vestir as roupas dos iguais e
ser incluído no grupo através do código de vinculação37.
Nesse sentido, o código de vinculação moderno é o da Revolução Francesa que
determina a igualdade de todos os cidadãos perante a lei, fomentando o nascimento de
constituições que davam formulações jurídicas à fraternidade. Isto posto, “a fraternidade das
constituições convencionalmente votadas reabre o jogo da amizade política, mas,
obviamente, não elimina seus paradoxos.” Dentre esses paradoxos, temos que o direito
fraterno, constituído entre “iguais deve pressupor um ato originário de supressão do pai, a
fim de que não existam mais tiranos, e que, por conseguinte, traz consigo esta teologia da
violência”, num segundo momento, “diz respeito a razão de ser da vontade geral, que acaba,
inclusive em relação a quem dela foi vítima, generalizando a força que vence ou a maioria
que a sustenta” 38.
36

Hannah Arendt aborda as três atividades e suas respectivas condições que têm íntima relação com as
condições mais gerais da existência humana: “o nascimento e a morte, a natalidade e a mortalidade. O labor
assegura não apenas a sobrevivência do indivíduo, mas a vida da espécie. O trabalho e seu produto, o artefato
humano, emprestam certa permanência e durabilidade à futilidade da vida mortal e ao caráter efêmero do tempo
humano. A ação, na medida em que se empenha em fundar e preservar corpos políticos, cria a condição para a
lembrança, ou seja, para a história... Não obstante, das três atividades, a ação é a mais intimamente relacionada
com a condição humana da natalidade; o novo começo inerente a cada nascimento pode fazer-se sentir no
mundo somente porque o recém-chegado possui a capacidade de iniciar algo novo, isto é, de agir. ARENDT,
Hannah. Condição humana. Tradução de Roberto Raposo. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 16-17.
37 BAUMAN, Zygmunt. Amor líquido - sobre a fragilidade dos laços humanos. Tradução de Carlos Alberto
Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. p.150-154.
38 RESTA, Eligio. Le verità e il processo. In: MARINI, Alarico Mariani. Processo e verità. Pisa: Plus, 2004. p. 3536.
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Enriquez39 vê com ceticismo o que ele chama de amor mútuo (na fraternidade), não
concordando com a possibilidade de um poder partilhado pela adesão de objetivos traçados
para garantir a um grupo a não-manifestação de potência de um indivíduo ou subgrupo.
Sustenta sua alegação dizendo que se efetivamente o vínculo social é um vínculo trágico, e
questiona: como seria resolvida (no direito fraterno) a questão da violência interna do grupo?
De outra banda, salienta que a vontade coletiva precisa ser expressa pela maioria ou por
seus representantes e precisa prever a aceitação incondicional das diferenças, uma forte
capacidade de comunicação, e finalmente, uma certa comunidade de cultura.
Consequentemente, para Enriquez40, se o grupo não consegue grau de implicação
suficiente para atingir as metas anteriormente traçadas, os membros tenderão a se
desligarem. Mas, ao mesmo tempo, questiona: “somos então obrigados a condenar,
definitivamente as tentativas de transformação e renovação social?” E responde: “de
maneira alguma, muito pelo contrário. Apenas quisemos destacar as pedras e obstáculos
inerentes a todo trabalho dessa ordem e dissipar a ilusão... da criação de uma sociedade
transparente onde os conflitos encontrariam sempre uma solução...” É por isso que, mesmo
mantendo algumas reservas quanto à fraternidade, Enriquez reconhece sua importância
como caminho para compreender melhor o funcionamento social afirmando que não
devemos esperar uma resposta para a interrogação e sim uma nova interrogação.
3 GIORGIO AGAMBEN E A COMUNIDADE QUE VEM: a amizade como “comsentimento” do puro fato de ser

A partir da crítica de Hannah Arendt à construção histórica dos direitos humanos
acima apresentada, ressalta Pérez41 que, em essência, “todo regímen político, sea
democrático o no, sigue fundamentando su soberania en la posibilidad de decidir quién
pertenece y quién no pertenece a la comunidad, quién es el amigo y quién el enemigo, qué
merece vivir y qué merece morir”. Todo Estado, por mais democrático que se conceba,
“necessita desplegarse como máquina gubernamental para poder produzir zonas de
excepción, de vida nuda, para poder distinguir a cada instante bíos y zoé.” Isso é
imprescindível para que se possa contar com uma “reserva” de vida nua disposta a
converter-se em qualquer forma de vida social e politicamente funcional – conforme
salientado pelo pensamento de Bauman, também analisado no tópico precedente.

39

ENRIQUEZ, Eugène. Da horda ao Estado: psicanálise do vínculo social. Tradução Teresa Cristina Carreteiro e
Jacyara Nasciutti. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993. p. 312.
40 ENRIQUEZ, Eugène. Da horda ao Estado: psicanálise do vínculo social. Tradução Teresa Cristina Carreteiro e
Jacyara Nasciutti. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993. p. 317.
41 PÉREZ, María Luisa Bacarlett. Giorgio Agamben. Del biopoder a la comunidad que viene. Araucaria: Revista
Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades. Ano 12, n. 24, 2010, p. 48.
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Diante de tal panorama, condição de possibilidade para um novo paradigma
pressupõe uma vida em comunidade que supere a lógica soberana. Nas palavras de
Pérez42, isso requer “una entidad sin soberanía – entendiendo que el movimento soberano
original implica la distinción entre zoé y bíos –, una comunidad que tendría la possibilidad de
superar la escisión entre zoé y bíos debido a su carácter positivo, no excluyente.”
Ferrajoli43 sustenta, a propósito, que nossa cultura, na atualidade, tem se esquecido
das origens pouco luminosas da Ilustração jurídica e dos direitos universais:
aquellos derechos – peregrinandi, migrandi, degendi – fueron proclamados
como iguales y universales en abstracto aun cuando eran concretamente
desiguales y assimétricos en la práctica, por ser inimaginable la emigración
de los indios hasta Occidente, y servían para legitimar la ocupación colonial
y la guerra de conquista de mundos nuevos por parte de nuestros jóvenes
Estados nacionales.

A realidade contemporânea é diametralmente oposta. A situação se inverte e a
reciprocidade e universalidade daqueles direitos tem sido sistematicamente negada. Os
direitos se convertem em direitos de “cidadania” e, em razão disso, são direitos “exclusivos y
privilegiados, a partir del momento en que se trató de tomarlos en serio y de pagar su
coste.44” Verifica-se, aqui, claramente, o movimento apreendido pela obra de Arendt: por
meio dessas declarações de direitos (que representam a passagem da soberania régia e de
origem divina à soberania nacional), o “súdito” se transforma em “cidadão”, de modo que
com o seu nascimento marca-se a inscrição da sua vida nua na lógica da soberania. Por
esse viés, as declarações de direitos fundamentais, ao lado da sua função emancipatória,
cumprem também com a função de “abandono” da vida nua à violência dos mecanismos de
poder.
Nesse sentido, em sua obra, o filósofo italiano Giorgio Agamben45, ao analisar a
noção de comunidade, busca subtrair dela qualquer fator negativo: tudo passa a ser
inclusão, pertencimento, propriedade, possibilidade. A comunidade, aqui, é expropriada de
todas as identidades para que possa se apropriar do pertencimento mesmo (existencial).
Na verdade, na proposta de Agamben, em última análise, a dicotomia
inclusão/exclusão perde qualquer sentido, tornando-se obsoleta. Desta forma, o autor busca
com sua obra aceder a uma nova política, assentada na lógica da amizade46 e em uma outra
42

