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Sumário: 1. Introdução: um novo enfoque sobre os direitos humanos a partir das lutas
sociais. 2. A retórica como metalinguagem para a compreensão da realidade atual dos
movimentos sociais e os níveis retóricos (material, estratégico e analítico). 3. O
marxismo e sua influência retórica na construção da identidade dos movimentos
sociais. 4. Breve conceituação e o contexto retórico material dos direitos humanos na
perspectiva da sua efetividade. 5. Da retórica material à estratégica: as novas posturas
assumidas pelo conflito social na última década impactam sobre a ação/consciência
dos novos movimentos sociais na atualidade. 6. Conclusão: a proteção jurídica da
pessoa humana como um dos espaços para a articulação das massas. 7. Referências
1. Introdução: um novo enfoque sobre os direitos humanos a partir das lutas
sociais

Este trabalho tem como foco os direitos humanos, sua efetivação e os
diversos paradigmas vistos dentro dos movimentos sociais.
Toma-se como base as influências ideológicas marxistas, e seus estudos
sobre alienação, ideologia, supressão de liberdades, e consciência social, - sendo esta
última o impulso dos chamados movimentos sociais tradicionais.
A hipótese é a de que com o surgimento de novos protagonistas na
mobilização social e suas articulações dentro do contexto contemporâneo pluralista,
esses movimentos passam a atrelar a luta pelos direitos humanos às ações
afirmativas.
O método consiste numa abordagem do ambiente retórico material, no âmbito
dos direitos humanos, a partir de vieses marxistas e das ideias de Adeodato, Ballweg
e Blumemberg, das formas de expressão, das categorias e dos tipos de lutas dos
movimentos sociais.
Objetiva-se verificar de que forma as novas posturas assumidas pelo conflito
social na última década impactam sobre a ação/consciência dos movimentos sociais
sobre os novos direitos humanos na atualidade. Faz-se uma análise das
correspondências entre as lutas sociais clássicas/contemporâneas e suas articulações
no âmbito sociopolítico.
¹ Graduanda em Ciências Sociais pela Universidade Federal Rural de Pernambuco-UFRPE, membro do
grupo de estudo e pesquisa: Retórica, Marxismo e Direitos humanos. Email: nataly.barbosa@hotmail.com
² Doutor e Mestre em Direito pela UFPE, Especialista em Direito Processual Civil pela UFPE, membro do
Grupo de Pesquisa “As retóricas na história das idéias jurídicas no Brasil: originalidade e continuidade
como questões de um pensamento periférico”, Professor Adjunto da Universidade Federal Rural de
Pernambuco-UFRPE. Email: fernandojoaquimmaia@gmail.com
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Recorreu-se a conteúdos bibliográficos que trazem essa temática e
reproduzem o contexto dos movimentos sociais.
As circunstâncias que envolvem a relação entre os direitos humanos e os
movimentos sociais ainda são temas de várias discussões e análises, permanecendo
como objeto de estudos na área da Sociologia, pois o Direito não pode deixar de ser
ente entendido como um campo de desenvolvimento de relações de poder.
Por isso, não se pode deixar de lado os direitos humanos e fundamentais,
visto que se encontra totalmente vinculado às lutas sociais emancipacionistas, imersos
na história da sociedade. Os direitos humanos são resultado de lutas políticas e
dependem de fatores históricos e sociais que demonstram os valores e desejos de
cada sociedade. Nas vicissitudes dos modelos e pautas defendidos nos movimentos
estão toda uma vontade de melhoria da situação vigente, lutas por liberdade e
igualdade que acontecem pela supressão da aplicação desses conceitos dentro da
prática política.
Ressalte-se que na origem do advento dos novos movimentos sociais está
toda uma pluralidade de ideias e valores com tendências pragmáticas para a busca de
reformas institucionais que ampliem o sistema de participação de seus membros no
processo de tomada de decisões (GOHN, 2004, p. 127).
Será que a política ganha centralidade nessa análise? Houve uma quebra dos
paradigmas em virtude das novas concepções e ideologias vinculadas aos novos
atores dessas lutas? Esses são os problemas que o texto tentará responder?
2. A retórica como metalinguagem para a compreensão da realidade atual dos
movimentos sociais e os níveis retóricos (material, estratégico e analítico)

O sentido que se vai emprestar à palavra retórica é o de Aristóteles, que
admite um uso positivo para a retórica, com base na ética e na política. Para o
Estagirita (1998, I, 1354b, 1355a, 1355b, p. 46-47), a retórica é um bem relativo, pois
pode ser pervertido para o mau uso. A retórica, nesse trabalho, não é vista como
engodo, mas tanto como técnica de dominação, como de defesa.
Entretanto, o método retórico que se quer aplicar no artigo é o de João
Maurício Adeodato, que vai além de Aristóteles. Vê a retórica como uma linguagem
constitutiva da realidade. A linguagem é a única realidade possível ao ser humano e
força três níveis principais para a retórica: a retórica dos métodos, a retórica
metodológica e a retórica metódica. O primeiro nível passa pela compreensão da
retórica no ambiente humano, no caso, as interações verificadas na atuação dos
movimentos sociais. Adeodato (2011, p. 2-3, 5, 20, 42) fala que a retórica dos métodos
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envolve a comunicação humana cotidiana, sem a pretensão de influir no ambiente. O
segundo nível corresponde à necessidade do uso da retórica, de forma estratégica,
para a defesa de objetivos escolhidos pelo sujeito em relação à sua posição no
ambiente da retórica dos métodos, o que poderia equivaler às várias teses sobre os
movimentos sociais, participação democrática, justiça, empoderamento, participação
popular, etc. Já o terceiro nível passa pela compreensão dos mecanismos de
desconstrução da retórica de segundo nível, é analítico.
Na retórica dos métodos ocorre um controle público da linguagem, em cima
das expectativas do sujeito, pelo qual a realidade só existe para o homem na
comunicação; nada acontece fora da linguagem (ADEODATO, 2009b, p. 35, 37, 39,
40, 41, 43, 45). Dessa forma, consegue estabelecer a adequada mediação entre o
fato, objeto de tutela, e a norma jurídica que incide sobre ele. Aqui, as articulações
retóricas constituem o próprio ambiente em que acontece a comunicação, integra a
antropologia humana e envolve diretamente as relações do homem em comunicação
(ADEODATO, 2009b, p. 32, 35, 36).
A Constituição, ao reconhecer o direito de manifestação e também para a
preservação de valores acerca da dignidade da pessoa humana, utiliza uma
linguagem de ordens, orientações, vínculos, regulações, posicionando várias funções
vitais da vida social. Constitui a retórica dos métodos e corresponde à própria a
realidade que o homem experimenta e permite que vivencie não só o direito, mas os
outros subsistemas sociais, como a moral e a religião, de forma concreta (BALLWEG,
1991, p. 176-177).
A partir dessa norma constitucional, estrutura-se todo um arcabouço que vai
se dá sobre o território e integrar o governo e a sociedade, mas que é marcado pela
circunstância de a realidade existir para o homem na comunicação, de forma retórica,
o que se reflete na compreensão do homem na sua relação com a cidadania e o poder
político.
Nesse sentido, António Manuel Hespanha (HESPANHA, p. 31, 33) coloca o
direito como uma modalidade específica da realização da função política, pela qual o
direito é uma prática política entendida como a ação incidente sobre o contexto social
e que produz transformações da unidade da formação social, mediante a ação sobre
qualquer das estruturas e instituições sociais.
Assim, o direito é uma prática política específica, constitui uma racionalidade.
Essa racionalidade estrutura-se pela retórica, ou seja, o raciocínio/ação opera com
discursos persuasivos para si e para os interlocutores.
A retórica dos métodos envolve o ambiente em que as políticas públicas
estão inseridas. Todas as interações entre os homens que ocorrem no contexto social,
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econômico, político e histórico em que a intervenção do Estado se coloca, constituem
a retórica dos métodos. No artigo, esse ambiente é marcado pelo exercício do poder,
mediante a realização de um conjunto de intervenções públicas, que sujeitará o
cidadão a fazer ou a deixar de fazer algo em prol do interesse social.
Como já anunciado na introdução, o objetivo do artigo é mostrar que as novas
posturas assumidas pelo conflito social na última década impactam sobre a
ação/consciência dos movimentos sociais sobre os novos direitos humanos na
atualidade. A tarefa da retórica dos métodos é, mediante a linguagem, constituir esses
elementos.
Essa constituição passa por criar e apresentar os movimentos sociais perante
a população como movimentos políticos. Assim, a retórica dos métodos pode fazer
com que as interações formais, o conflito de interesse, a pretensão e a lide, que giram
em torno desses movimentos, constituam a realidade experimentada pelo direito.
Permite-se que a base de uma política pública seja entendida, e mesmo criada,
linguisticamente mediante estratégias desenvolvidas num ambiente de comunicação.
A tópica vai ter uso relevante nesse nível da retórica ao, por exemplo, apresentar um
determinado interesse de um dado movimento, a exemplo da reforma agrária, como
difuso.
Vale citar a lição de Adeodato (2011, cf.) ao afirmar que a retórica dos
métodos é constituída de pequenos fatos e circunstâncias que revelam as estratégias
utilizadas na construção da realidade pela linguagem.
Essa situação força a ver o direito para além do direito posto pelo Estado e
encarar a juridicidade para além das normas jurídicas e como uma nova cultura
jurídica, com novas experiências jurídicas, com novos sujeitos e novas formas de
organização que permitam perceber a ação dos movimentos sociais como ações
jurídicas, de luta pelos direitos humanos e por cidadania.
A retórica dos métodos não encararia o citado direito como uma relação de
causa entre os eventos. Ela construiria a sua teoria retórica em função de um relato
dominante. Para a retórica dos métodos, o que interessa sempre é o relato dominante,
pois é ele que transforma uma sucessão de eventos em fato histórico (ADEODATO,
2010, p. 141, 148). Ele é que permite os acordos entre o orador e o auditório que
transformam um fato em um fato histórico.
Esse relato dominante envolve a tese do atrelamento dos movimentos sociais
à participação popular como condição da correta cidadania, a partir do interesse da
sociedade. É assim que o Estado consegue justificar ideologicamente normas jurídicas
que atendam aos interesses que vão além da mera individualidade, como os difusos e
os individuais homogêneos, e implementar políticas públicas.
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A tese ressalta a importância do relato dominante na retórica dos métodos, na
qual, para Adeodato (2010, p. 141, 148), uma sucessão de eventos se torna um fato
histórico quando existe acordo entre os participantes da comunicação. Uma vez
estabelecido o acordo, que pode envolver o consenso, mesmo que momentâneo, a
tarefa passa a ser a de reproduzir a ideia fundamental contida no relato histórico
(ADEODATO, 2010, p. 175). A condição do homem é o relato que ele desenvolve
sobre o poder, o que envolve a defesa da ordem jurídica e política e a restrição das
relações proprietárias.
A relação entre o direito e os movimentos sociais é uma exigência decorrente
das estratégias para o controle da retórica dos métodos sobre a cidadania, diante da
fricção que se opera internamente na base material da sociedade, principalmente na
economia política. O discurso jurídico e político tem de estabelecer o que é mais útil
para a democracia na regulação da relação social.
3. O marxismo e sua influência retórica na construção da identidade dos
movimentos sociais

Em seus estudos, Marx parte primeiramente da investigação da realidade à
formulação da ideia, tendo uma preocupação mais concreta e não apenas idealista,
fez um complexo exercício de reflexão sobre as relações humanas e as instituições
que regulavam as sociedades. Uma das correntes do paradigma marxista clássico é a
de Marx ainda jovem – seus conceitos de alienação, consciência e ideologia – sendo
esta corrente que fomentou as análises contemporâneas sobre os movimentos sociais:
[...] devemos reconhecer que o marxismo, aplicado ao
estudo dos movimentos sociais operários e não-operários, não
é apenas uma teoria explicativa mas é também uma teoria
orientador para os próprios movimentos. Por isto muitas vezes
suas análises se assemelham a uma guia de ação, porque
estão voltadas não apenas para o entendimento analítico dos
problemas envolvidos, mas refletindo a prática que se tornará
práxis histórica (GOHN, 2004, p. 173).
Em Marx o coletivo tem o poder da ação e esta ação aparece como o
elemento fundamental de transformação da sociedade e da própria natureza.
Podemos chamá-la de práxis transformadora do social, esse conceito é de grande
importância no marxismo, sendo seu objetivo a junção da teoria com a prática. Marx
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se estendeu com mais intensidade na práxis política dos movimentos sociais,
construindo metodologias a partir das observações e reflexões, assim fazendo uso da
retórica estratégica.
Na construção dos movimentos sociais a organização e a consciência
serão fatores determinantes e diferenciadores para explicar o seu desdobramento. Em
seu livro O Manifesto Comunista Marx realça esses dois fatores:

[...] O objetivo imediato dos comunistas é o mesmo que o
de todos os demais partidos proletários: constituição dos
proletários em classe, derrubada da supremacia burguesa,
conquista do poder político pelo proletariado (MARX; ENGELS,
2000, in passim)
A luta social em Marx é entendida pela perspectiva da luta de classes, onde o
proletário explorado busca melhorias e mudanças na sua condição através do
agrupamento em classe revolucionária, visando à derrubada de seus opressores – Os
burgueses. Os movimentos sociais contemporâneos têm em sua articulação
semelhanças com o desenvolvimento da classe operária, partindo de uma linha
retórica, a comunicação interligada com a linguagem usada de forma persuasiva, teve
e tem uso prático em ambas abordagens. A efetivação desta práxis em Marx provém
da tomada da consciência de classe e de uma ideologia, se articulando de forma
organizada, dando surgimento ao movimento social e assim uma organização de
classe.
Na formação da organização em classe dos operários se deu pelo
crescimento

dos

meios

de

comunicação

criados

pela

grande

indústria,

semelhantemente na atualidade os principais movimentos sociais tem sua organização
desenvolvida através de redes sociais, novos meios de comunicação e informação,
como a internet. Novas ideologias e saberes se dão por meio dessa comunicabilidade
social, formando assim as identidades das diversas lutas sociais. Tais identidades que
podemos chamá-las de identidade coletiva e identidade pessoal. Nos movimentos
sociais os indivíduos têm oportunidades de agir em nome de um grupo, afirmando
assim uma identidade coletiva frente às muitas identidades pessoais.
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4. Breve conceituação e o contexto retórico material dos direitos humanos na
perspectiva da sua efetividade
Os direitos humanos de forma sucinta nada mais são do que direitos e
liberdades fundamentais do ser humano, surgiram a partir de transformações nos
processos históricos e sem eles, o homem não consegue participar plenamente da
vida em sociedade. A conceituação dos direitos humanos passa por constantes
redefinições, desse modo cada estudioso, como Charles Malik, citado por Celso de
Albuquerque, emprega a definição que lhe for mais apropriada:
A expressão ‘Direitos do Homem’ refere-se obviamente
ao homem, e com ‘direitos’ só se pode designar aquilo que
pertence à essência do homem, que não é puramente
acidental, que não surge e desaparece com a mudança dos
tempos, da moda, do estilo ou do sistema; deve ser algo que
pertence ao homem como tal (MELLO, 2004, p. 813).