PÉREZ, María Luisa Bacarlett. Giorgio Agamben. Del biopoder a la comunidad que viene. Araucaria: Revista
Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades. Ano 12, n. 24, 2010, p. 48.
43 FERRAJOLI, Luigi. Derechos e garantias: la ley del más débil. 7. ed. Madrid: Editorial Trotta, 2010, p. 118.
44 FERRAJOLI, Luigi. Derechos e garantias: la ley del más débil. 7. ed. Madrid: Editorial Trotta, 2010, p. 118.
45 AGAMBEN, Giorgio. A comunidade que vem. Tradução de Cláudio Oliveira. Belo Horizonte: Autêntica Editora,
2013.
46 Nesse sentido é o ensaio “O amigo”, no qual Agamben faz uma interessante e peculiar leitura da obra “Ética a
Nicômaco”, de Aristóteles, afirmando que a sensação de existir pressupõe “uma outra sensação,
especificamente humana, que tem a forma de um com-sentir (synaisthanesthai) a existência do amigo. A
amizade é a instância desse com-sentimento da existência do amigo no sentimento da existência própria. Mas
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experiência do tempo que seja capaz de expor o homem efetivamente às exigências de
compartilhamento da existência.
Para o autor47, o essencial, em todo caso, é que a comunidade humana seja definida,
em relação à animal, através de um conviver que não é definido pela participação numa
substância comum, mas por uma “condivisão” puramente existencial e, por assim dizer, sem
objeto. Os amigos não “condividem” algo (um nascimento, uma lei, um lugar, um gosto): eles
são “com-divididos” pela experiência da amizade. A amizade é a “condivisão” que precede
toda divisão, porque aquilo que há para repartir é o próprio fato de existir, a própria vida.
O indivíduo, nesse marco, não precisa cumprir com nenhum requisito, elaborar
nenhuma justificativa, senão somente “ser tal qual é”. Daí a afirmação de Agamben48 no
sentido de que “o ser que vem é o ser qualquer”49, ou seja, a única divisão admissível em
uma comunidade é a divisão puramente existencial. Não se admite, aqui, divisões e
partilhas de classes de fundação comunitária (por exemplo, lugar de nascimento, língua,
raça, etc) ou a ausência genérica de condições de fundação (comunidade negativa).
Nesse contexto,
o ser-qual é recuperado do seu ter esta ou aquela propriedade, que
identifica o seu pertencimento a este ou aquele conjunto, a esta ou aquela
classe (os vermelhos, os franceses, os muçulmanos) – e recuperado não
para uma outra classe ou para a simples ausência genérica de todo
pertencimento, mas para o seu ser-tal, para o próprio pertencimento. Assim,
o ser-tal, que permanece constantemente escondido na condição de
pertencimento (‘há um x tal que pertence a y’) e que não é de modo algum
um predicado real, vem, ele mesmo, à luz: a singularidade exposta como tal
é qual-se-queira, isto é, amável50.

Assim como o ser, deve-se propugnar por uma comunidade que vem: esta não é a
comunidade que virá, mas a comunidade que nunca chega, que está em constante devir,
que nunca acaba de chegar. Uma comunidade que vem – e que, por consequência, jamais
termina de chegar – se afigura, nesse contexto, enquanto condição de possibilidade para
que se possa evitar a expressão soberana por excelência e as cesuras que lhe subjazem:
isso significa que a amizade tem um estatuto ontológico e, ao mesmo tempo, político. A sensação do ser é, de
fato, já sempre dividida e com-dividida, e a amizade nomeia essa condivisão.” AGAMBEN, Giorgio. O que é o
contemporâneo? e outros ensaios. Trad. Vinícius Nicastro Honesko. Chapecó, SC: Argos, 2009.
47 AGAMBEN, Giorgio. A comunidade que vem. Tradução de Cláudio Oliveira. Belo Horizonte: Autêntica Editora,
2013.
48 AGAMBEN, Giorgio. A comunidade que vem. Tradução de Cláudio Oliveira. Belo Horizonte: Autêntica Editora,
2013, p. 9.
49 Analisando a etimologia do termo “qualquer”, o autor destaca que “na enumeração escolástica dos
transcendentais (quodlibet ens est unum, verum, bonum seu perfectum, qualquer ente que se queira é uno,
verdadeiro, bom ou perfeito), o termo que, permanecendo impensado em cada um, condiciona o significado de
todos os outros é o adjetivo quodlibet. A tradução corrente no sentido de ‘não importa qual, indiferentemente’ é
certamente correta, mas, quanto à forma, diz exatamente o contrário do latino: quodlibet ens não é ‘o ser, não
importa qual’, mas ‘o ser tal que, de todo modo, importa’; isto é, este já contém sempre uma referência ao
desejar (libet), o ser qual-se-queira está em relação original com o desejo.”
50 AGAMBEN, Giorgio. A comunidade que vem. Tradução de Cláudio Oliveira. Belo Horizonte: Autêntica Editora,
2013, p. 10-11.
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distinções entre o que está dentro e o que está fora, entre o que é próprio e o que é
estranho, entre nacionais e estrangeiros, amigos e inimigos, enfim, entre zoé e bíos. Como
destaca Pérez51, “una comunidad que jamás termina de llegar nunca está lo suficientemente
acabada para dar lugar a tal movimiento soberano.” Em razão disso, a comunidade que vem
só pode ser uma comunidade na qual a política é a amizade, ou seja, a “com-divisão” da
própria existência.
O ser que vem, e que habita a comunidade que vem, então, é aquele que
permanece, ao mesmo tempo, aberto e singular. Ele se funde no geral preservando sua
singularidade. Em síntese, é o ser inacabado, aberto a outras possibilidades. Este ser
amável definido por Agamben52 é o ser com todos os seus predicados, o ser tal qual é.
Com efeito, o amor não se dirige apenas a algumas peculiaridades do ser amado
(características físicas ou psicológicas específicas, por exemplo), e tampouco prescinde
destas particularidades em nome de uma insípida generalidade (amor universal): ele quer o
ser com todos os seus predicados, o seu ser tal qual é. Deste modo, “a singularidade
qualquer (o Amável) não é jamais inteligência de alguma coisa, desta ou daquela qualidade
ou essência, mas somente inteligência de uma inteligibilidade”53 54. Em outras palavras, isso
significa que reconhecer alguém como amigo, como um ser amável, é justamente não poder
reconhecê-lo como “algo”, uma vez que “não se pode dizer ‘amigo’ como se diz ‘branco’,
‘italiano’ ou ‘quente’ – a amizade não é uma propriedade ou uma qualidade de um sujeito.”55
Ser tal-qual56, sem deixar de estar exposto a ser de outra maneira é o que revela,
segundo o autor, o milagre do mundo57. Esse “ser tal qual” – do mundo e de todo o ser – é o

51

PÉREZ, María Luisa Bacarlett. Giorgio Agamben. Del biopoder a la comunidad que viene. Araucaria: Revista
Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades. Ano 12, n. 24, 2010, p. 48.
52 AGAMBEN, Giorgio. A comunidade que vem. Tradução de Cláudio Oliveira. Belo Horizonte: Autêntica Editora,
2013.
53 AGAMBEN, Giorgio. A comunidade que vem. Tradução de Cláudio Oliveira. Belo Horizonte: Autêntica Editora,
2013, p. 11.
54 De acordo com Agamben, “as minhas qualidades, o meu ser-assim não são qualificações de uma substância
(de um sujeito) que permaneça atrás delas, e que eu verdadeiramente seria. Eu não sou jamais isto ou aquilo,
mas sempre tal, assim. Eccum sic: absolutamente. Não posse, mas limite; não pressuposto, mas exposição.”
AGAMBEN, Giorgio. A comunidade que vem. Tradução de Cláudio Oliveira. Belo Horizonte: Autêntica Editora,
2013, p. 90.
55 AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? e outros ensaios. Trad. Vinícius Nicastro Honesko. Chapecó,
SC: Argos, 2009, p. 85.
56 “Tal qual. Aqui a anáfora tal não remete a um termo referencial precedente (a uma substância pré-linguística) e
qual não serve para identificar um referente que dê ao tal o seu sentido. o qual não tem outra existência a não
ser o tal, e o tal não tem outra essência a não ser o qual. Eles se contraem um sobre o outro, se expõem
mutuamente, e o que existe é o ser-tal, uma tal qualidade absoluta, que não remete a nenhum pressuposto.”
AGAMBEN, Giorgio. A comunidade que vem. Tradução de Cláudio Oliveira. Belo Horizonte: Autêntica Editora,
2013, p. 90.
57 Segundo, “talvez o único modo de compreender esse livre uso de si, que não dispõe, porém, da existência
como de uma propriedade, é o de pensá-lo como um hábito, um ethos. Ser gerado a partir da própria maneira de
ser é, de fato, a definição mesma do hábito (por isso os gregos falavam de uma segunda natureza): ética é a
maneira que não nos ocorre nem nos funda, mas nos gera. E esse ser gerado pela própria maneira é a única
felicidade verdadeiramente possível para os homens.” AGAMBEN, Giorgio. A comunidade que vem. Tradução de
Cláudio Oliveira. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013, p. 35.
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“irreparável”58, aquilo que é assim e não de outra maneira, mas que está exposto a ser de
qualquer outra forma. Somente a partir do momento em que o “irreparável do mundo” é
percebido, ou seja, em que as coisas em sua exposição sejam como são, é que se torna
possível a salvação, uma salvação imanente que implica, antes de tudo, uma comunidade
sem soberania: trata-se da salvação do caráter profano do mundo.
Nesse rumo, “ser tal qual” é ser exposto, o que significa uma vida sempre aberta a
tomar esta ou aquela forma, mas sem jamais consolidar-se de maneira permanente em uma
forma de vida dada, senão ser “forma-de-vida”. Dito de outra forma: em oposição às
diversas formas de vida codificadas socialmente, a forma-de-vida é aquela que não
demanda a separação entre zoé e bíos: ela conserva a potência e se encontra aberta a ser
de qualquer forma. Trata-se, aqui, segundo Pérez59, de “una vida que conserva su apertura,
su exposición; de ahí que Agamben apunte que en tal forma-de-vida es imposible separar o
aislar algo como la vida nuda.” Deste modo, “en una comunidad sin soberanía la separación
de zoé y bíos resulta improcedente, porque la bíos conserva la apertura y exposición de la
zoé.”
Em síntese: é preciso pensar para além do sujeito, ou seja, pensar uma
“singularidade qualquer (quodlibet)”60. A resolução do nexo entre lei e vida só é possível a
partir dessa forma-de-vida que veda qualquer distinção entre zoé e bíos. Unidas, zoé e bíos
se apresentam como condição de possibilidade para a superação do bando soberano.
Enquanto devir perene, a comunidade se opõe a qualquer forma de acabamento, o
que suscita a questão sobre como escapar à concreção do processo e permanecer como
abertura às possibilidades. Assume relevância, então, a ideia de inoperosidade cunhada por
Agamben e que serve como resposta à objeção. Aqui, a saída não reside em uma potência
que nunca passa ao ato. Pelo contrário, ela pressupõe uma potência que, ao passar ao ato
sobrevive nele: suas possibilidades não se esgotam no ato, mas permanecem apesar do
ato.
É importante destacar que o poder de não ser não se afigura enquanto mera
passividade. Ele é considerado um poder verdadeiro, uma potência negativa que se esforça
em não se esgotar, em não se concretizar nem em sua total negação nem em sua total
afirmação.