Imersos na história da sociedade, os direitos humanos são resultado de lutas
políticas e dependem de fatores históricos e sociais que demonstram os valores e
desejos de cada sociedade. Desta maneira, é de grande importância a compreensão
do contexto histórico e social em que estão inseridos. É pertinente ressaltar que nem
sempre o ser humano vivou sob a égide dos direitos humanos, sendo estes debatidos
ao longo da história por filósofos e juristas. Na idade média havia o grande poder da
religião cristã, neste período a sociedade passou a ser guiada pelos preceitos
determinados pela Igreja Católica, até então, única forma de expressão do
cristianismo, onde se pregava a defesa da igualdade de todos os homens numa
mesma dignidade.
Com o advento da idade moderna o indivíduo foi gradativamente se
distanciando dos preceitos religiosos, quebrada a autoridade da igreja com a
laicização do direito, garantia-se a liberdade individual. Houve de maneira notória a
substituição da sociedade teocêntrica pela sociedade centrada nos alicerces da razão
e da justiça. Foi esta corrente de pensamento racionalista que inspirou o atual sistema
internacional de proteção dos direitos do homem.
O Estado moderno secularizou sobretudo, uma nova doutrina de soberania, o
direito consuetudinário medieval, a autoridade da igreja, passada aos reis juntamente
com a ideia do direito divino pela qual se acreditava que o poder dos reis provinha da
vontade de Deus, por fim a supremacia da ciência sobre a moral.
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Um conceito de fundamental importância a ser tratado é o direito natural,
sendo o homem um ser natural e social, o direito natural se fundamenta nas próprias
exigências da natureza humana, é aquele que se compõe de princípios inerentes à
própria essência humana. O direito natural sempre influenciou as civilizações em suas
tomadas de decisões. Historicamente, o direito natural sempre esteve presente no diaa-dia dos cidadãos e continua presente nos dias atuais. John Locke, que viveu no
século XVII, baseou seu pensamento político na afirmação de que existiam direitos
naturais, sendo esses direitos inalienáveis e garantidos através da criação de um
governo ou de um Estado. Locke priorizou o direito à propriedade, que incluiria não
apenas os bens materiais dos indivíduos, mas também sua vida e liberdade.
Porém a ideia de que existem direitos naturais é um tanto equivocada, pois os
indivíduos não nascem com direitos – noção essa reafirmada em 1948 na Declaração
dos Direitos da ONU – os direitos são fenômenos sociais, são resultado da história. Os
direitos têm sua primeira expressão em demandas que são formuladas por classes ou
grupos sociais em dado momento histórico determinado (COUTINHO, 2000, in
passim).
Com novas correntes surgindo e impactando o cenário político-social, novas
formas de pensar o direito foram redigidos documentos que abordavam a questão dos
direitos humanos como a Declaração Americana da Independência surgiu a 4 de Julho
de 1776, onde constavam os direitos naturais do ser humano que o poder político deve
respeitar, esta declaração teve como base a Declaração de Virgínia proclamada a 12
de Junho de 1776, onde estava expressa a noção de direitos individuais. A Declaração
dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada em França em 1789, e as
reivindicações ao longo dos séculos XIV e XV em prol das liberdades, alargou o
campo dos direitos humanos e definiu os direitos econômicos e sociais.
O método de abordagem dos direitos humanos é o histórico-dialético,
histórico pois busca conhecer o passado e as raízes par depois compreender a
natureza e a função pra estudar a importância dos direitos humanos, dialético no
sentido de explicar a realidade através de oposições, elementos conflitantes entre dois
ou mais fatos pra se fazer entender uma nova situação provinda desse conflito. Faz-se
uso também do método descritivo-comparativo, expondo as características de
determinado fenômeno (BANDEIRA, 2010, in passim)
Além da fundamentação dos direitos humanos, obteve-se também a
preocupação de protegê-los e efetivá-los. Correspondem aí as noções de eficácia
social/jurídica e aplicabilidade. Para uma melhor compreensão segundo José Afonso
da Silva:
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... eficácia e aplicabilidade são fenômenos conexos,
aspectos talvez do mesmo fenômeno, encarados por prismas
diferentes:

aquela

como

potencialidade,

esta

como

realizabilidade, praticidade. Se a norma não dispõe de todos os
requisitos para sua aplicação aos casos concretos, falta-lhe
eficácia, não dispõe de aplicabilidade. Esta se revela, assim,
como a possibilidade de aplicação. Para que haja esta
possibilidade, a norma há que ser capaz de produzir efeitos
jurídicos. (SILVA, 1998: 60)
Diante desta perspectiva de efetivação se insere os movimentos sociais,
atuando como “[...] ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural que
viabilizam distintas formas da população se organizar e expressar suas demandas”
(GOHN, 2003, in passim). As lutas sociais de caráter emancipacionista aparecem em
toda trajetória da história humana, atuando como movimentos reivindicatórios, políticos
ou de classes. Lutando em busca da chamada aplicabilidade dos direitos humanos e
sua efetivação, consequentemente criando novos direitos.
5. Da retórica material à estratégica nas novas posturas assumidas pelo conflito
social na última década impactam sobre a ação/consciência dos novos
movimentos sociais na atualidade.
Os movimentos sociais podem também ser colocados como lutas históricas
travadas num meio social, político e ideológico, e portanto, passíveis de mudança.
Essas lutas, que o homem trava por sua própria emancipação e pelas transformações
das suas condições de vida, se refletem no mundo jurídico e transformam os direitos
delas decorrentes em direitos históricos (BOBBIO, 2004, in passim).
Percebe-se nesse ambiente material novas posturas assumidas através de
uma ação/consciência dos chamados “novos movimento sociais”. Como já abordado,
a tarefa da retórica dos métodos ou material é, mediante a linguagem, constituir esses
elementos.
Em meio ao cenário de mudanças dentro dos paradigmas das lutas sociais,
elas passam a se atrelar a novos ideais, novas posturas, novas formas de luta e
resistência, novos modos de pensar a realidade. Os indivíduos integrantes dessas
lutas – os chamados atores ou agentes sociais – veem ganhando novas identidades
não se restringindo à “classe burguesa” ou “classe proletária”, se encontram imersos
em uma pluralidade de identidades e ideologias, não só no aspecto econômico, como
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no político e social. O conceito de "lutas de classes", por exemplo, não é correto nem
incorreto ─ ele é, simplesmente, totalmente insuficiente para descrever os conflitos
sociais contemporâneos (LACLAU, 1985).
O próprio nome “novos movimentos sociais” supõe a existência de
movimentos tradicionais, havendo assim a concepção de uma quebra dos paradigmas
entre eles. Sabe-se que os movimentos tradicionais são marcados pela identidade de
classe, e acontece no cenário fabril, com movimentos operário-sindicais, organizados
a partir do mundo do trabalho. Essas antigas oposições do dono dos meios de
produção e vendedores da força de trabalho, foi sendo gradativamente ultrapassadas
por novas identidades, e o conceito restrito à duas classes divergentes foi modificado
por várias “classes” em questão, surge então o caráter pluralista dos novimentos
sociais, com as inúmeras formas de identificação social, como negros, gays,
ambientalistas, ruralistas, feministas, pacifistas, imigrantes, indígenas, consumidores,
trabalhadores sem teto ou sem terra, etc. Outra questão que diverge dos movimentos
sociais tradicionais – são os objetivos, onde os dos NMS focalizam ganhar novos
direitos, hábitos e valores, os tradicionais buscavam a tomada do poder pela conquista
do Estado, “ditadura do proletariado”.
Na luta por novos direitos os movimentos criam um espaço de grande
politização da vida social, passam a ver o Estado não como um órgão solucionador de
conflitos, mas também de cumpridor da justiça, e formalizador das demandas, dessa
forma os agentes do novos movimentos questionam a legitimidade do Estado e do seu
papel de assegurador dos direitos desses.
Porém entres os novos movimentos e os tradicionais, há uma relação de
influência muito forte, cabe frisar aqui o conceito de ideologia. As ideologias como um
exemplo da retórica estratégica abrange não somente o campo da comunicação como
também das ideias e pensamentos dos agentes ou dos grupos de indivíduos. Em Marx
a ideologia era ligada a sistemas das classes dominantes, que tinha como objetivo
manter os mais ricos no controle da sociedade. Os novos movimentos sociais
motivados por desejos como os de igualdade perante a lei (Estado de direito),
liberdade, bem estar social, aplicabilidade dos direitos do cidadão, os integrantes dos
movimentos sociais sofrem influência tanto da ideologia liberalista quando da
marxista/comunista.
No cenário contemporâneo as lutas de caráter emancipacionista veem
buscando novos direitos, dentre eles alguns já foram elencados e legitimados como o
direito a moradia, a educação, a liberdade religiosa, a saúde, segurança alimentar
dentre outros. A história por trás dessas lutas nem sempre foi feita através da paz e
consenso, muita guerra e violência cercaram o proceder das mesmas. O homem
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dentro de um governo democrático busca ter mais participação política, não ficando
apenas no papel de indivíduo, mas se transforma no cidadão e agente sócio-político
da sociedade em que vive.
6. Conclusão: a proteção jurídica da pessoa humana como um dos espaços para
a articulação das massas

Dentro desse cenário de luta por direitos e igualdade que são reconhecidos
pelo Estado, acaba se formando mais um dos espaços para a articulação dos
movimentos sociais. Estes atuam fazendo mudanças na sociedade que visam à
afirmação e efetividade de direitos já conquistados por lutas sociais mais antigas. Os
movimentos sociais que estiveram na base de novos direitos coletivos, econômicos,
sócio-culturais adquiriram, como nota Caldera, verdadeiro reconhecimento e dimensão
durante o século XX:
“Apesar destes progressos, a verdade é que até a aprovação
na

Declaração

Universal

dos

Direitos

Humanos,

pela

Assembléia Geral das Nações Unidas dos Direitos Humanos
em 10 de dezendo de 1948 (reunida em Paris) a proteção dos
direitos humanos era embrionária, fragmentada e meramente
“defensiva” face aos abusos e monstruosidades cometidas
pelos estudos, e os horrores que se viviam durante a segunda
guerra mundial.” (Antonio Nabais Caldera)
A articulação dos movimentos define-se a partir de uma identidade que é
construída em torno de uma concepção de mundo, as articulações podem ocorrer de
forma diversificada e por razões múltiplas, desde organizações populares, nacionais,
regionais, atuando também no campo educacional e cultural. Existe alguns fóruns de
movimentos sociais contendo a participação de diversas forças organizadas dentro da
sociedade, como as ONGs. De acordo com Ilse Scheren Warren no que se refere às
articulações e portanto as características dos movimentos sociais outro ponto
importante é do pluralismo organizacional e ideológico:
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Manifesta-se pelo fato dos mesmos atores sociais
participarem de várias organizações ou redes, ou pelo fato da
mesma

organização

incorporar

atores

com

concepções

ideológicas ou simpatias partidárias variadas (Warren, 1993, in
passim).
Inseridos nessa gama pluralista, os movimentos sociais contemporâneos veem
ganhando cada vez mais espaço para a sua articulação, junto às lutas estão os órgãos
de articulação, como exemplos a Secretaria de Estado de Articulação de Políticas
Públicas aos Movimentos Sociais e Populares – SEARP é um órgão integrante da
administração direta do Poder Executivo do Estado do Amazonas, criado através da
Lei Delegada nº 65 de 09 de maio de 2007, a Secretaria Nacional de Articulação
Social – SNAS, se estruturou para atender as demandas referentes ao sues objetivos
estratégicos, atuando na estruturação de mecanismos para o fortalecimento da
participação social como método do governo. (Secretaria Geral da presidência da
República)
Faz-se notório perceber que os direitos humanos vinculados aos movimentos
sociais foram analisados de forma que a partir dessas análises, pode-se ter novas
concepções e um novo olhar sobre esses conceitos. Desde a influência marxista, e
seus respectivos temas como luta de classes, ideologia, alienação e consciência de
classe, até a obtenção de novos paradigmas com novas formas de pensar os direitos,
a cidadania e a aplicação desses, as lutas sociais e os direitos humanos vão sendo
reestruturados, passando assim por pequenas e grandes mudanças ao decorrer da
história. A política passa ganhar centralidade ao invés da economia, e é nela e sobre
ela que vão se desenrolar esses movimentos, o Estado cumpre o papel de
mantenedor da ordem social e dos direitos do cidadão, fazendo com que se a não
efetivação de algum direito ou descaso frente as demandas de novos direitos advir, os
sujeitos/agentes sociais se associam, articulando-se em mobilizações lutando a favor
do bem estar social, e do bom funcionamento da ordem político-jurídica.
Desde os tempos mais remotos até hoje, o homem tem não só o poder da
ação, como também o da articulação em grupo, do bom uso da retórica, e o de
mudança. Cabe entender e perceber esses poderes através da consciência, ir à luta
por melhorias, mas principalmente ir à luta sabendo qual pauta lutar e como lutar.
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Da gestão do humano à refundação da cidadania universal

Prof. Dr. Jean-François Y. Deluchey
Cientista Político / Universidade Federal do Pará
Centro de Estudos sobre Intervenção Penal – CESIP
Email: jeanfrancois@ufpa.br

Introdução: os direitos humanos entre polícia e política

A definição do conceito “política”, nas ciências sociais, é objeto de grande
mal-entendido entre os cientistas sociais (inclusive e quiçá particularmente nas
ciências sociais aplicadas como o direito ou a economia): apesar da carência de
consenso acadêmico, esta definição pouco aparece como objeto de controvérsia
intelectual. Aliás, tanto no senso comum como nos discursos acadêmicos, a política
concerne elementos tão distintos quanto às políticas públicas, os processos eleitorais,
as manifestações populares ou as principais diretrizes em uma gestão empresarial.
Entre esses elementos, defendemos que apenas um (as manifestações populares) se
refere de fato à política; os outros concernem à ordem policial. Nisto, seguimos os
passos do filósofo francês Jacques Rancière para quem “Se tudo é político, nada o é.
[...] Para que uma coisa seja política, é preciso que suscite o encontro entre a lógica
policial e a lógica igualitária, a qual nunca está preconstituída” (RANCIÈRE, 1996: 44).
O que devemos entender por “lógica policial”? O sentido de polícia, aqui, não
se refere a nenhuma força pública ou a nenhum conceito específico do direito
administrativo. A polícia seria, na concepção do Rancière, o exato oposto da política:
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Chamamos geralmente pelo nome de política o conjunto dos
processos pelos quais se operam a agregação e o consentimento
das coletividades, a organização dos poderes, a distribuição dos
lugares e funções e os sistemas deslegitimação dessa
distribuição. Proponho dar outro nome a essa distribuição e ao
sistema dessas legitimações. Proponho chamá-la de polícia.[...] A
polícia é assim, antes de mais nada, uma ordem dos corpos que
define as divisões entre os modos do fazer, os modos de ser e os
modos do dizer, que faz que tais corpos sejam designados por
seu nome para tal lugar e tal tarefa; é uma ordem do visível e do
dizível que faz com que essa atividade seja visível e outra não o
seja, que essa palavra seja entendida como discurso e outra como
ruído. (RANCIÈRE, 1996: 41-42, grifo do autor e tradução nossa).

Realizada esta distinção entre polícia e política, podemos observar que, hoje
em dia, a problemática dos direitos humanos pode ser abordada pelo menos de duas
maneiras distintas, ambas tendo inúmeras consequências sobre as possíveis
articulações política e epistemológica do tema em trabalhos científicos. Por um lado,
os direitos humanos podem ser vistos a partir de uma ótica policial, enquanto
componentes de um projeto pós-político consensual consagrado desde 1948 através
da Declaração Universal de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas1.
Nesta hipótese, devemos pensar que os signatários da Declaração e dos tratados
internacionais que tentaram dar substância à mesma estão globalmente de acordo
com um horizonte político comum e pacificado, por assim dizer definitivo. Nesta ótica,
os direitos humanos contidos na Declaração Universal de 1948, assim como a
democracia liberal representativa e a economia de mercado, são vistos como partes
de um consenso global que desenha o porvir da humanidade, e cuja realização
depende da resolução dos conflitos que contrariam o esforço conjunto dos EstadosNações e das organizações internacionais neste sentido2. Nesta ótica, os direitos
humanos têm sido apresentados como um conceito reificado a partir de considerações
técnicas e gerenciais a partir das quais se pretende almejar um horizonte comum
supostamente pacificado graças a uma gestão competente e políticas públicas de
qualidade.

1

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948.
Para Jacques Rancière, “Consensus means much more than the reasonable idea and practice of settling
political conflicts by forms of negotiation and agreement, and by allotting to each party the best share
compatible with the interests of other parties. It means the attempt to get rid of politics by ousting the
surplus subjects and replacing them with real partners, social groups, identity groups, and so on.
Correspondingly, conflicts are turned into problems that have to be sorted out by learned expertise and a
negotiated adjustment of interests. Consensus means closing the spaces of dissensus by plugging the
intervals and patching over the possible gaps between appearance and reality or law and fact ”
(RANCIÈRE, 2004: 306).
2
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Por outro lado, os direitos humanos podem ser pensados a partir de uma
perspectiva política: pode-se considerar que os princípios e normas publicados na
Declaração de 1948 apenas são referências para a luta política, dentro de uma
perspectiva de conflito social e ideológico cuja resolução é impossível, sendo este o
principal motor da história3.
Assim, propomos aqui estudar primeiro de que forma a ótica policial permite
realizar uma abordagem específica dos direitos humanos. Em seguida, observamos o
quanto a atual “arte neoliberal de governar” acentua a abordagem policial dos direitos,
assim como ela contribui na despolitização dos direitos humanos, restringindo a sua
abordagem a uma simples gestão governamental apoiada nas políticas públicas.
Finalmente, realizamos uma análise crítica desta gestão policial do humano e
apresentaremos o imperativo de re-politização dos direitos humanos no intuito de
refundar o projeto de cidadania universal subentendido por esta problemática.

Os direitos humanos como consenso pós-político

Na ótica policial dos direitos humanos, a realização do projeto comum e
universal apenas dependeria, nos Países signatários, de condições de efetivação dos
direitos, as quais dependeriam do sucesso de políticas públicas garantidas,
incentivadas ou implementadas, nos Estados-Nações, por um dos três poderes
constituídos (Executivo, Legislativo, Judiciário, sem esquecer-se da atuação essencial
de um Ministério Público que não parece se enquadrar em nenhuma categoria do tripé
institucional apresentado por Montesquieu no Espírito das Leis em 1748).
A própria Declaração parece ter sido escrita a partir do sonho de que a
abordagem policial seja viável e realizável. Vejamos:
A Assembléia Geral [da Organização das Nações Unidas] proclama a
presente Declaração Universal dos Diretos Humanos como o ideal
comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o
objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo
sempre em mente esta Declaração, se esforce, através do ensino e
da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades,
e, pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e
internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua
observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos

3

É o sentido dado, por exemplo, por Karl Marx e Friedrich Engels na famosa frase do Manifesto
Comunista (1848): “A história de todas as sociedades até hoje é a história das lutas de classes ”.

2405

Anais do VIII Encontro da ANDHEP

ISSN: 2317-0255

próprios Estados-Membros, quanto entre os povos dos territórios sob
sua jurisdição. (grifo nosso)
Não somente a declaração se apresenta enquanto consenso “entre os povos
dos próprios Estados-Membros” que a assinaram, mas se fundamenta no postulado de
que, dentro destes Estados (“entre os povos dos territórios sob sua jurisdição”), todos
os cidadãos almejariam a realização destes direitos e teriam igual interesse na
“adoção de medidas” visando “o seu reconhecimento e a sua observância universais e
efetivos”. Assim, a declaração de 1948 não considera que, uma vez proclamados
esses direitos, possam existir conflitos referentes ao gozo universal dos mesmos.
Afinal, a declaração apresenta um objetivo político comum e pacífico promovendo “o
reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana”.
Segundo esta visão ofertada pela Declaração Universal de 1948, dar
substância a esses direitos apenas dependeria de um ajustamento dos ordenamentos
jurídicos nacionais (e/ou da eficácia das decisões de cortes internacionais de direitos
humanos), e da formulação e implementação “progressiva” de políticas públicas que
permitiriam a efetiva garantia e proteção dos direitos em pauta. Nesta ótica, as
conquistas sociais não seriam fruto da luta política, mas bem o resultado de um
esforço comum e “progressivo” de uma grande família humana unida por natureza,
dotada de “direitos iguais e inalienáveis”, configurando assim um consenso e uma
solidariedade universais. A progressividade da realização destes direitos proclamados
acrescenta mais uma dimensão ao exercício de negação da política na declaração:
apesar dos Estados-Membros assinarem esta declaração, cada um tem total liberdade
na organização do cronograma e na escolha das medidas a serem adotadas para
garantir a efetividade destes direitos proclamados; apenas os Estados devem se
esforçar “pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por
assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos”4.
Daí, considerações sobre a desigualdade existente entre os Estadosmembros da ONU, bem como a existente entre os cidadãos de cada Estado, não são
consideradas bastante relevantes para constar na declaração de 1948. Vale observar,
aliás, que estes últimos conceitos (injustiça, desigualdade) não se encontram em
nenhuma linha da Declaração de 1948. A palavra “igualdade” pode ser encontrada
duas vezes na declaração (tantas vezes quanto “propriedade”, “remuneração” ou

4

Nestas condições, não é de estranhar a adesão maciça à declaração por parte dos Estados-membros da
ONU: 48 estados em um total de 58. A declaração, de caráter geral, não prevê nenhuma meta clara a ser
atingida e nenhuma prazo para a adoção das referidas “medidas progressivas”.
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“ordem”), e sempre na sua dimensão exclusivamente jurídica enquanto “igualdade de
direitos” (ver nuvem de palavras na Figura 1, abaixo5).

Figura 1: Nuvem de palavras da Declaração Universal dos Direitos Humanos da
ONU (1948)

As mais frequentes referências do documento são a palavra “direito(s)”, a
qual pode ser lida 63 vezes, e as palavras “pessoa” (33 vezes) e “liberdade(s)”(24
vezes). Por sua vez, a palavra “justiça” não se encontra na declaração e apenas é feito
referência ao adjetivo “justa(s)” 4 vezes (menos de que religião ou família, ambas com
05 entradas na declaração). Finalmente, é significativo que as palavras “político” e
“política” estejam ausentes da referida declaração, o que reforça ainda mais a ideia da
proclamação de um consenso pós-político.
Por outro lado, na segunda hipótese que privilegia uma leitura política do
documento, e ressalvas feitas do caráter “liberal” da mesma, a Declaração de 1948 é
um texto a ser mobilizado na luta política; uma referência permitindo que os atores
sociais se posicionem ideologicamente em relação a diversos conflitos sociais, visando
à superação de injustiças e desigualdades. Podemos perceber aqui olhares e posturas
ideológicos diferenciados, os quais determinam a construção de diversas abordagens
epistemológicas e políticas dos “direitos humanos”. Se, na segunda hipótese, o

5

A contagem das palavras da Declaração de 1948 foi realizada graças à ferramenta disponibilizada on
line pelo “Grupo de Linguística da Insite” (http://linguistica.insite.com.br/corpus.php). A nuvem de
palavras foi elaborada pelo software Tagxeco (http://www.tagxedo.com/app.html).
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tratamento político dos conflitos é o ponto de partida de uma reflexão sobre direitos
humanos, na primeira hipótese, é a ideia de um consenso pós-político que prevalece.

O mercado enquanto regime de verdade do Estado
A atual reificação dos direitos humanos encontra-se ainda mais consolidada
através da governamentalidade neoliberal, como diria o filósofo francês Michel
Foucault, a qual seria fruto de um “deslocamento do centro de gravidade do direito
público” que correspondeu à transformação das práticas governamentais desde o final
do século XVIII (FOUCAULT, 2008a: 53). Nesta nova arte de “governar o menos
possível”, a conexão entre governo mínimo e economia política se dá no espaço do
mercado, o qual constitui o lugar de veridição das ações do Estado. Diz o filósofo
francês que por meio da sacralização da economia em ciência quase exata, foram
identificados mecanismos “espontâneos” no mercado que os transformaram em
espaço de verdade (identificação e naturalização das práticas de mercado, verdade
pautada a partir do que é natural, preço justo porque “verdadeiro”, etc.).
Sendo espaço da verdade, o mercado se institui em elemento verificador do
binômio verdadeiro-falso nas ações governamentais a partir do que o mercado define
como natural – “o mercado é que vai fazer que o bom governo já não seja com base
na justiça, [mas] (...) agora, para poder ser um bom governo, funcione com base na
verdade” (FOUCAULT, 2008a: 45). A importância da economia política para isso não
foi estabelecer um modelo de governo, mas indicar onde o governo deveria buscar seu
princípio de verdade – no mercado. Acrescenta o filósofo: “Essa razão governamental
que tem por característica fundamental a busca de sua autolimitação, é uma razão que
funciona com base no interesse. [...] O governo, [...] nessa nova razão governamental,
é algo que manipula interesses” (FOUCAULT, 2008a: 61-62).
O interesse é o elemento com o qual Estado deve se preocupar e, logo,
manipular. Isto porque, na sociedade que acolhe a governamentalidade neoliberal
como arte de governar, a regra maior de sociabilidade é a da concorrência, a da
competição generalizada entre indivíduos e grupos de indivíduos reunidos em diversas
redes de interesses, lobbies ou outros “advocacy coalition frameworks”6. A
6

Ler SABATIER (Paul A.), WEIBLE (Christopher W.), “The Advocacy Coalition Framework.
Innovations and Clarifications”, In SABATIER (Paul A.), Theories of the Policy Process, Boulder
(Colorado, EUA): Westview Press, 2007, p. 189-220. Para Sabatier e Weible, “The Advocacy Coalition
Framework (ACF) is a framework of the policy process developed by Sabatier and Jenkins-Smith to deal
with “wicked” problems – those involving substantial goal conflicts, important technical disputes, and
multiple actors from several levels of government” (Ibid., p. 189).
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manipulação dos interesses encontra-se até facilitada por causa da atomização dos
interesses, fenômeno decorrente de uma sociabilidade marcada pela primazia da
concorrência. A reunião em redes ou grupos diversos de interesses não consegue
compensar a atomização generalizada das estratégias, inclusive as relacionadas às
demandas coletivas por direitos. Mesmo revestindo formas coletivas, a tendência é a
da individualização cada vez maior das estratégias fundamentadas na defesa do
particular ao detrimento da definição do universal.
É neste sentido que Nicos Poulantzas apresentava o caráter capitalista do
Estado moderno: este se configura como campo de lutas permitindo às frações da
classe dominante resolver os seus conflitos internos sem colocar em perigo a sua
hegemonia, e operando certa atomização das classes populares, convocadas a
tomarem partido na luta interna da classe hegemônica. Escreve Poulantzas: “Os
aparelhos de Estado organizam-unificam o bloco no poder ao desorganizar-dividir
continuamente as classes dominadas, polarizando-as para o bloco no poder e ao
curto-circuitar suas organizações políticas próprias” (POULANTZAS, 1981: 154). Desta
forma, a formação de um “comum” fora do mercado e a universalidade dos direitos
parecem muito difíceis de serem estabelecidos.
Na governamentalidade neoliberal, são precisamente as noções de bem
comum, de mundo comum e de universalidade dos direitos que desaparecem aos
poucos enquanto referências conceituais das práticas governamentais – pelo menos
nos territórios onde os Estados adotaram como modelos político e econômico a
democracia liberal e a economia de mercado. Aliás, temos aqui uma das distinções
fundamentais entre, por exemplo, o liberalismo de John Locke e o neoliberalismo de
Friedrich Hayek, como bem mostraram Pierre Dardot e Christian Laval no seu livro La
Nouvelle Raison du Monde. Essai sur la Société Néolibérale:
Locke faz do “bem comum” ou “bem do povo”, definido de forma
positiva, o fim em relação ao qual toda atividade governamental deve
ser ordenada. Quanto ao Hayek, ele nega que a noção de “bem
comum” possa corresponder a qualquer conteúdo positivo: não
correspondendo a nenhum “fim”, o “bem comum” acaba por ser
reduzido à “ordem abstrata do conjunto”, tal como este é possibilitado
pelas “regras de boa conduta”; isto assimila precisamente o “bem
comum” a um simples “meio”, na medida em que esta ordem abstrata
apenas vale “enquanto meio facilitando a busca de uma grande
diversidade de intenções individuais”7 (DARDOT & LAVAL, 2010:
267. Tradução nossa).
Neste contexto, o mundo comum é reduzido a uma soma de mini-mundos
individuais se articulando entre si, marcados por uma competência generalizada entre
7

HAYEK (Friedrich), Droit, Législation et Liberté, vol. 2, Paris : PUF, 1981, p. 6 (tradução nossa).
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interesses individuais, estes sendo expressos ou não por meio de grupos de
interesses temporariamente construídos (e logo desfeitos) a partir de um cálculo
individual de maximização dos interesses.
Além do mais, a racionalidade neoliberal ou “radical utilitarista” apresentada
por Michel Foucault no Nascimento da Biopolítica não se restringe apenas a uma
exterioridade pastoral. As práticas governamentais se estendem hors l’État para
penetrar em cada um, individualizando cada prática governamental, criando práticas
sociais de autocontrole e de controle ambiental, e fabricando, in fine, um novo sujeito
neoliberal, “empresário de si mesmo”8. Por isto podemos afirmar que o “sujeito de
direito” está sendo excluído do cenário social pelo sujeito de interesse. Ora, se o
sujeito de direito, ao mesmo tempo que reconhece para si mesmo alguns direitos
naturais, aceita renunciar a parte deles em nome do contrato social, Foucault nos diz
que ao sujeito de interesse não corresponde a mesma racionalidade:
[...] o sujeito de interesse não obedece em absoluto à mesma
mecânica. [...] no fundo, na mecânica dos interesses, nunca se pede
que um indivíduo renuncie ao seu interesse. [...] Temos, portanto,
com o sujeito de interesse tal como os economistas o fazem
funcionar uma mecânica totalmente diferente dessa dialética do
sujeito de direito, já que é uma mecânica egoísta, é uma mecânica
imediatamente multiplicadora, é uma mecânica sem transcendência
nenhuma, é uma mecânica em que a vontade de cada um vai se
harmonizar espontaneamente e como que involuntariamente à
vontade e ao interesse dos outros. Estamos bem longe do que é a
dialética da renúncia, da transcendência e do vinculo voluntário que
se encontra na teoria jurídica do contrato. O mercado e o contrato
funcionam exatamente ao contrário um do outro, e têm-se na
verdade duas estruturas heterogêneas uma à outra. (FOUCAULT,
2008a: 375-376. Tradução nossa).
Assim, o novo sujeito neoliberal se constrói em referencia constante a um
ambiente de competição e de desconfiança generalizadas, tendo como regime de
verdade de suas estratégias e cálculos utilitaristas o mercado e suas leis naturais.
Aliás, para Antoine Garapon, a partir do discurso econômico que se apresenta
mais como ciência exata de que ciência social, cria-se um novo fatalismo, base
obrigatória de qualquer consenso ilusório: “O neoliberalismo consagra uma versão
particular dos direitos humanos – a mesma que Marx criticava, isto é, a de um
indivíduo solitário [...]; ele reduz o homem a uma utilização fria da razão instrumental”
(GARAPON, 2010: 246). Nessas condições, um problema aparece claramente na
relação entre a governamentalidade neoliberal e a defesa dos direitos humanos, tendo
em vista que esta decorre quase que exclusivamente da racionalidade jurídico8

FOUCAULT, Nascimento da Biopolítica , 317. DARDOT & LAVAL, La nouvelle raison du monde,
402-456.
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dedutiva, a da lógica (liberal) do contrato com renúncia, cuja dimensão essencialmente
humanista e universalista encontra sua origem no jusnaturalismo e, talvez, no
personalismo9. Surgiu uma brecha entre o ideal liberal de uma era de direitos humanos
e as práticas governamentais da ordem neoliberal; por isto o governo dos direitos
humanos

encontra-se

transformado

pela

referência

obrigatória

à

verdade

mercadológica.

A desqualificação da abordagem política dos direitos humanos
Posto que a sociabilidade neoliberal privilegie a concorrência e a competência
generalizadas e tem no preço das mercadorias o seu referencial essencial, como,
nessas condições, identificar e levar em conta o “sem preço” da “dignidade inerente a
todos os membros da família humana”, fundamento dos direitos humanos? Além do
mais, isto tem por consequência imediata a destruição lenta e segura de um mundo
comum e, finalmente da própria universalidade dos direitos. Para Antoine Garapon, no
seu livro La raison du moindre État, a razão neoliberal não se apoia na universalidade
dos direitos; ela prefere dar a prioridade à universalidade do acesso, a igualdade das
chances de fazer valer o seu direito. A igualdade republicana não tendo mais sentido
em

uma

racionalidade

baseada

na

concorrência,

o

direito

pode

produzir

desigualdades, porque ele não é mais o que garante o espaço comum no sentido
político do viver juntos (GARAPON, 2010: 36-37).
Podemos observar de que maneira a racionalidade neoliberal exclui qualquer
consideração referente aos conceitos de justiça e igualdade sociais nas linhas escritas
por Hayek, por exemplo, no livro A Constituição da Liberdade, cujas teses são
comentadas da seguinte forma por Pierre Dardot e Christian Laval:
9

Um movimento intelectual cristão e humanista como o dos “personalistas”, seguidores de Emmanuel
Mounier (da Revista Esprit), parece ter sido bem representado na confecção da declaração universal de
1948 (Ler GARINO, 2009). Talvez por isso a palavra “pessoa” seja a seguna mais citada no texto da
declaração. No entanto, alguns intelectuais personalistas criticaram duramente esta visão policial dos
direitos humanos. Assim a filósofa franco-brasileira Maria VILLELA–PETIT, nos Encontros de Grenoble
(França) em março 2002 comentava a crítica do individualismo exacerbado realizada nos escritos de
Mounier: “Um breve olhar sobre a civilização contemporânea permite perceber a permanência, ou
melhor, a agravação do individualismo exacerbado denunciado por Emmanuel MOUNIER [...]. O que,
hoje, muitas vezes entendemos por “direitos”, na expressão “direitos dos homens”, não supera a
satisfação dos desejos ou dos caprichos dos indivíduos, ou da categoria individuo [...]. Hoje em dia,
quando sempre se o está evocando, por “homem” não se considera nada além do individuo fechado em
si mesmo, porém “ilimitado” em suas particularidades psicológicas. Esses indivíduos acreditando ser
totalmente livres e reivindicando a “realização” de seus desejos, sob a forma de “direitos” que lhes
seriam devidos pela sociedade e/ou que eles têm a força social de exigir, não se apercebem, por outro
lado, que eles próprios são cada vez mais presos de si mesmos [...] reduzidos a serem apenas
consumidores [...] em um mundo no qual quase tudo virou “mercadoria”” (VILLELA-PETIT apud
GARINO, 2009: 2-3, tradução nossa).
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A busca de objetivos relacionados a uma justa distribuição da renda
(o que é geralmente designado pela expressão de “justiça social” ou
“distributiva”) está, portanto, em contradição formal com a regra do
Estado de Direito. Com efeito, uma remuneração ou uma distribuição
“justa” somente fariam sentido em um sistema de “fins comuns”
(“teleocracia”), quando na ordem espontânea do mercado, nenhum
fim deste tipo poderia prevalecer, o que leva a considerar que a
“distribuição” da renda não é “justa” e nem é “injusta” (DARDOT &
LAVAL, 2010: 264. Tradução nossa).
Entendemos melhor agora por que os conceitos de injustiça e de
desigualdade não integraram o texto da Declaração Universal de 1948, e foram
paulatinamente excluídos da gestão governamental a partir da consolidação do
modelo neoliberal. Afinal, o neoliberalismo consiste em moldar uma nova forma de
gestão governamental, a qual tem como referência absoluta a forma empresa. A
empresa passa a ser modelo para qualquer e cada uma das organizações sociais,
inclusive a administração estatal10.
Podemos observar que nos anos 1990 e no início dos anos 2000, durante os
quais muitos princípios norteadores da doutrina neoliberal foram incorporados à
gestão pública no Brasil, assistimos à externalização progressiva de várias políticas
públicas de defesa dos direitos humanos, as quais passaram a ficar sob a gestão
direta ou compartilhada das ONGs. Já tratamos da terceirização das políticas públicas
de direitos humanos pelo Estado brasileiro em artigo recente, a ser publicado on line
este ano pela “Red Derechos Humanos y Educación Superior” (DELUCHEY, 2014).
Nossa tese é que a participação direta, e cada vez mais consolidada, das
ONGs na gestão governamental dos direitos humanos, apesar de apresentada pelas
ONGs e pelos governos como uma conquista política da sociedade civil organizada e
uma via de “democratização” da gestão pública, faz a promoção do recuo e da
desresponsabilização do Estado nos assuntos que não são do interesse direto de
quem opera, povoa ou controla o mesmo. Por meio de um cálculo e de uma
manipulação de interesses, tal como a descrita pelo filósofo francês Michel Foucault
no Nascimento da Biopolítica, o que acontece é uma tentativa de desqualificação da
lógica política para passar exclusivamente para uma administração governamental (ou
policial) dos interesses, típica da sociedade de controle e da razão do Estado mínimo,
de um modelo de estado mercado-centrado.