Como esclarece Agamben, “irreparável significa que elas [as coisas] são consignadas sem remédio ao seu
ser-assim, que elas são, antes, precisamente e somente o seu assim [...]; mas significa, também, que, para elas,
não há literalmente nenhum abrigo possível; que, no seu ser-assim, elas estão agora absolutamente expostas,
absolutamente abandonadas.” AGAMBEN, Giorgio. A comunidade que vem. Tradução de Cláudio Oliveira. Belo
Horizonte: Autêntica Editora, 2013, p. 43-44.
59 PÉREZ, María Luisa Bacarlett. Giorgio Agamben. Del biopoder a la comunidad que viene. Araucaria: Revista
Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades. Ano 12, n. 24, 2010, p. 49.
60 AGAMBEN, Giorgio. A comunidade que vem. Tradução de Cláudio Oliveira. Belo Horizonte: Autêntica Editora,
2013.
58
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Assim como é capaz de ser, este poder é capaz de não ser. Como salienta
Agamben61, “somente uma potência que pode tanto a potência quanto a impotência é,
então, a potência suprema. Se toda potência é tanto potência de ser quanto potência de não
ser, a passagem ao ato só pode advir transportando [...], no ato, a própria potência de não
ser.”
Nesse ponto, deve-se compreender que a noção de inoperosidade agambeniana não
está relacionada à ideia de levar algo à inércia, à ineficácia. Pelo contrário, o autor
preocupa-se em pensar uma categoria que viabilize um novo uso do que é posto em
inoperosidade, razão pela qual “o movimento que torna inoperoso deve portanto deixar a
potência intacta, cancelando somente as finalidades e as modalidades nas quais o seu
exercício era investido.”62 Dessa forma, as funções de uso do que é conduzido à
inoperosidade sofrem uma considerável variação, mas não se anula inteiramente a
possibilidade de usar.
Em Agamben63, “inoperosidade não significa inércia, mas katargesis – isto é, uma
operação na qual o como substitui integralmente o que, na qual a vida sem forma e as
formas sem vida coincidem em uma forma de vida.” Assim, pode-se acrescentar que “a
inoperosidade sugere um modo diverso de ser, um modo diverso de agir e de viver, ainda
que isso determine apenas a transformação do mesmo.”64 65.
O conceito de inoperosidade, portanto, se mostra fundamental para que se possa
pensar em uma forma de se desarticular a relação entre direito e violência, de modo a
desativar e tornar inoperosos os dispositivos que viabilizam o aprisionamento do homem às
redes biopolíticas da contemporaneidade. Daí a afirmação de Agamben66 no sentido de que
nada é mais urgente do que a inclusão da inoperosidade nos próprios dispositivos67.
61

AGAMBEN, Giorgio. A comunidade que vem. Tradução de Cláudio Oliveira. Belo Horizonte: Autêntica Editora,
2013, p. 40.
62 NASCIMENTO, Daniel Arruda. Do fim da experiência ao fim do jurídico: percurso de Giorgio Agamben. São
Paulo: LiberArs, 2012, p. 220.
63 AGAMBEN, Giorgio. A comunidade que vem. Tradução de Cláudio Oliveira. Belo Horizonte: Autêntica Editora,
2013, p. 103.
64 NASCIMENTO, Daniel Arruda. Do fim da experiência ao fim do jurídico: percurso de Giorgio Agamben. São
Paulo: LiberArs, 2012, p. 220.
65 Nascimento utiliza-se, aqui, de um elucidativo exemplo para a compreensão da ideia de inoperosidade
segundo Agamben: “um mesmo gesto, dependendo das circunstâncias em que é praticado, pode possuir uma
natureza ou outra: numa festa entre os funcionários de um restaurante realizada depois do expediente de
trabalho, aquele que serve a mesa passando a bandeja não o faz pelo dever de ofício, mas num gesto de pura
gratuidade. O agir humano tornado inoperoso é suspenso na sua economia.” NASCIMENTO, Daniel Arruda. Do
fim da experiência ao fim do jurídico: percurso de Giorgio Agamben. São Paulo: LiberArs, 2012, p. 220.
66 AGAMBEN, Giorgio. O reino e a glória. Trad. Selvino J. Assmann. São Paulo: Boitempo, 2011.
67 É importante observar, aqui, que Agamben retoma o termo “dispositivo” da obra de Foucault para ampliá-lo e
elevá-lo à categoria fundamental para compreensão do mecanismo político contemporâneo. Assim, dispositivo é
considerado pelo autor como “qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar,
determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos
seres viventes. Não somente, portanto, as prisões, os manicômios, o Panóptico, as escolas, a confissão, as
fábricas, as disciplinas, as medidas jurídicas etc., cuja conexão com o poder é num certo sentido evidente
[conforme a noção foucaultiana do termo], mas também a caneta, a escritura, a literatura, a filosofia, a
agricultura, o cigarro, a navegação, os computadores, os telefones celulares e – por que não – a própria
linguagem, que talvez é o mais antigo dos dispositivos, em que há milhares e milhares de anos um primata –
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Nesse rumo, pode-se afirmar que a superação da soberania não somente implicaria
chegar a uma comunidade na qual é impossível a cisão entre zoé e bíos e, por
consequência, não existe a figura da exceção. Em um modelo tal, tudo é pertencimento e se
torna absolutamente desnecessário o isolamento e a divisão. Nesse modelo, é possível,
então, “ser tal qual é”, ou seja, ser pura exposição, possibilidade que se nega a assumir uma
forma de vida determinada.
Agamben68 assevera que a vida nua foi, paradoxalmente, excluída da política e,
concomitantemente, incluída e capturada através da sua exclusão, o que significa que a vida
nua pode ser compreendida enquanto o fundamento negativo do poder. Na biopolítica
moderna, essa separação atinge sua forma extrema: o cuidado e a decisão sobre a vida nua
se tornam aquilo que está em jogo na política. Isso fica muito evidente a partir do que
aconteceu nos estados totalitários do século XX: em todas essas experiências, o poder (que
também assume a forma da ciência, como no exemplo do nazismo69) é quem decide, em
última análise, sobre o que é uma vida humana e sobre o que ela não é. É por isso que o
autor propõe o “pensar numa política das formas de vida, a saber, de uma vida que nunca
seja separável da sua forma, que jamais seja vida nua.”
Segundo a perspectiva agambeniana, “a tarefa que nos espera consiste, portanto,
em pensar integralmente, de cabo a cabo, aquilo que até agora havíamos definido com a
expressão, de resto pouco clara em si mesma, ‘vida política’”70. Em outras palavras, é
possível, então asseverar que Agamben nos convida a reexaminar as bases da autoridade
jurídico-política para, ao invés de justificar o poder soberano, conceber uma comunidade
política que não o pressupõe. Agamben projeta uma comunidade que está além da tradição
da soberania. O abandono das narrativas patrióticas e uma inextrincável relação entre
política e subjetividade se impõem.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na contemporaneidade, fica cada vez mais evidente a construção de concepções de
amigo/inimigo/criminoso/estrangeiro no Direito e também na política, uma vez que dentro de
um mesmo Estado - numa concepção geopolítica – podem existir além do amigo e do
provavelmente sem se dar conta das consequências que se seguiriam – teve a inconsciência de se deixar
capturar.” AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? e outros ensaios. Trad. Vinícius Nicastro Honesko.
Chapecó, SC: Argos, 2009, p. 40-41.
68 AGAMBEN, Giorgio. "Deus não morreu. Ele tornou-se Dinheiro". Entrevista com Giorgio Agamben. Instituto
Humanitas UNISINOS. 2012. Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/noticias/512966-giorgio-agamben>.
Acesso em: 23 ago. 2015.
69 AGAMBEN, Giorgio. O que resta de Auschwitz: o arquivo e a testemunha (Homo Sacer III). Trad. Selvino J.
Assmann. São Paulo: Boitempo, 2008.
70 AGAMBEN, Giorgio. "Deus não morreu. Ele tornou-se Dinheiro". Entrevista com Giorgio Agamben. Instituto
Humanitas UNISINOS. 2012. Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/noticias/512966-giorgio-agamben>.
Acesso em: 23 ago. 2015.
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criminoso, também o inimigo, que primeiramente habita outro Estado – reside fora das
fronteiras – mas que estaria aqui representado pelo estrangeiro e pelo excluído. Estes
últimos que, muitas vezes sem praticar atos contrários às regras (portanto não são
criminosos), se mantêm à margem do sistema social, não são reconhecidos e nem
considerados. Trata-se de um inimigo/estrangeiro “interno”.
Desse modo, o presente trabalho objetivou buscar, nas obras de Jacques Derrida e
Giorgio Agamben – pensadores que debatem a amizade e a comunidade como ponto
central de suas obras – um aporte para refletir sobre as diferentes concepções de amizade e
comunidade que permeiam seus pensamentos, relacionando-as com tentativas de
construção de uma nova perspectiva de análise da temática dos direitos humanos e da
construção de pressupostos para uma cultura de paz.
O esquecimento de nossa condição de humanidade, de seres comuns com as
mesmas necessidades e a atribuição ao outro do rótulo de estrangeiro/diferente/inimigo
demonstra “o individualismo desencarnado da existência que prescinde, sempre, a presença
do outro para nos constituir como identidade”71.
Esse individualismo se coloca como o centro do jogo humano moderno e no dizer de
Elias Canetti72 se retrata num o corpo isolado, sólido, individualizado. Tal se dá exatamente
porque a “dimensão de solidez é, estranhamente, aparentada com a solidão tanto quanto
com a solidariedade”. Todas essas palavras possuem uma raiz comum que remete ao estar
só, ilhado, mas que também remete ao caráter compacto e à indivisibilidade:
disso nasce tanto o sentido da solidão quanto o de dever, senão o
sentimento, da solidariedade: sequer perturba muito o fato de que, no
mundo antigo, este vínculo dúplice fosse filtrado em uma área limítrofe entre
a economia, a obrigação jurídica e o sentido da dimensão religiosa, por
aquele estranho verbo latino, solari que indicava o consolar, mas também o
reembolso, remunerado algo de que fomos privados [...]A solidariedade
avizinha mundos a passo que a solidão vive de separações e de
distâncias73.

Verdadeiramente, se direcionarmos tal discussão para o mundo jurídico avistamos
“um individualismo autista que formou a ideia de um sujeito autista do direito”. Nos
deparamos com uma “concepção jurídica baseada em um individualismo proprietáriopossessivo-manipulador, que se esqueceu do outro, que perdeu algo que se constrói com o
outro, pela presença de outro na experiência” 74.

71

WARAT, Luis Alberto. Surfando na pororoca: o ofício do mediador. v. III Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004,
p. 114.
72 CANETTI, Elias. Massa e Poder. Tradução de Sérgio Tellaroli. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
73 RESTA, Eligio. Il diritto fraterno. Roma/Bari: Laterza, 2005, p. 9.
74 WARAT, Luis Alberto. Surfando na pororoca: o ofício do mediador. v. III Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004,
p. 114.
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É aqui que se pode retomar a obra cinematográfica referida nas considerações
iniciais. Como Antônia não hesita em quebrar pouco a pouco todos os tabus locais, ela
alcança a transformação da mentalidade dos habitantes do vilarejo. Ao longo da história, a
sua (excêntrica) família/comunidade vai sendo composta como um grupo aberto, formado
principalmente pelas pessoas excluídas da sociedade – seja por questões psicológicas,
cognitivas, ou até mesmo porque pensavam de modo oposto ao “ethos” cultivado pelos
moradores da aldeia – a exemplo de sua filha, Danielle, que passa a viver uma relação
homoafetiva com a professora de sua neta. As cenas de confraternização de todos ao redor
da mesa posta no jardim da casa de Antônia mostram o crescimento da família/comunidade,
e significam o renovar da vida do vilarejo, a partir de uma nova lógica: a da hospitalidade, da
tolerância às diferenças e do afeto. Antônia arrosta da sua comunidade todos os fatores
negativos: nela, tudo é inclusão, pertencimento, propriedade e possibilidade. Não há, na
família de Antônia, uma lógica de inclusão/exclusão: ninguém é obrigado a cumprir requisito
algum, tampouco justificar-se ou reparar-se. Resta a cada um apenas “ser-tal-qual-é”. E é
exatamente isso que permite, ao longo da história, o desvelamento das pessoas outrora
escondidas pelos estereótipos.
Nesse sentido é que este filme se afigura importante para a análise da temática aqui
proposta: tal como propõem Derrida e Agamben – a partir de suas diferenças e
convergências na abordagem do tema da comunidade, da amizade e da fraternidade – a
história de Antônia e sua excêntrica família revela uma forma absolutamente diferente de
abordar as singularidades de cada um, permitindo, assim, promover aquilo a que Giuseppe
Tosi denomina de “dialética da intersubjetividade, na qual o outro não seja reconhecido
como um inimigo, ou seja, simplesmente como um não eu, mas como um outro eu: ‘eu
mesmo como um outro’”75. É nesse sentido que “reconhecer o outro como a mim mesmo
significa superar uma dialética puramente negativa da alteridade, para alcançar o
reconhecimento comum de pertença, que é parte da nossa condição humana”

76

. Essa

proposta supera a lógica do “pertencimento” para proteger a lógica do “humano”, do “estar
com o outro” e não “contra o outro”.
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HONRARÁS PAI E MÃE: A ADOÇÃO POR HOMOSSEXUAIS E A RELIGIÃO
Janaína Gomes Garcia de Moraes – UFES
Natane Franciella Oliveira - UFES