10

Para Dardot e Laval, o modelo da empresa passa também a ser modelo de subjetivação: “cada um é
uma empresa a ser gerenciada e um capital a ser frutificado ” (DARDOT & LAVAL, 2010: 458,
Tradução nossa).
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Em consequência, tendo como tela de fundo a lógica mercadológica, o
Estado amplia os mecanismos da sociedade de controle11, atingindo particularmente a
sociedade civil organizada, e ainda mais particularmente a defesa dos direitos
humanos.

Neste

caso,

a

própria

sociedade

civil

pode

estar

conspirando

involuntariamente para a sua desqualificação ideológica e, logo, para a sua saída do
espaço político para integrar o espaço policial, abandonando o campo do conflito para
integrar o da regulação ou da administração governamental dos interesses.
Paulatinamente, as ONGs de defesa dos direitos humanos, pelo menos no
Brasil, hesitam em enfrentar diretamente as escolhas governamentais por meio do
monitoramento crítico das ações governamentais, da mobilização popular e de sua
competência político-ideológica na luta pela defesa dos direitos humanos. Assim
sendo, além do progressivo retiro do Estado da área da defesa dos direitos humanos,
tudo indica que, nas arenas paritárias e por meio da gestão direta de programas
públicos, os governantes ofereceram às ONGs um assento para que nunca mais
levantassem politicamente e enfrentassem a lógica governamental neoliberal.

Não basta gerenciar os direitos humanos para garanti-los
Abordar os direitos humanos consiste em fazer uma pergunta não tão simples
quanto se parece, e que Jacques Rancière colocou da forma seguinte: “A Declaração
dos Direitos diz que todos os homens nasceram livres e iguais. Agora surge este
questionamento: Qual é a esfera de implementação desses predicados?” (RANCIÈRE,
2004: 303)

12

. Fazer esta pergunta leva, acreditamos, a respostas finas sobre o que

está em jogo no governo dos direitos humanos, isto é, nas abordagens desses direitos
pelos atores sociais que intentam pesar sobre sua definição.
Como falamos antes, temos grosso modo duas vias possíveis de
enfrentamento das violações aos direitos humanos, seja para as ONGs, seja para os
cidadãos, seja no esforço dos intelectuais em pautar a questão dos direitos humanos
em estudos que possam refletir um engajamento claro em defesa da dignidade e da
emancipação dos indivíduos. Uma via foca a sua atenção no problema (via policial),
outra via considera primordialmente o conflito (via política).
A via policial, hoje mais consolidada, consiste em pensar os direitos humanos
como problemas de ordem técnica ou gerencial. Seguindo esta via, nitidamente ligada
11

Para uma reflexão consolidada sobre a “sociedade de controle”, ler dois pequenos textos do Gilles
Deleuze no livro Conversações, publicado em 1992 na Editora 14 de São Paulo: “Controle e devir”
(p. 209-218), e “Post-scriptum sobre as sociedades de controle” (p. 219-226).
12
“The Declaration of Rights states that all men are born free and equal.Now the question arises: What is
the sphere of implementation of these predicates?” (RANCIÈRE, 2004: 303).
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à governamentalidade neoliberal, podemos considerar que os textos normativos sobre
os direitos humanos, nas cartas constitucionais dos Estados-Nações e nos tratados
internacionais (com seus desdobramentos em outras legislações e regulamentações
infraconstitucionais e até administrativas), servem de guia para um horizonte comum
supostamente pacificado, o qual poderá ser atingido por meio de uma gestão
competente e séria da coisa pública, com crescimento econômico, com políticas
públicas

de

qualidade

e

com

uma

governança

fundamentada

na

dupla

problema/solução e no tripé eficiência/eficácia/efetividade.
Apoiada no progresso das técnicas (inclusive jurídicas, econômicas e
sociológicas) e no consenso como vetores de saída coletiva para a “vida boa”, e
usando o ordenamento jurídico como aparente norteador político, a lógica policial
subentende que o consenso já foi atingido, e que coletivamente estaremos capazes,
progressivamente, de alcançar uma era de direitos que todos poderão gozar na
medida dos avanços da tecnologia e de nossas capacidades individuais e coletivas
(seguindo a lógica dos ganhos de produtividade).
Na lógica policial, privilegia-se uma abordagem dos direitos humanos a partir
de uma reflexão global envolvendo os conceitos de gestão, de políticas públicas, de
direito(s), de multiculturalismo, de governança, de eficiência/eficácia/efetividade, de
objetivos/metas/produtos, de avaliação e de “resolução de problemas”; enfim, como
diria Slavoj Žižek, de “consenso pós-político”. Expressão da biopolítica e da
governamentalidade de cunho neoliberal, apoiada na nova gestão governamental e na
manipulação governamental dos interesses, a primeira via se apresenta como
normativa, pacificadora, e fundada em ciência e técnica (supostamente objetivas e
neutras).
Em curso há décadas, com os resultados que a gente conhece, esta via nos
parece em via de obsolescência, porque pouco suscetível de ir muito além dos direitos
humanos que já estão por hora garantidos nos países mais centrais do capitalismo
global. A negação de qualquer sentido que se possa atribuir aos conceitos de justiça e
de igualdade também constitui forte argumento para duvidar da capacidade de
defender, de maneira satisfatória, direitos relacionados ao esgotamento das
promessas de progresso econômico e à dissimetria na distribuição de capitais
(econômico, social, e cultural). O fenômeno crescente de judicialização do acesso aos
direitos, assim como a substituição, na prática, da universalidade dos direitos humanos
pela lógica do acesso universal a estes direitos também parecem indicar um
movimento de retrocesso no gozo efetivo dos direitos pelos cidadãos.
Afinal, a gestão policial dos direitos humanos acaba reduzindo a dimensão
universal dos mesmos a uma dimensão apolítica e falsamente universal. Como bem o
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observa Slavoj Žižek: “o modelo secreto dos direitos humanos, hoje em dia [...] é o dos
direitos dos animais. Porventura a lógica oculta da luta pelos direitos dos gays, pelos
direitos étnicos, das comunidades marginalizadas etc., não é que os tratemos como
espécies em extinção?” (ŽIŽEK, 2006: 175). Esta falsa diferenciação, nos diz Žižek,
acaba reforçando a ficção do consenso:
no momento em que introduzimos a “multitude florescente”, o que
afirmamos de fato é o oposto, a Mesmidade subjacente que tudo
permeia: [...] aqui a Sociedade não antagônica é o próprio
“receptáculo” no qual há espaço suficiente para toda a multitude
de comunidades culturais, estilos de vida, religiões, orientações
sexuais... [...] Quando a díade antagônica é substituída pela
notória “multitude florescente”, a lacuna obliterada [é] a lacuna
antagônica entre Social e não Social, a lacuna que afeta a própria
noção universal do Social (ŽIŽEK, 2007: 237-239).

Por isso, na visão do filósofo esloveno, esta visão (neo)liberal dos direitos
humanos levaria a uma negação do próprio universalismo dos direitos humanos, visão
que já foi defendida por Karl Marx em A Questão Judaica:
nenhum dos supostos direitos do homem vai além do homem
egoísta, do homem enquanto membro da sociedade civil; quer
dizer, enquanto indivíduo separado da comunidade, confinado si
próprio, ao seu interesse privado e ao seu capricho pessoal. O
homem está longe de, nos direitos do homem, ser considerado
como um ser genérico; pelo contrário, a própria vida genérica – a
sociedade – surge como sistema externo ao indivíduo, como
limitação da sua independência original. O único laço que os une
é a necessidade natural, a carência e o interesse privado, a
preservação da sua propriedade e das suas pessoas egoístas
(MARX, 2013 [1843], 25).

Aliás, os principais críticos da razão liberal que serve de pano de fundo a esta
visão despolitizada e individualizada dos direitos humanos testemunham da
progressiva conversão dos “direitos do cidadão” em “direitos do homem”, isto é, dos
direitos políticos em direitos humanitários cuja dimensão política é esvaziada segundo
a lógica do consenso pós-político. Entre estes críticos, o filósofo italiano Giorgio
Agamben mostra bem o quanto as ONGs de defesa dos direitos humanos também se
conformaram a esta visão “humanitária” dos direitos e perderam certo protagonismo
político

para

finalmente

se

enquadrar

nos

dispositivos

alienantes

da

governamentalidade neoliberal:
A separação entre humanitário e político, que estamos hoje
vivendo, é uma fase extrema do descolamento entre os direitos do
homem e os direitos do cidadão. As organizações humanitárias,
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que hoje em número crescente se unem aos organismos
supranacionais, não podem, entretanto, em última análise, fazer
mais do que compreender a vida humana na figura da vida nua ou
da vida sacra, e por isto mesmo mantêm a contragosto uma
secreta solidariedade com as forças que deveriam combater.
(AGAMBEN, 2012 [1995]: 130)

Podemos ainda dizer mais: governar os direitos humanos a partir desta ótica
animalesca das “espécies em extinção” acaba fazendo dos direitos humanos os
direitos dos não humanos, como bem falou Jacques Rancière no seu texto “Who Is the
Subject of the Rights of Man?”,
Ultimamente, esses direitos aparecem de fato vazios. Parecem
não ser úteis. E quando não nos são úteis, fazemos a mesma
coisa que as pessoas caridosas com suas roupas velhas. As
damos para os pobres. [...] É desta forma, como resultado deste
processo, que os direitos do homem se convertem nos direitos
daqueles que não têm direitos, os direitos de seres humanos
desnudos sujeitos a uma repressão desumana e a condições
desumanas de existência (RANCIÈRE, 2004, 307. Tradução
nossa).

Esta reflexão faz eco ao paradoxo insuperável da definição liberal dos direitos
humanos, apresentado por Hannah Arendt no livro Origens do Totalitarismo:
Se um ser humano perde o seu status político, deve, de acordo
com as implicações dos direitos inatos e inalienáveis do homem,
enquadrar-se exatamente na situação que a declaração desses
direitos gerais previa. Na realidade, o que acontece é o oposto.
Parece que o homem que nada mais é que um homem perde
todas as qualidades que possibilitam aos outros tratá-lo como
semelhante. (ARENDT, 1989 [1949]: 334).

Retomando a diferenciação realizada por Hannah Arendt entre os direitos do
homem (mera abstração) e os direitos do cidadão (relacionados a uma comunidade
nacional específica)13, Jacques Rancière apresenta como poderia realizar-se outra
abordagem dos direitos humanos:

13

Para Hannah Arendt, “Não apenas a perda de direitos nacionais levou à perda dos direitos humanos,
mas a restauração desses direitos humanos, como demonstra o exemplo do Estado de Israel, só pôde ser
realizada até agora pela restauração ou pelo estabelecimento de direitos nacionais. O conceito de
direitos humanos, baseado na suposta existência de um ser humano em si, desmoronou no mesmo
instante em que aqueles que diziam acreditar nele se confrontaram pela primeira vez com seres que
haviam realmente perdido todas as outras qualidades e relações específicas – exceto que ainda eram
humanos. O mundo não viu nada de sagrado na abstrata nudez de ser unicamente humano ” (ARENDT,
1989 [1949]: 333).
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ou os direitos do cidadão são os direitos do homem – mas os
direitos do homem são os direitos da pessoa não politizada, são
os direitos dos que não têm direitos, o que nada acrescenta – ou
os direitos do homem são os direitos do cidadão, os direitos
referentes ao fato de ser cidadão de este ou aquele estado
constitucional. Isto significa que são os direitos dos que têm
direitos, o que leva a uma tautologia. Ou os direitos dos que não
têm direitos ou os direitos dos que têm direitos. Ou um vácuo ou
uma tautologia […]. Tem de fato uma terceira acepção, que eu
vou colocar da forma seguinte: os Direitos do Homem são os
direitos dos que não têm os direitos que eles têm e têm os direitos
que eles não têm (RANCIÈRE, 2004, 302, tradução nossa).

Como exemplo, o filósofo cita as mulheres que, na revolução francesa de
1789, não tinham nenhum direito político reconhecido, mas que foram guilhotinadas
por serem consideradas “inimigas da revolução”, tendo reconhecido neste ato o seu
status de sujeito político. Assim, para simplificar (talvez abusivamente) esta proposição
do filósofo francês, poderíamos dizer que os direitos humanos ou são os direitos dos
que não conseguem alcançar os direitos proclamados, ou são os direitos dos que não
têm esses direitos formalmente reconhecidos.
Consideradas as objeções acima referidas, concernente à ótica policial dos
direitos humanos, uma saída reside na devolução dos direitos humanos para sua
universalidade através de sua re-politização; isto é, abordar os direitos humanos a
partir da ótica do conflito político e da expressão do “desentendimento”. Com efeito,
falar de direitos humanos pode consistir em colocar “dois mundos em um só mundo” e,
logo, pode dar oportunidade à expressão de um “desentendimento”, tal como foi
definido pelo Rancière:
Por desentendimento entenderemos um tipo determinado de
situação de palavra: aquela em que um dos interlocutores ao
mesmo tempo entende e não entende o que diz o outro. O
desentendimento não é o conflito entre aquele que diz branco e
aquele que diz preto. É o conflito entre aquele que diz branco e
aquele que diz branco, mas não entende a mesma coisa, ou não
entende de modo nenhum que o outro diz a mesma coisa com o
nome de brancura. [...] O desentendimento não é de modo
nenhum o desconhecimento. [...] Não é tampouco o mal-entendido
produzido pela imprecisão das palavras. [...] Os casos de
desentendimento são aqueles em que a disputa sobre o que quer
dizer falar constitui a própria racionalidade da situação de palavra.
[...] O que torna a política um objeto escandaloso é que a política
é a atividade que tem por racionalidade própria a racionalidade do
desentendimento. (RANCIÈRE, 1996: 11-14).
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Por outro lado, expressar um desentendimento significa reconhecer que não
existe consenso, e que assim pensar os direitos humanos não passa da simples
adesão a uma illusio. O conflito sendo o verdadeiro motor da história e o ethos de
classe sendo o ethos mais profundamente enraizado no sujeito14, desafios particulares
surgem para uma abordagem dos direitos humanos.
Acreditamos que a saída coletiva para a “vida boa” deva passar pela política,
isto é, pelo ato de assumir que não há consenso, e que todo horizonte comum deve
passar por um momento de superação do conflito a partir da exposição visível e
assumida do próprio conflito – em especial através do “desentendimento”. Mais uma
vez, o texto “Who Is the Subject of the Rights of Man?”, de Jacques Rancière, pode
nos ajudar a entender melhor o que está em jogo na inscrição dos direitos humanos:
“O sujeito dos direitos é o sujeito, ou mais precisamente o
processo de subjetivação, que preenche o intervalo entre duas
formas de existência desses direitos. Duas formas de existência.
Primeiro, são direitos escritos. São inscrições apresentando a
comunidade como livre e igual. Assim sendo, não são apenas as
qualidades de um ser não existente. [...] Também são parte da
configuração do que é posto. O que é posto não é somente uma
situação de desigualdade. É também uma inscrição, uma forma da
visibilidade da igualdade. Segundo, os Direitos do Homem são os
direitos dos que fazem alguma coisa dessa inscrição, que
decidem não apenas “usar” seus direitos, mas também construir
tal ou tal caso para dar poder a esta inscrição. Não consiste
somente em checar se a realidade confirma ou nega os direitos. O
ponto é saber o que significa a confirmação ou a negação”
(Rancière, 2004, 302-303, tradução nossa, grifo do autor).

Isto é, para ser política, a saída em favor da defesa dos direitos humanos
deveria buscar colocar em perspectiva a lógica policial e a lógica da igualdade15. Logo,
urge realizar uma releitura, politicamente mais problematizada, do princípio de
14

Para os sociólogos Bourdieu, Chamboredon e Passeron, “ Entre todos os pressupostos culturais que o
pesquisador corre o risco de aplicar em suas interpretações, o ethos de classe, princípio a partir do qual
se organizou a aquisição dos outros modelos inconscientes, exerce uma ação da forma mais larvar e
mais sistemática. [...] o sociólogo que não fizer a sociologia da relação à sociedade característica de sua
classe social de origem correrá o risco de reintroduzir, em sua relação cientifica ao objeto, os
pressupostos inconscientes de sua experiência primeira do social ou, mais sutilmente, as racionalizações
que permitem a uma intelectual reinterpretar sua experiência segundo uma lógica que deve sempre
alguma coisa à posição que ele ocupa no campo intelectual ”. Ver Bourdieu (Pierre), Chamboredon (JeanClaude ), Passeron (Jean-Claude), Ofício de Sociólogo. Metodologia da pesquisa na sociologia ,
Petrópolis (RJ): Editora Vozes, 2007 [1968], p. 92.
15
No texto “Política, Identificação, Subjetivação”, Jacques Rancière diz o seguinte: “o politico é o
encontro entre dois processos heterogêneos. O primeiro processo é aquele da governança e ele induz a
criação de um consenso comunitário, através do qual pressupõe-se a distribuição dos lugares e as
hierarquias deles e suas funções. Eu chamarei este processo de polícia. O segundo processo é aquele da
igualdade. Ele consiste em um conjunto de práticas guiado pela suposição que todo mundo é igual e capaz
de fazer a verificação desta suposição. O nome apropriado para este conjunto de práticas pode ser
emancipação” (RANCIÈRE, 1998: 112). Tradução nossa.
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igualdade de todos. Isto implicaria finalmente deixar de lado o humano dos “direitos
humanos” para reinstaurar a problemática do cidadão universal. Caso contrário,
podemos ser levados a considerar como sujeito de direitos humanos apenas as
vítimas da negação da humanidade, segundo a lógica das “espécies em extinção”.
Afinal, corremos o risco de despolitizar os direitos humanos e abandoná-los ao campo
da ética, isto é, como bem resumiu Slavoj Žižek, “apelarse a referencias a la oposición
pré-política entre el Bien y el Mal” (ŽIŽEK, 2005: 198), com as inúmeras
consequências que a gente conhece (Iugoslávia, Iraque, Afeganistão, tratamento dos
imigrantes ilegais da Europa ou da América do Norte, etc.).
Ao contrário, politizar a abordagem aos direitos humanos significa promover a
universalidade da cidadania, resgatar e discutir os conceitos de justiça e de igualdade,
e provocar o enfrentamento da lógica policial por meio da lógica da igualdade, visando
à restauração urgente do projeto democrático16, e do cidadão enquanto sujeito político
universal.
Caso esperemos que as letras douradas das declarações de direitos desçam
como unção divina para impor a sua naturalidade em nossas existências, o horizonte
do gozo dos direitos sempre permanecerá fora de alcance. Por meio da mídia
hegemônica e dos dispositivos eleitorais e governamentais, os defensores do
consenso pós-político proclamam diariamente a morte da esperança para impor uma
moratória ilimitada a uma ilusória era dos direitos.
No intuito de avançar na conquista de mais direitos, e no objetivo de impô-los
nas nossas práticas cotidianas, devemos buscar os direitos humanos onde eles não
estão sendo esperados, onde eles não estão postos à vista. A lógica policial quer
mantê-los presos na área judiciária, nos gabinetes governamentais e nas estantes das
bibliotecas. Em vez de esperar que os governos articulem direitos e políticas em nome
de um amanhã que nunca se faz presente, o povo necessita se mobilizar hoje, caso
queira recuperar a soberania que lhe é sistematicamente negada pela lógica policial.
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O afeto como fio condutor do Direito de Família:
Emancipação e Eudemonismo
Fábio Augusto Ferreira
Raquel Gutierrez de Azevedo
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
INTRODUÇÃO
É interessante a forma com que o direito atua na vida das pessoas,
regulamentando

desde

situações

formais,

como

celebração

de

contratos,

negociações, relações de emprego e de consumo e, outras que envolvem o cotidiano
e a noção de felicidade das pessoas, como a instituição familiar.
A definição de família é pequena para a abrangência do tema, podendo
encontrar vários arranjos familiares em uma sociedade, muito mais dos que os
previstos pelo legislador. Fica o questionamento: os direitos conferidos às instituições
legalizadas abrangem as demais existentes? Ou até onde esta tutela alcança?
O presente artigo pretende trazer algumas respostas a estes questionamentos,
definindo família para alem da instituição do casamento heterossexual, mas sim para a
livre composição, pautada no afeto entre seus membros.
Como se verá, doutrina e jurisprudência trabalham no sentido de alterar o
conteúdo normativo para adequá-lo às necessidades que a Constituição Federal
trouxe. Como em toda transição, há a divisão entre conservadores, apegados à letra
da lei, e aqueles que buscam inovar, trazendo novos significados e interpretações ao
ordenamento jurídico.
Essas novas formas de fazer o direito decorrem de lutas sociais (movimento
feministas e LGBT), bem como da evolução das ciências humanas e sociais, com a
respectiva apreensão pelo Direito de conceitos desenvolvidos na psicologia, que
servem de orientação para a compreensão do ser e busca da realização individual.
A preocupação com os direitos fundamentais é cara à temática da família, na
medida em que é nela que ocorre o desenvolvimento mais primário dos indivíduos, é a
primeira célula através da qual se realizam os contatos sociais. A inclusão dos
indivíduos, através do respeito às suas diferenças, vêm contrastar com os tabus da
sexualidade regrada e também com a comodidade de se ter um ordenamento no qual
o viver em família é um numerus clausus.
1. FAMÍLIA: HISTÓRICO E EVOLUÇÃO
A família, muito mais do que uma instituição regulamentada exclusivamente
pelo casamento, é uma formação cultural1, transcendendo hoje sua antiga definição
baseada apenas na necessidade bioquímica dos indivíduos em se reproduzirem,
evitando assim a solidão. Os diversos arranjos familiares foram construídos conforme
“A família é uma construção cultural. Dispões de estruturação psíquica na qual todos ocupam
um lugar, possuem uma função – lugar do pai, da mãe, lugar dos filhos-, sem, entretanto,
estarem necessariamente ligados biologicamente.” (PEREIRA, 2005, p. 36)

1
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as demandas sociais e os laços afetivos entre pessoas, os quais as motivam a
constituição de uma família, um lar, que segundo a jurista Maria Berenice Dias, tem
como “aspecto mais significativo: Lugar de Afeto e Respeito”2.
Por ser uma formação cultural e tratar de relacionamentos interpessoais, cabe
ao Estado garantir-lhe proteção jurídica, criando normas que descrevem valores e
garantem a preservação dos direitos humanos, ou seja, conseguir uma vida digna e
feliz, sendo legítimo a cada individuo escolher qual será o seu arranjo familiar, sem
ficar à margem da legislação pátria por ter feito uma escolha fora do padrão que
condiciona família às três formas previstas na Constituição Federal de 1988: a
constituída pelo matrimônio, a união estável e a monoparental3.
O direito das famílias4 sofre modificações constantes, sendo hoje muito
diferente do existente à época da promulgação da primeira constituição Brasileira,
outorgada em 1824, a qual fazia menção apenas à família imperial. Somente com a
Constituição Republicana de 1881 o constituinte fez menção ao casamento, se
limitando a reconhecer o civil como o único aceito pelo Estado, quebrando antigos
vínculos com a Igreja Católica, sem, contudo, inserir a temática família, a qual foi
contemplada apenas na Constituição de 1934 em seus aspectos formais, centrados no
casamento. Esta também introduziu a proteção do estado à família. As demais
Constituições pouco inovaram no que tange ao direito das famílias, mantendo os
mesmos princípios centrados na família patriarcal, sendo um reflexo á cultura
brasileira da época.
Merece destaque a promulgação da lei do Divórcio (Lei n 6515/77), a qual
possibilitou a dissolução dos vínculos matrimoniais, que antes possuíam caráter
vitalício. Porém, ainda trazia regras e condições para isso, como a separação do casal
por um período prévio, exigindo que se fosse declarado um “culpado” pela situação.
Apenas no ano de 2010, com a Emenda Constitucional 66 o instituto da separação foi
extinto, bem como a exigência de que o casal precisaria expor os seus motivos para
conseguir o divórcio direto.
2

DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 8. Ed. rev. e atual. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2011, p.27
3
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
§ 1º - O casamento é civil e gratuita a celebração.
§ 2º - O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.
§ 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a
mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
§ 4º - Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer
dos pais e seus descendentes.
§ 5º - Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo
homem e pela mulher.
§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.
4
Conforme explica Maria Berenice Dias e Jones Figueiredo Alves, acrescentar a consoante „s‟
representa a magnitude da família e suas multifacetadas formações. (DIAS, 2011, p. 28)
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Outra modificação causada no âmbito legislativo em decorrência das
mudanças sociais foi a promulgação do Estatuto da Mulher Casada (Lei nº 4.121/77),
o qual devolvia a capacidade civil à mulher, bem como lhe reservou a propriedade dos
bens adquiridos exclusivamente com o seu trabalho.
A verdadeira evolução no direito das famílias começou após a promulgação da
Constituição de 19885, que aumentou o leque de definições familiares possíveis, em
uma visível tentativa de ficar em consonância com as mudanças sociais ocorridas no
século passado. Trouxe importantes princípios norteadores, como o da Afetividade e o
Princípio base da Dignidade da Pessoa Humana, os quais serão explanados de
melhor forma posteriormente.
Tamanha evolução fez com que o Código Civil de 1916 perdesse a validade no
que se referia ao direito das famílias, pois sua legislação retrograda ficou em
descompasso com a carta magna, uma vez que esse ignorava por completo o afeto
como vínculo familiar, limitando-se a submeter a existência familiar ao casamento,
impedindo sua dissolução e distinguindo os filhos com decorrência de sua origem.
Todas as regras referentes a vínculos extramatrimoniais eram punitivas e excludentes.
Uma reforma precisava ser feita, uma vez que não pode vigorar lei que
contrarie explicitamente princípios e disposições hierarquicamente superiores. Assim,
no ano de 2002 entra em vigor o Novo Código Civil, com o intuito de ajustar as leis
privadas aos novos preceitos constitucionais vigentes desde 1988. Ainda, preservou a
estrutura do código antigo, persistindo no tratamento desigual entre casamento e
união estável, mencionando tampouco os outros modelos de constituições familiares,
permanecendo por esses motivos à margem das necessidades sociais e dos inúmeros
relacionamentos que podem ser constituídos por relações de afeto.6
É inegável o enorme avanço brasileiro com relação ao direito das famílias no
decorrer dos anos. Muito embora haja lacunas legislativas em determinadas situações,
o artigo 5º, XXXV obriga o magistrado se pronunciar sobre o caso, pois não pode se
esquivar de dizer sobre ameaça ou lesão a qualquer direito. O juiz, conforme
preconiza o artigo 4º da lei de Introdução ao Código Civil, deve preenchê-las, seguindo

“Instaurou a igualdade entre o homem e a mulher e esgarçou o conceito de família, passando
a proteger de forma igualitária todos os seus membros. Estendeu igual proteção à família
constituída pelo casamento, bem como a união estável entre o homem e a mulher e á
comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, que recebeu o nome de
família monoparental. Consagrou a igualdade dos filhos, havidos ou não fora do casamento, ou
por adoção, garantindo-lhes mesmos direitos e qualificações. Essas profundas modificações
acabaram derrogando inúmeros dispositivos da legislação então em vigor, por não
recepcionados pelo novo sistema jurídico.” (DIAS, 2011, p. 31)
6
“O mundo de hoje não comporta uma visão idealizada da família. Seu conceito mudou. A
sociedade concede a todos o direito de buscar a felicidade, independentemente dos vínculos
afetivos que estabeleçam.” (DIAS, 2011, p. 33)
5
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princípios constitucionais, ao interpretar o caso concreto7, pois a inexistência de lei não
significa que o mesmo ocorra com a tutela do direito.
Com o intuito de se adequar a legislação infraconstitucional com os princípios
do direito das famílias, foi proposto pelo deputado federal Sérgio Barradas Carneiro, a
criação do “Estatuto das Famílias” (PL nº 2.285/07), abrangendo em seus artigos os
novos princípios constitucionais (afeto e dignidade da pessoa humana), bem como
aglutinando toda a legislação esparsa existente sobre o assunto. Justifica-se sua
criação com a necessidade de desvincular relações regradas pelo afeto e desejo de
felicidade conjunta daquelas ligadas ao patrimônio e a propriedade privada, presentes
no Código Civil.
Pretende ainda, trazer normas que regulamentem famílias parentais,
homoafetivas e as formadas por meio de uniões estáveis, sem prejudicar os novos
arranjos a serem inventados cotidianamente, pois não há limites para o afeto humano.
Também traz avanços nos demais assuntos de direitos das famílias, tais quais
alimentos, filiação e regime de guarda. No entanto, enquanto esse projeto de lei não
cumpre todos os trâmites na casa legislativa, avanços são conseguidos por via de
decisões judiciais, atentas às necessidades da sociedade brasileira de ter sua
dignidade e direito a escolha corroborados pelo direito, e não excluídos.
Em última instância, a reiterada interpretação jurisprudencial vincula decisões
relevantes, fazendo o judiciário papel de legislador. É dessa forma, que a sociedade
pode usar o direito para se emancipar, já que relações familiares se moldam de
maneira tão rápida que é impossível ao legislador acompanhá-las, dando-lhes a
devida e eficaz proteção legal. A atual evolução do direito das famílias é feita todo dia,
em uma ação conjunta da sociedade com os tribunais, os quais adequam lei e fato ao
princípio do afeto, o qual é o condutor e formador de todos os tipos de relações
familiares.
2. MORAL E ÉTICA PARA O DIREITO DE FAMÍLIA

O marco constitucional de 1988 alterou o plano de fundo sobre o qual se
processaria qualquer discussão jurídica. A preocupação maior do ordenamento

“A falta de previsão legislativa não pode servir de justificativa para o juiz negar a prestação
jurisdicional ou de motivo para deixar de reconhecer a existência do direito merecedor de
chancela jurídica. O silencio do legislador deve ser suprido pelo juiz, que cria a lei para o caso
que se apresenta para julgamento. Essa é sua missão maior, pois constitui a função criadora
da justiça. Na omissão legal deve-se socorrer aos princípios constitucionais que estão no
vértice do sistema.” (DIAS, 2011, p. 26)