Introdução
Este artigo deriva da pesquisa que vem sendo desenvolvida para o
Mestrado em Direito da UFES, a qual visa verificar o contexto da adoção por
homossexuais. A fim de obter uma maior compreensão do tema, o trabalho
pretende mesclar a Antropologia e o Direito, e não apenas justapor as visões das
duas áreas, utilizando métodos desses dois ramos do conhecimento.
Durante a pesquisa de campo etnográfica, foi observado que o
discurso religioso está presente nos processos de adoção, seja na criação das leis,
seja na atuação perante o Judiciário e mesmo na direção do cotidiano das pessoas.
Ante a laicidade do Estado brasileiro e dada sua frequência, tal circunstância
chama a atenção.
Assim, este artigo objetiva analisar a perspectiva jurídica da laicidade
e sua ligação com os Direitos Humanos, bem como as implicações mútuas entre
cotidiano e Direito. Além disso, visa verificar a possibilidade de efetivação das
previsões abstratas dos postulados de Direitos Humanos num Estado ligado à
religião.
Como não é possível abranger, neste artigo, todas as manifestações
históricas e geográficas da relação entre Estado e religião, será tratada,
primeiramente, apenas a perspectiva ocidental dos Direitos Humanos e da
laicidade. Em seguida, será enfocado o caso brasileiro. Tais exposições são feitas
por meio de revisão bibliográfica.
Na segunda parte, será abordado como as religiões apareceram na
pesquisa de campo. Para tanto, será abordada a atual conjuntura macroscópica do
Direito (previsões legais e projetos de lei), e também a influência do aspecto místico
nas relações entre as pessoas. Nesses tópicos, foram utilizados o método
etnográfico e a revisão bibliográfica
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Ao final, será feita uma ponderação a respeito dos tópicos
examinados, com proposta de reflexão a respeito das tendências de efetivação dos
Direitos Humanos nas relações interpessoais ante o cenário que se delineia.
1 - Liberdade Religiosa, Estado Laico e Direitos Humanos
Tratando-se de um trabalho que se insere no âmbito das discussões
acerca de Direitos Humanos, necessário estabelecer o conceito que se utilizará
dessa expressão. A fim de garantir o rigor terminológico, mas sem prejuízo de uma
desejável abrangência, será adotada a definição proposta por Alexandre Coutinho
Pagliarini. Segundo ele (PAGLIARINI, 2012, p. 44):
Direitos Humanos são as normas jurídicas contidas em regras,
princípios e costumes, escritos ou não – mas que tenham sido
positivados pelo Estado ou pela Comunidade Política Internacional
– que salvaguardam o indivíduo e a coletividade em face da
atuação do próprio Estado, da própria Comunidade Jurídica
Internacional organizada e até dos particulares.

De acordo com o conceito adotado, tanto o Estado como os
particulares estão obrigados a observar as normas que prescrevem Direitos
Humanos. Assim, diante de uma situação prevista no ordenamento, os agentes do
Estado e os particulares devem observar o que prevê o instrumento de Direitos
Humanos, seja um Tratado ou Convenção Internacional, a Constituição ou um
costume.
Embora normas de conteúdo voltado à proteção das pessoas
simplesmente por sê-lo não sejam algo recente na história, remontando até mesmo
ao Código Hamurábi (BELTRAMELLI NETO, 2015), pode-se dizer que uma
disciplina de Direitos Humanos, reconhecida enquanto tal, encontra sua origem no
pós-Guerra. Mais precisamente, na Declaração Universal dos Direitos Humanos de
1948. A partir de então, firmaram-se Tratados e Convenções Internacionais acerca
da matéria.
Além da previsão nas normas internacionais, o movimento de
aceleração de proteção dos direitos humanos, segundo Silvio Beltramelli Neto,
“manifestou-se, no plano do ordenamento jurídico interno dos países sensíveis ao
tema, pela via da constitucionalização de direitos e liberdades dos indivíduos, os
ditos direitos fundamentais” (2015, p. 103).
Nesse passo, mas em momento histórico posterior, o Direito
Brasileiro acolheu, na Constituição Federal de 1988, diversos direitos previstos em
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outros instrumentos. No entanto, manteve-se aberto a novos direitos não expressos
na CF, por meio dos §§ 2º e 3º do art. 5º da CF1.
Tendo esse quadro geral em mente, passaremos à discussão acerca
do desenvolvimento da disciplina dos Direitos Humanos frente ao Estado e à
religião.
1.1 – Panorama Geral
A liberdade religiosa é sempre apontada como um direito essencial
dentre o rol dos Direitos Humanos, sem a qual outros direitos não podem se
concretizar.
As religiões são2 sistemas de ideias e conjuntos de regras a respeito
de um determinado misticismo. Enquanto sistemas de ideias, as religiões definem
aquilo que é considerado verdade dentro de seu espectro. Assim, definem-se
dogmas, tais como a quantidade de deuses existentes (nenhum ou muitos) e os
esquemas de recompensa e punição pelos comportamentos adotados pelas
pessoas (céu/inferno, reencarnação, prosperidade/desgraça em vida). Enquanto
conjunto de regras que regula a vida, as religiões estabelecem a estrutura e o
formato dos seus ritos, bem como impõem normas de conduta a serem observadas
pelas pessoas.
Como a existência e a supremacia dos deuses (ou de Deus)
independe da vontade humana, não há muito espaço para democracia dentro das
religiões. Isso porque elas apenas mostram o caminho para obedecê-los, não
criando regras vãs, mas apenas retirando-as da vontade revelada dos deuses. Tais
regras são, devido a sua origem divina, inquestionáveis.
Os fiéis creem que o sistema de ideias a que aderem é o verdadeiro
e que as regras de conduta que adotam são as corretas. Do contrário, não são fiéis.
Sendo assim, os preceitos de sua religião são válidos não apenas para si, mas para
1

Sobre outras discussões sobre esses dispositivos, vide PIOVESAN, 2006, e MAZZUOLI,
2013.
2
Opondo-se a definições objetivas ou essencialistas, Jayme Weingartner Neto adota uma
postura tipológica: “Quanto aos possíveis conceitos de religião, é de se optar, juridicamente,
pela abordagem tipológica. [...] Já o conceito tipológico, amplo e não essencialista, parte
das parecenças de famílias, os elementos comuns e relativamente consolidados das
grandes religiões mundiais, mas nenhum deles, per se, é necessário ou suficiente,
realizando-se uma análise de similitude/contraste com os padrões mais estabelecidos do
fenômeno religioso – o que permite afastar as visões de mundo ideológicas, filosóficas,
agnósticas ou ateias (marxismo ou maçonaria, por exemplo, que recebem proteção
constitucional por outra via, em face da liberdade de consciência)” (2013a, pp.269-270).
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todos os seres humanos. Sem embargo, muitos deles convivem pacificamente com
outras religiões ou com a falta delas (inclusive o ateísmo e o agnosticismo), de
maneira que suas crenças pessoais não afetam a vida em sociedade.
Por outro lado, um Estado não nasce alheio à vontade dos homens,
tampouco suas regras são ditadas por seres superiores3. Assim, não há espaço
para verdades absolutas na esfera estatal.
Ocorre que, no passado e ainda hoje, Estado e religião, por vezes,
confundem-se. Essa confusão implica a diminuição da tolerância em relação às
transgressões das regras. Isso porque violar uma regra estatal, nesses casos,
implica atentar contra a vontade de Deus. Isso não ocorre nos Estados separados
da religião, visto que neles a violação das regras não tem esse peso, na medida em
que são feitas por homens, cuja autoridade é passível de discussão.
Nesse sentido, Flávia Piovesan ensina que “confundir Estado com
religião implica a adoção oficial de dogmas incontestáveis, que, ao impor uma moral
única, inviabiliza qualquer projeto de sociedade aberta, pluralista e democrática”
(2006, p. 15).
Na oportunidade, vale consignar a observação de Alexandre W.
Borges e Rubens V. Alves no sentido de que a “liberdade religiosa e a laicidade são
essenciais à democracia, mas não são exclusivas da democracia” (2013, p. 260).
Como dito anteriormente, após a 2ª Guerra Mundial, no Ocidente
inscrito nos valores capitalistas, foi firmada a Declaração Universal dos Direitos
Humanos de 1948, segundo a qual todos os seres humanos, como um valor
intrínseco seu, possuem o rol de direitos mínimos ali listado. Na concepção dessa
Declaração, trata-se de direitos universais, isto é, válidos para todos os seres
humanos simplesmente por sê-lo.
Essa noção hoje é contestada pelos culturalistas, que defendem que
a extensão desses direitos varia conforme cada sociedade. Contestam-na também
positivistas, como Alexandre Coutinho Pagliarini. Este sustenta que (PAGLIARINI,
2012, p. 31):
não foi por causa da natureza que os homens nasceram [...] com
os Direitos Humanos Fundamentais X, Y e Z. Tais direitos foram
3

Não se incluem aqui os Estados em que o governante é um representante de Deus ou a
divindade encarnada.
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sendo conquistados e sedimentaram-se nas culturas pelo costume
(normativo-jurídico), pela principiologia (normativa-jurídica) e pela
norma escrita – Constituição, lei, tratado internacional etc.