7
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jurídico deixou de ser o patrimônio, para voltar-se com prioridade ao homem enquanto
sujeito, pessoa.
Com o movimento de constitucionalização de todos os ramos do direito, em
especial o direito civil, a família alterou sua estrutura conceitual – de instituição a lugar
primeiro do afeto e desenvolvimento do indivíduo.
Essa despatrimonialização que levou o locus do direito de família em direção
ao sujeito teve grande influência da Psicologia desenvolvida no século XX. A
descoberta do inconsciente, associada à necessidade de valorização da vida humana
no pós-guerra, alterou completamente a percepção científica que se tem sobre o ser
humano, a felicidade e as regras às quais ele se submete.
O indivíduo, com a perspectiva trazida por Freud e Lacan, passou a ser
compreendido como um ser desejante, dotado de uma estrutura biopsíquica
dependente de seus íntimos desejos, os quais extrapolam o território da mente e se
expressam nos atos do cotidiano.8 Nesse sentido, Rodrigo da Cunha Pereira conclui
que “em todas as relações jurídicas, o objeto e o sujeito do direito e de direitos são
determinados pelo desejo, muitas vezes inconsciente”.9
Tendo ainda em vista a diminuição da influência da religião no mundo jurídico,
moral e ética são invocadas para os arcaicos fins excludentes.10 Diferenciar moral e
ética é um imperativo no âmbito do direito, principalmente, no direito das famílias, para
que se possa romper com o histórico de exclusões e injustiças praticados em nome da
moral e dos bons costumes.11
Por moral entende-se o julgamento subjetivo das ações, sua classificação em
boas ou más segundo os critérios internos de cada um, de caráter extremamente
pessoal, significa a exigência de fidelidade aos próprios pensamentos e convicções.
A ética pode ser definida como o estudo da natureza humana, ou seja, ela não
é apenas o estudo racional da moral, envolve tudo aquilo sem o qual o homem
deixaria de ser homem, ou seja, aquilo que o torna o que ele é. Ética, natureza
humana e dignidade são conceitos extremamente interligados. Rodrigo da Cunha
Pereira, sintetizando o pensamento de Kant, expõe com clareza a natureza humana
que coloca o homem acima das coisas e constitui sua dignidade:
“Em outras palavras, embora os homens tendam a fazer dos outros
homens instrumento ou meios para suas próprias vontades ou fins,
8

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. Belo
Horizonte: Del Rey, 2005, p. 54-56.
9
Idem, p.54.
10
DIAS, Maria Berenice. A ética na jurisdição de família. Disponível em <>
11
PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. Belo
Horizonte: Del Rey, 2005, p. 70-71
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isso é uma afronta ao próprio homem. É que o homem, sendo dotado
de consciência moral, tem um valor que o torna sem preço, que o põe
acima de qualquer especulação material, isto é, coloca-o acima da
12
condição de coisa”

Assim, ao nos depararmos com um litígio de família é preciso ter em mente que
o conflito tem origens na vontade das partes, muitas vezes motivada por um desejo
inconsciente e permeada por valores morais e moralizantes dos próprios atores da
cena em questão, bem como da sociedade como um todo.
Cabe ao jurista, ao identificar estes fatores, dar ao caso um tratamento justo.
Justa para alguma coisa, na visão de Espinosa, é a ação que preserva sua natureza, a
essência singular dessa coisa13. Sendo que a essência do homem é a sua dignidade,
dependente, dentre outros fatores, do desejo e da subjetividade que é peculiar a cada
um, o tratamento mais ético será aquele que preserve a natureza de cada indivíduo
com respeito às suas especificidades.
Todo o arcabouço principiológico que vem se construindo para fundamentar o
direito das famílias deve ser analisado sob o crivo da ética, para afastar condutas
moralizantes, que nos conduzem ao preconceito e exclusão, conforme os diversos
exemplos (filhos espúrios ou adotivos, relações homoafetivas, concubinato, entre
tantas outras situações). Somente leitura ética dos princípios tem o selo da inclusão e
da justiça, que viabilizarão a dignidade e felicidade individual e coletiva.
3. O VALOR JURÍDICO DO AFETO
O estado subjetivo de gostar ou não gostar, ter ou não ter afinidade, nutrir amor
ou desamor, possuía importância secundária para o direito na antiga concepção
hierarquizada, patriarcal, matrimonializada e burguesa da família, que se manteve
forte durante a quase totalidade do século XX.
A sociedade laica encontrou no afeto uma nova rattio para a família, na medida
em que sua compreensão enquanto instituição divina, imutável e indissolúvel na qual
os sentimentos ocupavam segundo plano.14
Paulo Lôbo chama atenção para que não se confundam o conceito de afeto da
psicologia com a afetividade enquanto valor e princípio jurídico. O afeto nos estudos
da psiquè abrange toda a capacidade de relacionar-se, sentir e expressar sentimentos,
sejam eles de afeição ou desafeição. Para o direito, a afetividade é um dever, pois
12

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. Belo
Horizonte: Del Rey, 2005, p. 96.
13
Idem, p. 87.
14
LÔBO. Paulo. Direito Civil: Famílias. 4. Ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 73
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intimamente ligada ao princípio da solidariedade e dignidade da pessoa humana,
sendo assim, surte efeitos mesmo quando não há a afeição real. O dever jurídico de
afetividade, então, vincula pais e filhos, e também companheiros entre si enquanto
durar o poder familiar ou a convivência, podendo ainda, obrigá-los ao dever de
assistência (prestação de alimentos) inclusive quando sobrevém o desamor.15
Tal é o valor dado ao afeto que quando ele for inexistente, toda a estruturação
jurídica do núcleo familiar pode ser desconsiderada. Rodrigo da Cunha Pereira
classifica a família como uma “estruturação psíquica” cujo elo e motor é a afetividade:
“Por isso, insista-se, a família só faz sentido para o Direito a
partir do momento em que ela é veículo funcionalizador à
promoção da dignidade de seus membros. Em face, portanto,
da mudança epistemológica ocorrida no bojo da família, a
ordem jurídica assimilou tal transformação, passando a
considerar o afeto como um valor jurídico de suma relevância
para o Direito de Família.”16
O afeto, ao preponderar como primeira razão da família, afastou as antigas
concepções desta como núcleo econômico e de procriação. A legislação não o trata
de forma expressa, mas sua leitura teleológica não deixa dúvidas da existência e
magnitude desse princípio jurídico. As referências que se pode fazer estão no artigo
227 da Constituição Federal que traz nos seus incisos a igualdade entre os filhos, quer
seja sua origem biológica ou socioafetiva, bem como trata a família monoparental
como entidade familiar digna da mesma proteção que a família do casamento.
Pode-se dizer que o ordenamento jurídico finalmente compreendeu a real
origem do parentesco, que não se trata de relação biológica, de consanguinidade, mas
sim de relação cultural de afeição.17
4. PRINCÍPIOS NORTEADORES DO DIREITO DE FAMÍLIA
A constituição federal de 1988 trouxe consigo uma nova teoria de aplicação do
direito na qual os princípios ganham relevância. Antes eram compreendidos com dupla
função: ser o fundamento de legitimidade para criação da norma e sua interpretação,
bem como orientar o julgador nos casos em que a lei é omissa.
15

LÔBO. Paulo. Direito Civil: Famílias. 4. Ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 72
PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. Belo
Horizonte: Del Rey, 2005, p. 183
17
LÔBO. Paulo. Direito Civil: Famílias. 4. Ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 72
16
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O já mencionado art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, ilustra bem a
posição tradicionalmente subsidiária ocupada pelos princípios no ordenamento
jurídico: “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os
costumes e os princípios gerais de direito.”
Recentemente, no entanto, os princípios ganharam outra função a serviço da
quebra com o sistema extremamente positivista que vivia o Direito. Os princípios têm
força de norma, ou seja, podem ser aplicados diretamente ao caso concreto, não
prescindindo de lei anterior para ser interpretada conforme seu conteúdo.
A diferença básica entre regras e princípios deve ser lembrada, enquanto
aquelas são ou não são aplicados, tudo ou nada, os princípios são mandados de
otimização, conforme a teoria de Alexy, e por isso, devem sempre ser aplicados com a
maior extensão possível. Os princípios são assim um mandamento de observância de
seu conteúdo que exige do jurista um trabalho de hermenêutica e uso da razão muito
mais intenso do que o necessário para realizar a antiga fórmula de subsunção do fato
à norma.
Inegável que a nova posição ocupada pelos princípios no ordenamento muito
tem a contribuir com o Direito das famílias, vez que o trabalho racional de
sopesamento e avaliação das contradições entre os diversos princípios podem nos
levar a conclusões mais racionais e livres de preconceito, e consequentemente a uma
ética inclusiva.
Os valores presentes em cada princípio algumas vezes se complementam e,
em outras, conflitam. O princípio da dignidade da pessoa humana, compreendido
como um macroprincípio, geralmente pode nos informar o tom de aplicação dos
demais princípios. Rodrigo da Cunha Pereira chama atenção para a dificuldade que
pode ocorrer ao se tentar compatibilizar a dignidade e direitos fundamentais de duas
pessoas em um conflito de família, permeado pelo afeto e também pelo aspecto
financeiro:
“Compatibilizar a dignidade de uma pessoa com a de outra não é
tarefa nada fácil. É que o ângulo pelo qual se vê e se atribui o valor à
dignidade é um ângulo do sujeito singular com toda a sua carga de
subjetividade, isto é, sua particularidade, seus motivos e registros
inconscientes que produziram aqueles determinados valores do
18
sujeito desejante, inclusive com o seu conteúdo ideológico”

Paulo Lôbo didaticamente divide os princípios importantes para o direito de
família em dois grupos, os fundamentais: dignidade da pessoa humana e
solidariedade; e os princípios gerais: igualdade, liberdade, afetividade, convivência
18

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. Belo
Horizonte: Del Rey, 2005, p. 103
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familiar e melhor interesse da criança. Sendo que os demais princípios que a doutrina
pode apresentar nada mais são que desdobramento ou combinação de um dos
princípios elencados.19 Vale ressaltar que essa forma de divisão não é unanimidade
entre os autores, mas serve aqui apenas de orientação para a discussão dos
princípios, o consenso reside apenas em elencar dignidade da pessoa humana como
fundamento dos demais princípios.
O princípio da solidariedade é a tradução jurídica da coexistência ética e
fraterna, trata-se da assistência recíproca onde os integrantes de uma família podem
ser credores e devedores uns dos outros. A solidariedade é decorrência lógica da
compreensão da família enquanto estrutura psíquica, núcleo de desenvolvimento e
proteção do sujeito. Para Paulo Lôbo, é uma expressão da superação do
individualismo dentro do mundo jurídico, da forma de ver a ver vida sob o prisma dos
interesses individuais, que vem sendo contrastada pela evolução dos direitos
humanos, em especial os direitos sociais e econômicos.
A igualdade e liberdade vêm na mesma linha de valorização do indivíduo
trazida por Kant. Se a natureza racional do ser humano faz dele um ser dotado de
dignidade e não de preço, não pode ser ele tratado como coisa, submisso a outro ser
humano que tem a mesma natureza.
É importante tratar destes dois princípios de forma conjunta, vez que o
pensamento comum tende a colocá-los como opostos. Maria Berenice Dias traz uma
noção importante para a compreensão deles, muitas vezes turbulenta já que quase
sempre têm de ser aplicados em situações de desigualdade (principalmente
econômica).
“O papel do direito – que tem como finalidade assegurar a liberdade –
é coordenar, organizar e limitar as liberdades, justamente para
garantir a liberdade individual. Parece um paradoxo. No entanto, só
existe liberdade se houver, em igual proporção e concomitância,
igualdade. Inexistindo o pressuposto da igualdade, haverá dominação
20
e sujeição, não liberdade.”

Alguns princípios tratados pela doutrina podem ser entendidos como
consequencia destes dois, por exemplo, o da autonomia e menor intervenção estatal e
o da pluralidade das formas de família. A própria concepção de família enquanto célula
de desenvolvimento pessoal nos informa que só haverá realização individual enquanto
o indivíduo for livre para constituir sua família e suas regras de convivência. Os
avanços que guardam relação com esses princípios vão desde o divórcio, união
19

LÔBO. Paulo. Direito Civil: Famílias. 4. Ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 59-60
DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 8. Ed. rev. e atual. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2011, p. 64

20
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homoafetiva (livre início e término de relações familiares) até a escolha do regime de
bens e fim da obrigação do débito conjugal.
Questões comumente trazidas dizem respeito ao artigo 1.641, II, do Código
Civil, que estabelece o regime obrigatório de separação de bens aos maiores de 70
anos, numa clara limitação à sua autonomia. A extensa regulação da união estável
também foi alvo de críticas ao se alegar que houve uma intromissão indevida na vida
dos indivíduos que optaram por essa forma de união, justamente por desejarem
escapar da intervenção estatal presente no instituto do casamento.
A afetividade, já tratada no capítulo anterior, também tem ligação importante
com os demais princípios. Se relaciona com a pluralidade das formas de família,
igualdade, liberdade ao servir de fundamento para a família socioafetiva,
monoparental, anaparental, as quais encontravam dificuldades de reconhecimento por
estarem ausentes os elementos de relação conjugal (sexual) ou biológica.
O princípio da convivência familiar deve ser compreendido em suas duas
vertentes. A primeira delas diz respeito à autonomia e preservação do lar do indivíduo,
estampado no inciso XI, art. 5º, CF, e 1.513, CC.21 A segunda trata do direito de
conviver em família, de ter uma família. Nos casos de pais separados, a legislação dá
prioridade para a convivência com ambos, numa tentativa de evitar que os filhos se
tornem moeda de troca num litígio de separação.
A convivência com ambos os pais também pode ser alegada em função do
princípio do melhor interesse da criança ou adolescente. Tratando-se de fase
importantíssima ao desenvolvimento daquele indivíduo que também é dotado de
dignidade, além de fragilidade especial. Paulo Lôbo explica as diferenças que
ocorreram no tratamento da criança no seio da família, e sua posição de destaque
durante as decisões judiciais:
“Em verdade ocorreu uma completa inversão de prioridades, nas
relações entre pais e filhos, seja na convivência familiar, seja nos
casos de situações de conflitos, como nas separações de casais. O
pátrio poder existia em função do pai; já o poder familiar existe em
função e no interesse do filho. Nas separações dos pais o interesse
do filho era secundário ou irrelevante; hoje, qualquer decisão deve
ser tomada considerando seu melhor interesse. O princípio parte da
concepção de ser a criança e o adolescente como sujeitos de direitos,
como pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, e não como
mero objeto de intervenção jurídica e social quando em situação
irregular, como ocorria com a legislação anterior sobre os „menores‟.
Nele se reconhece o valor intrínseco e prospectivo das futuras
gerações, como exigência ética de realização de vida digna para
22
todos.”
21

LÔBO. Paulo. Direito Civil: Famílias. 4. Ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 74.
Idem, p.75
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O paradigma constitucional de igualdade e liberdade levou a uma interpretação
da Constituição que a doutrina chama de princípio da proibição de retrocesso social.
Segundo ele, nenhum texto do constituinte originário pode sofrer limitação que lhe dê
alcance jurídico inferior ao original, voltando-se ao estado pré-constituinte. Segundo
esse princípio é que quando o legislador infraconstitucional trata de privilégios
conferidos ao casamento e não se expressa acerca da união estável, a omissão deve
ser tida como inexistente, suprida pelo intérprete, em função do princípio da
igualdade.23
Por fim, a monogamia, ou seja, a interdição às relações simultâneas, é
comumente tratada como princípio jurídico. A proibição nasce de uma preocupação
moral em se controlar exclusivamente a sexualidade feminina, vez que a infidelidade
masculina sempre foi socialmente aceita. Com a emancipação da mulher em busca de
igualdade de direitos, surgimento do princípio da afetividade e necessidade de
julgamentos éticos não calcados na moral, bons costumes, ou outros preconceitos, a
questão poderá ganhar novos contornos em breve.
O dever de fidelidade recíproca, estampado no art. 1.566, I, do Código Civil, já
é por parte da doutrina, tratado como letra morta, ante a ausência de qualquer sanção
ou execução judicial dessa obrigação após o fim da perquirição da culpa no divórcio.
Maria Berenice Dias elucida:
“Pretender elevar a monogamia ao status de princípio constitucional
autoriza que se chegue a resultados desastrosos. Por exemplo,
quando há simultaneidade de relações, simplesmente deixar de
emprestar efeitos jurídicos a um ou, pior, a ambos os
relacionamentos, sob o fundamento de que foi ferido o dogma da
monogamia, acaba permitindo o enriquecimento ilícito exatamente do
24
parceiro infiel.”

Rodrigo da Cunha Pereira o elenca como um princípio ordenador, e não como
um princípio ético como os demais. Sua função é ordenar o sistema que não admite
casamentos múltiplos. Mas a analise da essência em detrimento da forma, em alguns
casos pode ser um imperativo de justiça:
“Ademais, se considerarmos a interferência da subjetividade na
objetividade dos atos e fatos jurídicos, concluiremos que o imperativo
ético passa a ser a consideração do sujeito na relação e não mais o
objeto da relação. Isto significa colocar em prática o que disse antes,

23

DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 8. Ed. rev. e atual. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2011, p. 69-70
24
Idem, p.61
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ou seja, que o Direito deve proteger a essência e não a forma, ainda
25
que isto custe „arranhar‟ o princípio jurídico da monogamia.”

Trabalhados de forma esclarecedora os princípios formadores do Direito das
Famílias, cabe ao próximo capítulo analisar a aplicação destes pelos tribunais, em
julgados selecionados, nos quais a jurisdição cumpre sua real função, qual seja, de
promover a emancipação pelo direito nos novos arranjos familiares.
5. A EMANCIPAÇÃO ATRAVÉS DOS TRIBUNAIS

O conhecimento de que o direito veio da necessidade humana em
regulamentar os aspectos de uma vida em sociedade já é notório. A família, como já
bem explanado, é a primeira organização humana e foi ganhando desenhos e arranjos
mais complexos com o passar dos séculos, indo do modelo patriarcal até o conhecido
hoje, pautado na união pelo afeto.
O legislador não conseguiu acompanhar tais mudanças, visto que a dinâmica
social é muito mais rápida do que a infinita burocracia e questões políticas que
envolvem a produção normativa. No entanto, a sociedade clama pela regulamentação
e proteção de seus direitos subjetivos26, já previstos constitucionalmente, mas não
regulamentados por lei inferior, em escolher a forma com que querem conduzir suas
vidas particulares, objetivando a maior felicidade.
A necessidade de encontrar uma alternativa á essa situação se tornou latente,
uma vez que o dever do direito é proteger a todos, preservando em qualquer cidadão
o sobreprincípio da dignidade da pessoa humana. O que estava acontecendo no
direito das famílias era exatamente o oposto, o direito estava excluindo e segregando
a livre união apenas pelo afeto27, sempre em favor à instituição do casamento
heterossexual, com finalidade reprodutiva e patrimonial. O direito via a família como
um meio de se preservar uma sociedade que não existia mais e não como um fim em

25

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. Belo
Horizonte: Del Rey, 2005, p. 124.
26
“O influxo da chamada globalização impõe constante alteração de regras, leis e
comportamentos. No entanto, a mais árdua tarefa é mudar as regras do direito das famílias.
Quando se trata das relações afetivas – afinal, é disso que trata o direito das famílias -, a
missão é muito mais delicada em face de seus reflexos comportamentais que interferem na
própria estrutura da sociedade. É o direito que diz com a vida das pessoas, seus sentimentos,
enfim, com a alma do ser humano.” (DIAS, 2011, p. 29)
27
“Assentada no sentido clássico de família monolítica e autoritária, hierarquizada e
transpessoal, a norma jurídica restava servindo, nesta dimensão, de instrumento para dedicar
capítulos inferiores a sujeitos naturais que não passam ao estatuto de efetivos sujeitos de
direito. Esse regime de exclusão se funda num assento tripartite que une sexo, sangue e
família, e propicia que as formulações jurídicas privadas modelem as relações de direito e
parentesco à luz dos efeitos dessas regras de desqualificação.” (FACHIN, 2003, p. 326)
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si mesmo, pois não concebia e nem aceitava a idéia de pessoas escolherem morar
juntas por se sentirem bem e realizadas com isso.
Tamanha inércia do legislativo faz com que o judiciário tenha um papel mais
ativista no que tange a criação de normas, utilizando decisões de primeiro grau,
jurisprudências e súmulas vinculantes para proteger e dar legitimidade a fatos notórios
do cotidiano que foram esquecidos pelo legislador, ou que a morosidade legislativa
ainda não abrangeu e não dá indicio algum de quando o fará.
A tomada a frente pelo judiciário não é vista apenas no direito das famílias,
mas em todo o sistema jurídico brasileiro. Exemplos são citados nas decisões que
flexibilizam o critério subjetivo da renda para a obtenção de benefício previdenciário
(BPC), a relevância dada à função social da propriedade em questões agrárias, o
preterimento da reserva do possível em função do mínimo existencial nas demandas
por saúde, etc. Importante salientar que em cada uma delas o juiz usou do seu poder
da livre valoração para interpretar a lei e dar-lhe eficácia nos ditames de proporcionar
uma vida digna e feliz dentro dos direitos sociais presentes no artigo sexto da Carta
Magna28.
Voltando à seara do direito das famílias, três casos serão analisados,
apontando como o direito conseguiu protegê-los, promovendo a inclusão em uma
legislação retrógrada e excludente. De forma que, coube ao judiciário efetivar os
direitos constitucionais e sociais dentro destes três casos detalhados a seguir,
garantindo a emancipação de cada envolvido, transformando-o de fato um sujeito de
direitos com direitos.
A princípio, será avaliado um julgado que versa sobre a primazia do fato
concreto em detrimento de acordos assinados formalmente, no que tange à união
estável e ao casamento dissolvido apenas de fato, não de direito.
A união estável está regulamentada e ganha proteção do Estado no §3º do
Artigo 226, Constituição Federal. O código civil, em seu Artigo 1.723 apresenta os
requisitos necessários para que se configure a União Estável, quais sejam:
convivência pública, contínua e duradoura, baseada no animus familiae29.
No entanto, com a rapidez da vida moderna e o aglutinado de tarefas, é comum
que casais se separem e ao constituir uma nova família, não se preocupem em obter o
divórcio judicial e regularizar a união estável. Mister reiterar que o fator que configura o

28

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência
aos desamparados, na forma desta Constituição.
29
Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher,
configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de
constituição de família.
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status união estável é o intuito dos envolvidos de que ela realmente o seja, bem como
a publicidade que dão a relações. No moderno direito das famílias, é o afeto e a
lealdade entre os companheiros aqueles que norteiam os aplicadores do direito em
avaliar as inúmeras relações que se formam.
Ocorre que esta não adequação de algo fático às formalidades do direito
causava algumas dificuldades na ordem de sucessão, quando os antigos magistrados
não reconheciam o direito à pensão por morte ou herança de companheiro
sobrevivente que vivia em união estável com o falecido, se este ainda estivesse
casado formalmente com sua primeira esposa. Não valoravam as provas que traziam
o tempo da relação e o afeto envolvido entre eles, apenas viam um papel que não
tinha validade alguma no campo fático.
A sociedade e doutrina evoluíram e a jurisprudência seguiu esta tendência.
Como exemplo, vê-se o seguinte Acórdão, datado de 2009, que se trata de uma
apelação de sentença que negou pensão por morte à apelante, pois ela apenas vivia
em união estável com o de cujus, que era separado judicialmente e ainda mantinha
relacionamento com a esposa “oficial”.
Como provou todos os requisitos da união estável, a Egrégia 3ª Turma do TRF
4 determinou o rateio da pensão por morte entre ambas as esposas, já que perante a
sociedade ambas mantinham relacionamento afetivo com o de cujus. Vê-se nessa
decisão a influência do princípio do afeto e da liberdade, visto que inobstante ao
padrão clássico de família e matrimônio, diante do caso concreto foi reconhecido um
novo arranjo familiar, assegurando o direito de ambas as esposas sobreviventes à
pensão por morte.
ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR
PÚBLICO. SEPARAÇÃO JUDICIAL. SEPARAÇÃO DE FATO NÃO
CONFIGURADA. UNIÃO ESTÁVEL PARALELA. RATEIO DA
PENSÃO ENTRE A ESPOSA E A COMPANHEIRA. Apelação
provida. (TRF-4, Relator: CARLOS EDUARDO THOMPSON
FLORES LENZ, Data de Julgamento: 16/06/2009, TERCEIRA
TURMA)

Tal questão é tão polêmica que o Supremo Tribunal federal, deve fixar
jurisprudência sobre o tema, em decisão cujo relator é o Ministro Luiz Fux. O caso,
resumidamente, envolve um triângulo amoroso vivido em Vitória, Espírito Santo, entre
Walter Coutinho de Amorin, casado por 20 (vinte) anos com Romilda Ribeiro de
Amorin e, com união paralela (entenda-se convivência pública e filha em comum) com
Shirley da Penha.
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Walter faleceu em 2004 e desde 2006 as duas viúvas travam uma batalha
judicial pela pensão por morte. O trâmite judicial da questão determinou o rateio do
benefício entre as duas ex-esposas, visto que o de cujus constituiu família com ambas.
No entanto, o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) apelou da decisão ao
STF, alegando a impossibilidade de conferir validade jurídica a duas uniões paralelas
e concomitantes30.
Enquanto a sociedade brasileira espera a decisão final dos Ministros, resta o
questionamento de se realmente haverá uma releitura do direito das famílias a fim de
preservar a complexidade dos arranjos familiares seu fim de promover a felicidade de
cada um ou, se prevalecerá a ideia de que a família é uma instituição relacionada
apenas ao casamento e a papéis mortos.
Bastante relevante na sociedade atual foi a equiparação dos efeitos jurídicos
da união estável homoafetiva com a heteroafetiva no ano de 2011, consagrando o
princípio constitucional da igualdade, posto que como a Carta Magna não faz distinção
de gêneros, também não deve fazer quanto a orientação sexual, respeitando o caput
de seu Artigo 5º.
O supremo, portanto, deu efetividade aos direitos latentes dos relacionamentos
homoafetivos, desvinculando sua definição com sociedade de fato, visto que é uma
relação pautada em afeto, não em patrimônio. Assim, por meio do ativismo judicial,
criou-se o quarto gênero de família, que obtem, com isso, todos os direitos e deveres
decorrentes de tal relação.
Segundo o relator, o ministro Ayres Britto, esta decisão baseou-se numa
interpretação constitucional do Artigo 1.723 do Código Civil, levando apenas os fatos
da união estável, duradoura e pública para a declaração do vínculo, não importando o
sexo dos envolvidos. Sustentou, que apenas o que está expressamente proibido na
Constituição é ilícito, não o sendo, apenas necessita de futura regulamentação: "Tudo
que não está juridicamente proibido, está juridicamente permitido. A ausência de lei
não é ausência de direito, até porque o direito é maior do que a lei"
A decisão foi proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
4.277 e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 132. Ao final, os
ministros alertaram para a necessidade de futura regulamentação do tema a ser
elaborada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ)31

30

<http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/brasil/2014/03/30/interna_brasil,496708/s
upremo-tribunal-deve-firmar-jurisprudencia-sobre-a-bigamia-no-brasil.shtml>. Acesso em
01.04.2014
31
<http://www.conjur.com.br/2011-mai-05/supremo-tribunal-federal-reconhece-uniao-estavelhomoafetiva>. Acesso em 01.04.2014
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Tal regulamentação foi feita em maio de 2013, quando o CNJ apresentou
resolução determinando que os cartórios convertam toda união estável homoafetiva
em casamento ou, realizem o casamento civil, se for o desejo do casal.
Fundamentaram ser um contrassenso esperar por lei que regulamente o assunto, uma
vez que a constitucionalidade da união é mais do que aceita e os cartórios estavam
descumprindo a decisão do STF que reconheceu a união estável homoafetiva32.
No entanto, se não há dúvidas perante a união estável, ainda se debatem
sobre a validade do casamento, uma vez que a decisão de 2011 foi omissa quanto a
esse ponto. Enquanto esta tese continua a ser debatida, algumas jurisprudências são
conferidas a favor da conversão da união estável homoafetiva, indo ao encontro dos
princípios constitucionais basilares, como é possível ver na seguinte ementa:
PROCEDIMENTO
DE
JURISDIÇÃO
VOLUNTÁRIA.
RELACIONAMENTO HOMOAFETIVO. PEDIDO DE CONVERSÃO
DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO. INDEFERIMENTO PELO
JUÍZO
DE
PRIMEIRO
GRAU.
INCONFORMISMO
DOS
REQUERENTES. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM
DECISÃO PROFERIDA NA ADI nº. 4-277/DF, ATRIBUIU EFICÁCIA
ERGA OMNES E EFEITO VINCULANTE À INTERPRETAÇÃO DADA
AO ART. 1.723, DO CÓDIGO CIVIL, PARA EXCLUIR QUALQUER
SIGNIFICADO QUE IMPEÇA O RECONHECIMENTO DAS UNIÕES
HOMOAFETIVAS COMO ENTIDADES FAMILIARES, DESDE QUE
CONFIGURADA A CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E
DURADOURA E ESTABELECIDA COM O OBJETIVO DE
CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
DETERMINA SEJA FACILITADA A CONVERSÃO DA UNIÃO
ESTÁVEL EM CASAMENTO. PORTANTO, PRESENTES OS
REQUISITOS LEGAIS DO ART. 1.723, DO CÓDIGO CIVIL, NÃO HÁ
COMO SE AFASTAR A RECOMENDAÇÃO CONSTITUCIONAL,
CONFERINDO À UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA OS MESMOS
DIREITOS E DEVERES DOS CASAIS HETEROSSEXUAIS, TAL
COMO SUA CONVERSÃO EM CASAMENTO. PRECEDENTE DO
STJ QUE ADMITIU O PRÓPRIO CASAMENTO HOMOAFETIVO, A
SER REALIZADO POR SIMPLES HABILITAÇÃO. IN CASU,
FORÇOSO É DE SE CONCLUIR QUE MERECE REFORMA A
DECISÃO MONOCRÁTICA, CONVERTENDO-SE A UNIÃO
ESTÁVEL CARACTERIZADA NOS AUTOS EM CASAMENTO.
PROVIMENTO DO RECURSO.(TJ-RJ - APL: 72523520128190000
RJ 0007252-35.2012.8.19.0000, Relator: DES. LUIZ FELIPE
FRANCISCO, Data de Julgamento: 17/04/2012, OITAVA CAMARA
CIVEL, Data de Publicação: 24/04/2012)

Por fim, tem-se a polêmica gerada pelo registro em cartório na cidade de Tupã,
interior de São Paulo, na data de 22 de agosto de 2012, de uma união estável

32

<http://www.conjur.com.br/2013-mai-14/cnj-determina-cartorios-convertam-uniao-estavelhomoafetiva-casamento>. Acesso em 01.04.2014
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envolvendo três sujeitos, quebrando o princípio basilar da família do Código de 1916,
da monogamia como única forma de se viver maritalmente33.
Na escritura pública, os três se registraram como uma união poliafetiva, ou
seja, há afeto entre todos os envolvidos bem como a intenção de constituir uma família
poligâmica. O poliamor é a teoria segundo a qual os afetos se desenvolvem de
maneira mais livre, com relaxamento das normas de exclusividade afetivo-sexual, ou
seja, possibilitando que uma pessoa viva relações simultâneas das mais variadas
formas.
De forma que, intencionaram ao oficializar a relação em público, proteger
especialmente direitos patrimoniais, já que vivem como uma família e construíram todo
um patrimônio juntos. É um meio de tentar garantir que os direitos perante pensões
previdenciárias e herança sejam preservados, no caso de acontecer alguma fatalidade
com um dos três.
No entanto, tal documento não lhes confere todos os direitos oriundos de uma
entidade familiar, pois funciona apenas como uma espécie de acordo patrimonial,
resguardando-lhes direitos de tais natureza. O grande avanço está na visibilidade que
diferentes arranjos familiares alçaram com esse registro, e o debate que foi aberto
com relação ao poliamor.
Até o presente, não se registrou maiores avanços no reconhecimento de
relações poliafetivas, uma vez que mesmo a doutrina mais incipiente ainda reluta em
abdicar do principio da monogamia como absoluto, sendo impossível nutrir afeto
sexual por mais de uma pessoa ao mesmo tempo, vivendo com ambas nos moldes
caracterizadores de união estável.
Contudo, possibilitar a discussão sobre este assunto já é um avanço, podendo
o futuro trazer decisões mais favoráveis a todos os arranjos familiares, sem excluir
nenhum, pautando sempre no afeto e na escolha de cada um em viver da maneira que
mais lhe agradar.
CONCLUSÃO

A realidade social sofreu mudanças intensas nas últimas décadas, devido a um
conjunto interdependente de motivos: globalização, feminismo, valorização da vida
humana no pós-guerra, e mais recentemente, a internet e suas redes sociais. Com
isso, questões que antes eram inimagináveis, hoje vêm à tona buscando não só a
aceitação da sociedade, mas também seus direitos latentes.
33