A esse propósito, cabe fazer aqui um comentário. A concepção de
direitos humanos que se tem hoje no Ocidente, e, em especial, de liberdade
religiosa, está inscrita num projeto de sociedade fundado no liberalismo. De acordo
com Alexandre W. Borges e Rubens V. Alves, “o conteúdo da liberdade religiosa (e
também da relação dissociativa entre o Estado e a religião) tem origem no
liberalismo” (2013, p. 233); assim, “a opção por uma leitura de matriz liberal na
expressão da liberdade religiosa é [...] a expressão de ideia política de exaltação do
sujeito” (ide, ibidem).
Haja vista os limites deste trabalho e especialmente deste capítulo,
não entraremos nesse debate. Aqui, assumiremos que a característica dos direitos
humanos é ser universal, isto é, inerente a todos seres humanos – ainda que se
trate de algo a ser idealmente alcançado, mas não efetivamente implantado.
Assim, na concepção universalista, todo ser humano é titular de
direitos à vida, à dignidade, à liberdade, ainda que com algumas modulações
pontuais e justificadas. Para que todos os seres humanos gozem desses direitos, é
necessário que o Estado possa provê-los e também que não os viole. Ou seja, uma
postura de ação e uma de abstenção.
Sobre a postura que o Estado deve adotar na efetivação dos direitos
humanos, cabe citar a posição de Flávia Piovesan. Segundo a autora, um dos
desafios à “implementação dos direitos humanos é o da laicidade estatal. Isto
porque o Estado laico é garantia essencial para o exercício dos direitos humanos,
especialmente nos campos da sexualidade e reprodução” (2006, p. 15).
Essa afirmação merece três observações. A primeira é no sentido de
lembrar que, de acordo com os registros históricos, a ruptura dos Estados
ocidentais com as religiões não teve como objetivo a implementação de direitos em
prol da população, mas livrar os governantes de amarras e conferir-lhes maiores
poderes. A segunda é no sentido de frisar que a autora fala a respeito de Estado
laico, não de Estado ateu4. Depois, é preciso atentar à possibilidade de um Estado
religioso, em tese, ser capaz de concretizar os direitos humanos, se fundado em
valores como fraternidade, solidariedade, caridade e amor. Aliás, Jorge David
4

Estados ateus são aqueles em que manifestações religiosas são proibidas, impondo-se o
ateísmo.

110

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

Barrientos-Parra aponta Alguns Fundamentos Bíblicos Na Formação Histórica dos
Direitos Humanos (2012, pp. 95-118).
No entanto, a crítica tecida pela autora não se baseia nas
potencialidades da associação Estado-religião, mas nas observações sobre os
acontecimentos históricos advindos dessa aliança. Isto é, a defesa da laicidade do
Estado se funda nos dados que a História traz a respeito dessa relação. Daí, não
tendo sido esse relacionamento proveitoso para muitas pessoas, sobretudo aquelas
que possuíam outras crenças, a doutrina sustenta que somente na laicidade os
direitos humanos podem prosperar, na medida em que um grupo religioso não pode
hegemonizar seus princípios e valores (PIOVESAN, 2006, p. 15).
No mesmo sentido, é a posição de Alexandre W. Borges e Rubens V.
Alves5, bem como a de Jayme Weingartner Neto. Segundo este, “em face da
experiência histórica” (2013a, p. 267), o Estado Democrático de Direito deve
compatibilizar a liberdade religiosa com os valores constitucionais basilares.
Então, num Estado apartado de uma religião oficial, todas as
religiões têm seu espaço e todas as pessoas são livres para exercê-las ou para não
seguir nenhuma. Aderindo a essa lógica, os países signatários da Declaração
Universal dos Direitos Humanos de 1948 estabeleceram que toda pessoa tem
direito à liberdade de religião, o que inclui a liberdade de mudar de religião ou
crença e a liberdade de manifestar seu credo (art. 18, DUDH).
Além disso, num Estado laico, os dogmas de uma determinada
religião não são impostos coercitivamente àqueles que não aderem aos seus
princípios. Por isso, afirma-se que os direitos humanos são mais bem respeitados
nos Estados laicos.
1.2 – Panorama Nacional
Serão tratadas, a partir de agora, as previsões normativas do Estado
Laico e da liberdade religiosa no Brasil, bem como um breve histórico. Neste tópico,
não será tratado o período colonial, uma vez que, então, não havia um Estado

“A forma como os sistemas jurídicos constitucionais tratam da religião e do sujeito que a
professa é a expressão de conteúdo jusfundamental que explicita a maior ou a menor
autonomia que o sujeito goza para a religiosidade. Os Estados com sistemas de imposição
de credo tendem à limitação da liberdade do sujeito. Os Estados laicos, sem associações
com o poder religioso, garantem a ampla liberdade ao sujeito. Os Estados ateístas tendem à
supressão da liberdade religiosa em prol de dogmas estatais.” (2013, pp. 232-233).
5
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brasileiro. Na ocasião, o Brasil fazia parte do Estado de Portugal, o que não será
objeto de estudo aqui. Dessa maneira, a questão da laicidade do Estado brasileiro,
neste artigo, limita-se à experiência constitucional, dando-se mais ênfase a
Constituição de 1988, visto que o objetivo não é relatar a trajetória da associação
Estado-religião no Brasil, mas apenas delinear alguns acontecimentos marcantes.
No histórico traçado por Alexandre de Moraes (2005) e José Afonso
da Silva (2015), a Constituição de 1824 estabelecia a Religião Católica Apostólica
Romana como a Religião do Império. No entanto, eram toleradas outras religiões,
assegurando-se a liberdade de crença, mas não a de culto público.
Em 1890, com o Decreto 119-A, ocorreu a separação entre a Igreja e
o Estado. Essa secularização foi constitucionalmente consagrada em 1891. Desde
então, todas as demais constituições brasileiras mantiveram esse princípio.
Na Constituição de 1988, há algumas referências de caráter
religioso. A primeira delas no preâmbulo, onde a Assembleia Nacional Constituinte
declara promulgar a Carta sob a proteção de Deus. Em que pese essa invocação,
logo na abertura da Carta, não há associação entre o Estado e qualquer religião em
nenhum dispositivo que estrutura o República Federativa do Brasil. Ao contrário, a
CF é expressa em separar-se de qualquer religião e assegurar a liberdade religiosa.
A laicidade do Estado brasileira exsurge clara do art. 19, I, CF, em
que se vedam os entes federativos de “estabelecer cultos religiosos ou igrejas,
subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus
representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a
colaboração de interesse público”. Trata-se da dimensão objetiva do direito à
liberdade religiosa.
Jayme Weingartner Neto (2013a) ensina que o direito à liberdade
religiosa possui uma dimensão subjetiva e outra objetiva. Nesse passo, enquanto o
art. 19, I, CF, trata da esfera objetiva da relação Estado-religião, os incisos VI, VII e
VIII do art. 5º da CF cuidam dos direitos subjetivos individuais (brasileiros e
estrangeiros no Brasil) e das pessoas jurídicas (igrejas e confissões religiosas).
Além desses dispositivos, aponta-se a consagração, dentre os
princípios fundamentais, da prevalência dos direitos humanos nas relações
internacionais (art. 4º, II, CF). Como visto no item anterior, dentre esses direitos
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está a liberdade religiosa, conforme art. 18, da Declaração Universal dos Direitos
Humanos.
A liberdade religiosa, segundo José Afonso da Silva (2015),
subdivide-se em liberdade de crença; liberdade de culto; e liberdade de
organização religiosa, não podendo o Estado interferir nas convicções pessoais dos
crentes (ou descrentes), na organização dos ritos e na divisão do trabalho dos
sacerdotes.
Não obstante essas abstenções serem a principal característica da
laicidade, o Estado está obrigado a prestações positivas. Isto é, ele deve, nas
palavras de Jayme Weingartner Neto, “criar condições para que as confissões
religiosas desempenhem suas missões” (2013b, p. 708). Nesse contexto, veda-se a
instituição de impostos sobre o templo de qualquer culto 6 (art. 150, VI, CF) e
assegura-se a assistência religiosa nas entidades de internação coletiva (art. 5º,
VII, CF).
Portanto, do ponto de vista textual, revela-se acurada a observação
de Jayme Weingartner Neto no sentido de que “nem indiferente, e ainda menos
hostil, a

Constituição

revela-se atenta,

separada,

mas cooperativa,

não

confessional, mas solidária, tolerante em relação ao fenômeno religioso” (2013b, p.
708).
2 - A religião, a família e a adoção homoafetiva no Brasil
2.1 – O cenário macro
Como dito acima, a Constituição de 1824 instituiu um Estado
Confessional no Brasil independente. De acordo com Alexandre W. Borges e
Rubens V. Alves, num cenário ainda marcado pelos ideais de soberania popular
propagados na Revolução Francesa e na Independência das 13 Colônias na
América do Norte, conclui-se que “o texto constitucional imperial usava a religião
oficial como um programa de contenção da secessão e de conservação territorial e
nacional, ou mesmo de edificação de unidade nacional do Império nascente” (2013,

Consta no site do Senado Federal uma “ideia legislativa” a respeito da abolição da
imunidade tributária religiosa. Trata-se da sugestão nº 2, de 2015, que foi encaminhada à
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa da Casa, estando sob a relatoria
do Senador Marcelo Crivella. Disponível em
https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaoideia?id=38723 e
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/122096.
6
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p. 247). Portanto, e sem ignorar a ideologia da época, a associação com a religião
se revelou útil para a formação do Estado brasileiro, unificando-o.
Na ocasião da proclamação da República, a unidade já estava
construída. Assim, era possível a separação do Estado em relação à religião, uma
vez que ele prescindia dela para existir como um só. A questão, agora, era
fortalecer esse Estado como o legítimo produtor de regras e regulador da vida das
pessoas. Nesse contexto, deu-se a secularização.
Além disso, a separação era importante para que o Estado
assumisse e centralizasse poderes deixados nas mãos da Igreja, dentre eles o
poder de registrar e regulamentar a vida na família. Nesse sentido, Maria Celina
Bodin de Moraes e Ana Carolina Brochado Teixeira (2013, pp. 2115-2116) ensinam:
Na passagem do Império à República, travou-se nos bastidores
acirrada disputa entre conservadores clericais e republicanos com
relação ao domínio dos registros civis. Com efeito, dos batizados
aos matrimônios e destes aos enterros, tudo o que era digno de
nota em sociedade passava unicamente pelas mãos da Igreja que
tudo anotava, com exclusividade, havia séculos, nos chamados
registros eclesiásticos. Tal situação revelou-se de grande
inconveniência para o Estado, que desejava conquistar poder
registral para enfraquecer a força da Igreja. Assim, e antes mesmo
da proclamação da República, em março de 1888, através do
Decreto 9.886, o regime imperial fizera “cessar os efeitos civis dos
registros eclesiásticos”, buscando fortalecer o registro civil secular.
Esta foi ainda a occasio legis do Decreto n. 181, de 24 de janeiro
de 1890, conhecido como “Lei do Casamento e do Registro Civil”,
que teve a finalidade de regulamentar a solenidade do casamento
civil e configurou-se em um importante marco da
institucionalização da ordem republicana, a ponto de tornar-se a
única previsão, relativa à matéria, a ser constitucionalizada em
1891.

Como visto, por razões de conveniência política, desde 1890, o Brasil
é um país laico. No entanto, os dogmas das religiões cristãs nunca deixaram de
influenciar a produção de leis e a adoção de posturas pelo Judiciário. Quanto a
esse, a influência não é explícita nas sentenças, como fundamento da decisão.
Nesse âmbito, as convicções cristãs não se falam, mas pairam silenciosas no
crucifixo exposto na parede das salas de audiência.
No caso da adoção homoafetiva, a influência é desse tipo implícita. O
que ocorre, nesse caso, é que o conceito de família é muito ligado à definição
oriunda da religião, conforme interpretações surgidas a partir do século XVIII.
Assim, argumenta-se que a família composta por pai-mãe-filhos é muito anterior ao
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Estado brasileiro. Ela consta da Bíblia. Ela foi consagrada por Deus. Assim,
composições que fogem desse modelo ameaçam o projeto divino de família.
No entanto, o adjetivo “divino” traveste-se de “natural”. E, então,
aquilo que é estritamente cultural, visto que surgido de uma tradição específica e
historicamente demarcada, assume contornos de legitimidade por estar baseado na
natureza, ou seja, como algo que foge de nosso controle e não está submetido à
nossa vontade. Assim, afirma-se que, como pessoas do mesmo sexo não podem
procriar, sua família é antinatural.
Nesse sentido, o Projeto de Lei que estabelece o Estatuto da
Família, aprovado na Comissão da Câmara, pretende definir família como “a
entidade familiar formada a partir da união entre um homem e uma mulher, por
meio de casamento ou de união estável, e a comunidade formada por qualquer dos
pais e seus filhos”7. Outras configurações não seriam família.
Segundo notícia veiculada no site da Câmara de Deputados, ao
comentar sobre o âmbito de proteção do Estatuto, a fala de dois deputados ilustra o
que se afirmou até agora sobre a definição de família no Direito brasileiro8:
Para o deputado Flavinho (PSB-SP), outros arranjos familiares
estão contemplados na sociedade, e o Estatuto não vai gerar
exclusão. “Estamos defendendo de fato o que é família”,
acrescentou.
Já o deputado Ezequiel Teixeira (SD-RJ) acredita que “os novos
arranjos familiares são verdadeiros desarranjos” e que é preciso
“salvaguardar o País da anarquia”.

Trata-se de deputados religiosos, segundo seus perfis no site do
partido9 e pessoal10. A propósito, o segundo, Ezequiel Teixeira, no início de 2016,

7

Disponível em
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=597005.
Acesso 12 mai.2016.
8
Disponível em http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOSHUMANOS/497879-CAMARA-APROVA-ESTATUTO-DA-FAMILIA-FORMADA-A-PARTIRDA-UNIAO-DE-HOMEM-E-MULHER.html. Acesso 12 mai.2016.
9
De acordo com a biografia disposta no site do PSB: “O deputado Flávio Augusto da Silva é
natural de Guaratinguetá, ele é conhecido pelos católicos como Flavinho, por ser um dos
fundadores da banda Canção Nova. Ele também faz parte do casting do sistema Canção
Nova de Comunicação e também é escritor. Seus livros já foram publicados em países
como Estados Unidos, Colômbia, Chile e Panamá. Flavinho apoia o movimento político
dentro da igreja católica há pelo menos 15 anos e lançou a sua candidatura a deputado
federal por São Paulo com o intuito de lutar no Congresso para que os valores da família, da
vida, da ética e da moral sejam respeitados, valorizados e preservados em nosso País.”.
Disponível em http://www.psb40.org.br/dep_det.asp?det=108. Acesso 12 mai.2016.
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foi nomeado Secretário de Direitos Humanos no Estado do Rio de Janeiro e
exonerado após se declarar a favor da “cura gay”.
Falas como essas conduzem a conclusões como a de Maria
Berenice Dias de que “o maior preconceito contra a homossexualidade provém das
religiões” (2014, p. 49).
2.2 – O cenário micro
Em que pese sejam comuns afirmações como a acima citada,
durante a pesquisa de campo, foi verificado que a relação entre religião e
homossexualidade é complexa. As interações entre homossexuais e religiosos não
são tão polarizadas como se poderia supor ao olhar para a Câmara de Deputados.
Embates como os de Jean Wyllys e Jair Bolsonaro estavam longe de acontecer na
realidade pesquisada. Fora da Câmara, as oposições sofriam temperança, e,
muitas vezes, havia convergência entre religião e homossexualidade.
Isso leva a crer que os representantes do povo não representam de
fato as pessoas, mas uma parte caricata de suas opiniões. As falas espumantes e
os gestos enérgicos ganham destaque, abafando os argumentos mais racionais e
expressados de forma tranquila.
Maria Berenice Dias afirma, a respeito dos direitos da população
LGBTI, que, atualmente, “a literatura é tão farta e sua abordagem tão recorrente
que os professores nem querem que os alunos abordem nos trabalhos de
conclusão de curso” (2014, p. 7). Essa afirmação indica como o tema está
caminhando para uma pacificação. No entanto, fora do campo dos acadêmicos do
Direito, não foi isso que a pesquisa revelou. Pessoas religiosas opõem-se
firmemente à adoção por homossexuais, considerando a questão bastante atual e
controversa – mas não da maneira circense como se vê no Congresso.
Exemplo disso é a postura de Lucas, ativo participante de sua
comunidade protestante. Para ele, “os cristãos devem parar de tratar a
Segundo a biografia constante de seu site: “Em 1989, fundou a Associação Missionária
Vida Nova, com o primeiro templo localizado em Irajá, bairro da cidade do Rio de Janeiro.
Ao longo dos anos a igreja tornou-se referência na região e, em seguida, na esfera nacional.
Ezequiel passou a fazer inúmeras palestras e conferências por todo o Brasil e no exterior.
Hoje, são mais de 70 templos em várias nações. Ezequiel Teixeira apresenta programas de
rádio e TV há vários anos, e tem como característica a mensagem profética e a ousadia no
mundo espiritual.”. Disponível em http://www.ezequielteixeira.com.br/biografia/. Acesso 12
mai.2016
10
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homossexualidade como o pior dos pecados. Se conseguirmos vê-lo como um
pecado igual aos que nós mesmos cometemos, teremos pelos gays o mesmo amor
e misericórdia que temos por nós mesmos”.
Lucas frequentemente usa redes sociais para reflexões diversas,
dentre as quais uma sobre o antes mencionado Estatuto da Família em votação:
SOBRE O "ESTATUTO DA FAMÍLIA"...
1. A proposta é nitidamente tentativa da bancada evangélica de
combater o movimento de aceitação dos casais homossexuais.
Evangélicos não existem para fazer leis sobre como deve ser o
mundo. Nossa missão é maior.
2. Por diversas circunstâncias, família pode ter diferentes arranjos.
Inclusive família sem um casamento (ex.: avó criando neto com
ajuda do tio, que tem um filho adotado). São famílias formadas
pelo afeto e pelo cuidado.
3. Na Bíblia e no Cristianismo majoritário, estando na lei ou não,
tendo decisão judicial ou não, relacionamento conjugal e
casamento é um só: entre homem e mulher. Cremos que esse é o
plano inicial de Deus e não mudou.
4. Assim, uma família que tem em sua composição um "casal"
homossexual vai contra nossos princípios. Mas viveremos em paz
se respeitarmos todos em suas decisões e se todos nos
respeitarem em nossas crenças.

A noção de laicidade parece clara para Lucas, quando afirma que
não lhe compete fazer leis e que todos devem se respeitar reciprocamente, mesmo
que isso não altere suas convicções.
Do mesmo modo, o protestante Túlio insistiu, em tom monocórdico e
com gestos tranquilos, no caráter pecaminoso da homossexualidade, apontando
passagens bíblicas que o confirmariam. Ele diz que respeitaria leis e decisões
contrárias a suas crenças, mas espera que elas não existam.
A capacidade de, apesar das crenças religiosas pessoais, conduzir
sua conduta segundo os postulados atuais do Direito foi ressaltada por um adotante
ao contar a história de seu processo. Segundo compartilhou, um dos agentes
públicos que atuou em seu processo era uma pessoa religiosa. Essa pessoa soube
separar sua função enquanto agente do Estado de suas convicções íntimas, agindo
com profissionalismo e respeito à laicidade.
Entretanto, na esfera das relações estritamente pessoais, as
relações ganham mais nuances.
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Nesse sentido, um episódio ilustra a complexidade. No quintal, aos
fundos de sua casa, Cristina contou como sua vida ficou mais difícil quando sua
mãe, com quem divide o terreno, tornou- se “crente”. Isso porque ela insistia em
falar em pecado e em como “ter um homem” facilitaria a criação de seus filhos.
Enquanto conversávamos, um dos filhos de Cristina apareceu com um galo e
polenta que sua mãe havia preparado e enviado espontaneamente para que eles
jantassem.
Esse evento revela os muitos matizes que permeiam a relação
homossexualidade-religião entre as pessoas. Os relacionamentos são complexos.
As crenças não impedem as demonstrações de afeto e cuidado; e esses não
inibem o proselitismo. Isso gera uma relação conflituosa de embates, mas que, por
outro lado, não é rompida.
As pregações que advertem acerca da condenação eterna foram o
principal objeto da fala de Guilherme. De origem religiosa, sua família não aceita
seu relacionamento de 23 anos e se recusa a conhecer seu companheiro. Segundo
contou, eles destacam Levítico 18:2211, ao que Guilherme responde com outras
passagens da Bíblia. Foi ressaltada a existência de confrontos frequentes.
Em razão disso, sua insistência em manter contato com os familiares
chama a atenção. No seu caso, seria fácil romper relações, na medida em que
moram em outro estado. Isso revela que a relação é permeada por muito mais que
confrontos de ordem religiosa. Conquanto ele não tenha falado sobre a parte boa
da convivência familiar nem tenha sido possível presenciar um episódio como
aquele ocorrido na casa de Cristina, ficou claro que a relação envolve
manifestações de carinho e preocupação. Do contrário, os laços teriam sido
cortados.
A situação de Guilherme e de Cristina também sugere outro dado
importante: os homossexuais que fizeram parte da pesquisa prezam por manter e
reproduzir as relações familiares da maneira mais próxima à tradicional possível.
Diferentemente do que diz o senso comum, os homossexuais não querem destruir
a família.
No início de sua fala, Estevão, um membro importante de sua igreja,
afirmou que a origem da atual visibilidade dos homossexuais estava em Marx e
“Não te deitarás com um homem como se fosse mulher. É uma abominação” (Levítico
18:22).
11
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Engels, os quais indicariam a família como uma das superestruturas que devem ser
destruídas. Dentre os onze homossexuais entrevistados até o momento, nenhum
tinha inclinações marxistas, nem no aspecto econômico nem no que diz respeito à
família. Aliás, nesse particular, eles buscavam cultivar as relações com seus
familiares, mesmo que estes não aceitassem sua orientação, e fundar famílias de
maneira semelhante à chamada família tradicional. Isto é, preocupam-se com seus
pais, visitando-os e mantendo contato; muitos são casados e/ou manifestam o
desejo de se casar; a maioria tem ou pretende ter filhos, criando-os para serem
pessoas independentes e felizes.
Além dessa reprodução do modelo tradicional, muitos se mostraram
religiosos. Assim, Maria Cláudia vai à missa, batizou a filha, colocou-a no catecismo
para que fizesse primeira comunhão (um fato celebrado na família) e gosta de
participar de discussões com a temática religiosa. É o caso também das mães de
André, que, segundo ele, contam que rezavam para Nossa Senhora para conseguir
um filho e atribuem à intervenção divina ter alcançado tal graça.
Até mesmo Camila, que, por sua transexualidade, poderia ser
considerada uma personagem improvável no seio de qualquer religião, enquadra-se
no esquema acima delineado. Ela afirmou ter participado de Comunidades
Eclesiásticas de Base, onde teve contato, pela primeira vez, com os Direitos
Humanos. E, da mesma forma como os demais, ela mantém relações familiares
nos moldes cristãos, ou seja, de amor ao próximo.
Conclusão
Como mostra a história do Brasil, a associação entre Estado e Igreja
guarda interesses políticos e atenta a conveniências específicas.
No que tange ao respeito pelos direitos humanos, a etnografia
mostra que as relações interpessoais estão muito mais em consonância com os
tratados e convenções de direitos humanos que as posturas de muitos
representantes oficiais do Estado. Estes passam uma imagem que não
corresponde ao que se verifica na prática. No entanto, por terem voz num espaço
público de longo alcance, eles são capazes de influenciar os comportamentos,
tornando o ambiente propício para retrocessos nas relações pessoais. Assim, com
o aval dos agentes do Estado e seguros nos preceitos de sua fé, particulares
podem se sentir confortáveis para adotar posturas discriminatórias e até
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atentatórias aos direitos humanos (plano da eficácia horizontal dos direitos
humanos e fundamentais).
A impressão de que o que é divulgado na mídia e nas redes sociais
encontra correspondência na prática propicia aqueles que pensam de uma
determinada maneira de externar seus pensamentos e condutas sem medo de
repreensão. Ou seja, quando se considera uma manifestação homofóbica,
disfarçada de discurso religioso, como sendo o legítimo direito de expressão de um
deputado, forma-se um cenário propício para que essas manifestações sejam
repetidas entre particulares nas suas relações. Tais manifestações, ao restringir
direitos e discriminar pessoas, atentam contra os direitos humanos.
Portanto, o que se verifica do trabalho é que, na etnografia, não se
observou o maniqueísmo como a questão é tratada por autores e por
representantes do povo na Câmara. No entanto, uma vez que estes são formadores
de opinião, tem-se que são capazes de afetar os comportamentos das pessoas, de
maneira que a ambiguidade com que os relacionamentos se constroem pode
diminuir. Do mesmo modo, a temperança que os permeia pode até mesmo dar
espaço a uma intolerância.
Tendo em vista que a história mostra que a relação Estado-religião
se dá por conveniência, não se pode duvidar da possibilidade de futuras
associações se aquelas vozes encontrarem bastantes ecos na sociedade. E como
também mostra a história, se isso acontecer, há grande potencial de diminuição da
esfera de proteção dos direitos humanos. Portanto, oremos.
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