<http://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2012/08/uniao-estavel-entre-tres-pessoas-eoficializada-em-cartorio-de-tupa-sp.html>. Acesso em 01.04.2014
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A revolução ocorrida no direito das famílias, com a consagração dos princípios
norteadores da dignidade da pessoa humana e afeto, ainda encontra-se em fase
inicial, situando-se em um momento propício à produção intelectual e quebra de
paradigmas. A legislação atual traz inúmeros resquícios da época “patrimonializada”
do direito, com sua respectiva concepção de família pautada no casamento cristão.
Sendo assim, não há uma correspondência exata entre lei e a demanda social,
que clama por direitos existentes, porém não regulamentados no pós-constituição de
1988. Assim, como ficou demonstrado, coube aos membros do judiciário, na função de
intérprete, solucionarem essas lacunas e iniciar a verdadeira efetivação e
emancipação das várias formas de família existentes.
Muito embora o principio da afetividade esteja longe de vencer todos os
preconceitos, as decisões tornam-se cada dia mais igualitárias, a ponto de tutelar a
verdadeira família, a qual é um fim em si mesmo. A tutela da liberdade de escolha da
forma pela qual ela se desenvolverá é o único meio de concretizar a teoria
eudemonista, que preconiza que a finalidade da vida é a felicidade, estruturando
biopsicosocialmente o indivíduo.
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AS DUAS FACES DOS DIREITOS HUMANOS:
DOMINAÇÃO E EMANCIPAÇÃO
HELOISA FERNANDES CAMARA
MONIQUE BITTENCOURT MEDEIROS
(UNICURITIBA)
1 INTRODUÇÃO
O presente estudo tem como objetivo analisar criticamente como a linguagem
dos Direitos Humanos pode servir tanto, por um lado, para justificar formas de
dominação política, jurídica e econômica perversas; quanto, por outro lado, como
instrumento de emancipação democrática mais efetivo, até a presente história da
humanidade.
Embora existam registros, já na Grécia Antiga, de filosofias que abordaram os
temas atinentes aos Direitos Humanos, estes surgiram durante o século XVII, em uma
crítica da burguesia francesa, contra a opressão exercida pela monarquia vigente.
Pode-se considerar, portanto, que o discurso dos Direitos Humanos inicial possuía um
caráter universal e revolucionário, contudo, não se deve negar que a Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão determinava o que eram direitos apenas para a sua
classe criadora. Assim, por mais que as minorias excluídas proferissem os direitos
emanados de tal documento legal, estas continuavam a ser oprimidas.
Com o avanço histórico para a Modernidade e a Idade Contemporânea, a força
do discurso emanado pelos Direitos Humanos ficou ainda mais pungente.
Paradoxalmente, apesar da presente época ser marcada pela defesa de tais direitos,
tanto pelos órgãos internacionais que os levantavam como bandeira, quanto pelas leis
e tratados, que os consolidam institucionalmente, nunca na história se teve notícias de
tantas violações aos Direitos Humanos. (DOUZINAS, 2009, p. 20).
Tal controvérsia moveu diversos autores da filosofia moderna e contemporânea
a se debruçar sobre este tema, frutificando em diferentes teses, sendo a de Karl Marx
e a de Slavoj Žižek, abordadas neste trabalho.
Ainda, para ilustrar toda esta dicotomia por detrás da linguagem dos Direitos
Humanos, será analisado criticamente o processo de emancipação política feminina
ao longo da história, principalmente sob as perspectivas de Rita Laura Segato, Boa
Ventura de Sousa Santos e Joaquín Herrera Flores.
Salienta-se que a pretensão deste trabalho é apresentar essa face ambígua da
linguagem dos Direitos Humanos, sem, contudo, buscar decretar o fim destes, pois
seja sob uma perspectiva individual, seja sob uma perspectiva institucional, a
importância do discurso advindo de tais direitos não pode ser ignorada por ideologia
política alguma. O que se busca é apresentar os pontos fracos e contraditórios no
discurso basilar dos Direitos Humanos, a partir da despolitização que promove, mas,
também, aclarar os pontos emancipatórios advindos de sua lógica, os quais não
somente os legitimam como também os permite presente até os dias atuais.
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2 GÊNESE DA LINGUAGEM DOS DIREITOS HUMANOS

É possível observar ao longo da história da humanidade que a noção de
direitos inerentes à condição humana sempre existiu. Contudo, embora a linguagem
emanada de tais direitos se pretendesse universalizável, estes acabaram sendo
utilizados como ferramenta para o domínio político e jurídico de grupos hegemônicos,
dentro do contexto histórico no qual estavam inseridos, diferenciando-se nessa linha
cronológica apenas o critério delimitador de quem era considerado como humano.
Desde a Roma Antiga o vocábulo “humanitas” serviu para distinguir os
romanos, homens, viventes dentro das fronteiras do império, daqueles menos
humanos, os bárbaros. Todavia, se em Roma esse critério era territorial, na Idade
Média, o que determinava se uma pessoa seria considerada mais humana que outra,
era uma questão de fé na Igreja Católica.
A visão de igualdade entre os seres humanos foi pela primeira vez expressa na
Bíblia, por São Paulo: "Não há judeu, nem grego: não há servo, nem livre: não há
macho nem fêmea. Porque todos vós sois um em Jesus Cristo." 1
Contudo, a isonomia emanada da Bíblia só era conferida na era medieval para
aqueles tementes ao Deus cristão e batizados dentro da Igreja Católica. Prova disso
foram as Cruzadas, dos séculos XI a XII, e a catequização forçada dos índios durante
a colonização da América. Em tais eventos, a mentalidade católica da nobreza feudal
foi imposta, por meio das armas, aos povos que não se curvavam à doutrina cristã, já
que estes não eram reconhecidos como humanos dentro dos parâmetros da época.
Seguindo

este

raciocínio,

mais

especificamente

durante

as

Grandes

Navegações, a convocação de um Conselho de Estado em 1550, em Valladolid,
Espanha, foi um marco na discussão sobre a distinção entre o ―homem europeu‖ e o
indígena, bem como da possível definição deste como ser humano, ou não. Neste
debate confrontaram-se, de um lado, Genis de Sepúlveda (filósofo e jurista medieval),
o qual defendia que os indígenas eram criaturas abaixo dos seres humanos, portanto,
suscetíveis ao domínio europeu; e, de outro lado, o bispo Bartolomé de Las Casas,
defensor da humanidade como uma e mesma, pois todos eram chamados por Cristo
igualmente.
Mas mesmo Las Casas, pionero defensor dos direitos universalizáveis, não se
distanciou da noção segregacionista de Direitos Humanos, pois buscou suporte em
seus argumentos no próprio conceito de ser humano da época, mantendo uma visão

1

BÍBLIA, Epístola aos Gálatas, 3:28.
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atrelada às concepções ocidentais europeias, derivadas da Igreja Católica (HARDT,
Michael, 2003. p.133).
A partir da Renascença, Deus deixou de pautar a definição do que era o
homem e este passou a ser um conceito em si mesmo, absoluto. A razão humana
alcançou a posição central no pensamento filosófico, culminando no abalo da estrutura
monárquica medieval, bem como da Igreja Católica que a apoiava.
Na segunda metade do século XVII, o embate de poderes entre burguesia e
nobreza se tornou inevitável, resultando no desenvolvimento do Movimento Iluminista.
O Iluminismo, não só enfatizou a razão humana, como também a transportou para o
pensamento filosófico-político, culminando na criação do jusnaturalismo moderno.
O Direito Natural é o grande predecessor dos Direitos Humanos, não só por ter
firmado as bases para os ideais das revoluções burguesas, mas também porque os
conceitos de ―natureza‖, ―homem‖ e ―direitos naturais‖ atravessaram os séculos e
foram fielmente absorvidos pelos Direitos Humanos, tal qual atualmente estão
estabelecidos.
A expressão política direta dos Direitos Naturais desenvolvidos pelos filósofos
durante o século XVIII, isto é, a consequência política imediata do jusnaturalismo
moderno está concretizada tanto na Declaração de Independência americana de 1776,
quanto na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, documentos que
pretendiam abranger uniformemente toda a humanidade.
Em 1776 foi proclamada a Declaração de Independência por Jefferson, mas a
adoção efetiva dos direitos por ela conferidos só se deu mais tarde na história dos
Estados Unidos. Tal Declaração tornou-se um documento muito menos inclusivo do
que os filósofos universalistas tinham em mente, renegando do processo político os
não detentores de propriedade, os escravos, os negros livres, as minorias religiosas e
as mulheres.
Por mais que fossem pretensamente igualitários, desde seu berço os Direitos
Humanos sofreram alterações que acabaram por justificar e, após, positivar o domínio
da classe política dominante sobre aqueles à margem social, dentro do contexto
histórico inserido.
A partir de 1760 a linguagem pautada em Direitos Naturais foi suplantada pela
dos Direitos Humanos devido, principalmente, ao potencial político da Revolução
Americana que cruzou novamente o Atlântico, produzindo uma efervescência
intelectual na França e, enfim, serviu de base para a revolução burguesa neste país.
O ideário jusnaturalista, bem como a ascensão da classe burguesa, resultou na
queda da monarquia na França. No intuito de estabelecer direitos humanos universais
e uma nova forma de regime político no país, a Revolução Francesa teve como
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principal fruto a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tal declaração não
possuía viés particularista, nem demonstrava interesse de um grupo explicitamente,
nas palavras de Lynn Hunt (2009, p. 132-133):

Nenhum dos artigos da declaração especificava os direitos de grupos
particulares. ―Os homens‖, ―o homem‖, ―cada homem‖, ―todos os
cidadãos‖, ―cada cidadão‖, ―a sociedade‖, ―qualquer sociedade‖ eram
contratados com ―ninguém‖, ―nenhum indivíduo‖, ―nenhum homem‖.
Era literalmente tudo ou nada. As classes, as religiões e sexos não
apareciam na declaração. Embora a ausência de especificidade logo
criasse problemas, as generalidades das afirmações não era uma
grande surpresa.

Contudo, este documento que, em princípio, criou a noção de Direitos
Fundamentais dos homens, ressaltando a liberdade, a igualdade e a fraternidade entre
estes, a final os estabeleceu apenas para a classe burguesa, sua criadora, excluindo
de suas consequências minorias sociais, tal qual fez a Declaração de Independência
Americana.
Assim sendo, embora tenham sido efetivamente institucionalizados em caráter
revolucionário, os Direitos Humanos serviram apenas para resguardar os direitos de
uma classe determinada – o homem branco e burguês – em detrimento das demais.
Edward W. Said (2007, p. 306-307) em seu livro ―Orientalismo: O Oriente como
invenção do Ocidente‖, trouxe essa perspectiva em especial aos países colonizados
sobre o ―Homem Branco‖ metropolitano, se encaixando perfeitamente na ideia de
domínio por um grupo hegemônico determinado sobre os demais, considerados
politicamente subordinados:

Ser um Homem Branco era, portanto, uma ideia e uma realidade.
Implicava uma oposição racional para com o mundo branco e não
branco. Significava – nas colônias – falar de uma certa maneira,
comportar-se de uma certa maneira, comportar-se de acordo com um
código de regras, e até sentir certas coisa e não outras. Significava
julgamentos, avaliações gestos específicos. Era uma forma de
autoridade diante da qual esperava-se que os não brancos, ou até os
próprios brancos, se inclinassem. Nas formas institucionais que
assumia (governos coloniais, corpos consulares, estabelecimento
comerciais), era um veículo para expressão difusão e implementação
da política em relação ao mundo, e dentro desse veículo, embora
fosse permitida uma certa latitude pessoal, reagia a ideia comunal e
impessoal de ser um Homem Branco. Ser um Homem Branco, em
suma, era um modo muito concreto de estar-no-mundo, um modo de
tomar conta da realidade, da linguagem e do pensamento. Tornava
possível um estilo específico.
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Portanto, conclui-se dentro deste amplo panorama histórico traçado, que o
conceito de seres humanos, o qual cabia na Idade Média aos cristãos batizados dentro
da Igreja Católica, apenas transmutou destes, para os burgueses na Idade Moderna.
Observando esse fenômeno, já em 1844, com o livro ―A Questão Judaica”,
Marx havia salientado que a categoria humanitária que Direitos Humanos realmente
promoviam era apenas burguesa. Além disso, asseverou o revolucionário autor, que a
maneira abstrata em que são classificados os seres humanos tanto no naturalismo,
quanto nas declarações, tinham por fim promover a despolitização econômica do
proletariado e conter a luta de classes. Tal pensamento, muitos anos depois, , em
contexto histórico completamente distinto, voltou à tona através de Slavoj Žižek,
fazendo uma crítica os Direitos Humanos intenacionais, globalizados; ambos temas do
próximo tópico.

3 A DOMINAÇÃO PROMOVIDA PELOS DIREITOS HUMANOS

Karl Marx foi um dos primeiros a perceber e salientar a existência de uma
categoria encaixada dentro dos critérios de ―ser humano‖, defendida pelas revoluções
burguesas do século XVIII. Segundo ele, os Direitos Naturais eram promovidos por e
para a burguesia e, embora tenham surgido com intuito emancipatório, a partir do
momento em que foram institucionalizados, tornaram-se ferramenta nas mãos desta
classe em ascensão, estabelecendo valores basilares para a burguesia, tais quais:
propriedade, religião, relações contratuais, entre outras.
No livro “A Questão Judaica” (1844), Marx transparece essa tese por meio da
distinção entre homens e o cidadão, na qual o ser humano apresenta-se como uma
categoria abstrata; ao passo que o cidadão é concreto e inserido na classe burguesa.
Essa distinção acaba promovendo a despolitização e não permite a real emancipação
daqueles excluídos da classe dominante, já que se sentem parte de uma mesma
comunidade; quando na verdade apenas permite a tolerância a abusos promovidos
pela burguesia, sob o argumento da defesa aos Direitos Naturais. Nas palavras de
Marx (2000, p. 23-24):

O conflito entre o homem, como crente de uma religião especial e sua
cidadania, e os demais homens enquanto membros da comunidade,
reduz-se ao divórcio secular entre o Estado político e a sociedade
civil. Para o homem, como bourgeois, ―a vida política é só aparência
ou exceção momentânea da essência e da regra‖. É certo que o
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bourgeois, assim como o judeu, só permanece na vida política por um
sofisma, do mesmo modo que o citoyen só por sofisma permanece
judeu ou bourgeois. Mas esta sofística não é pessoal. É a sofística do
próprio Estado político. A diferença entre o homem religioso e o
cidadão é a diferença entre o comerciante e o cidadão, entre o
trabalhador e o cidadão, entre o latifundiário e o cidadão, entre o
indivíduo vivendo e o cidadão. A contradição entre o homem religioso
e o homem político é a mesma contradição existente entre o
bourgeois e o citoyen, entre o membro da sociedade burguesa e a
aparência política.

Costas Douzinas (2009, p. 61) interpreta a visão sobre os Direitos Humanos
defendida por Karl Marx:

O melhor ponto de partida é a sua análise [de Karl Marx] da
Declaração Francesa no ensaio inicial A Questão Judaica. Marx,
seguindo Hegel, argumentava que a revolução dividiu o espaço social
unificado do feudalismo em um domínio político, que estava
confinado ao Estado, e uma sociedade civil predominantemente
econômica. Com isso, os indivíduos foram liberados dos vínculos
comuns do ancien régime, tornaram-se atomizados, e uma distinção
se estabeleceu entre os direitos do homem, com sua essência
egoísta, e a figura emergente, difusa e ainda idealista do cidadão e
seus direitos. Marx fundamentou a distinção entre homem e cidadão
ou sociedade e Estado em sua alegação central de que a Revolução
Francesa foi burguesa e política seria universal e social. [...] Embora,
em teoria, o Estado fosse encarregado da tarefa de servir o bem
universal, na realidade ele promovia os estreitos interesses da classe
burguesa e o seu domínio sobre a sociedade civil. A Revolução
Francesa teve sucesso na emancipação da economia capitalista
politicamente; o que se fazia necessário agora era uma revolução
social que promovesse a completa emancipação humana.

De acordo com Douzinas, em uma visão marxiana, a revolução realmente
emancipatória não poderia vir da primavera do século XVIII, pois ela institui os Direitos
Humanos nos moldes do regime capitalista, isto é, apenas se deslocou a classe de
dominação da nobreza para a burguesia. Para Marx, a revolução social verdadeira
seria alcançada com a revolução proletária e a instituição do regime socialista.
Assim, Karl Marx teve contribuição importantíssima para lançar as bases na
consolidação da filosofia crítica aos Direitos Humanos comtemporânea.
Entretanto, não há como não mencionar, dentro desta mesma linha crítica aos
Direitos Humanos um dos filósofos mais relevantes da contemporaneidade: Slavoj
Žižek. A despolitização promovida pelos direitos humanos, uma de suas principais
teses, tem por base os ensinamentos de Karl Marx, o que permite um interessante
paralelo entre tais teses, mas, por se encaixar em momento histórico completamente
diverso, estas não se unificam, apenas conversam entre si.
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Os Direitos Humanos ostentam uma falsa universalidade ideológica, afirma
Žižek. Para ele, os cidadãos são induzidos a pensar nestes como a codificação da
bondade, quando, na verdade, trata-se de um mero disfarce para uma intervenção
política real, executada por potências ocidentais sobre países de ―Terceiro Mundo‖.
Essa é a sua teoria da despolitização promovida pelos Direitos Humanos:

Assim, para colocar na forma leninista: hoje, o que os ―direitos
humanos de vítimas sofredoras do Terceiro Mundo‖ efetivamente
significam, no discurso dominante, é o direito das próprias potências
do Ocidente de intervir política, cultural e militarmente em países do
Terceiro Mundo de sua escolha em nome da defesa dos direitos
humanos. [...] No momento, então, em que os direitos humanos são
despolitizados, o discurso relacionado a eles precisa mudar: a
oposição pré-política entre o Bem e o Mal deve ser mais uma vez
mobilizada. Portanto, o atual ―novo reino da ética‖, claramente
invocado, por exemplo, no trabalho de Ignatieff, conta com um ato
violento de despolitização, privando o outro vitimizado de qualquer
2
subjetivação política .

Assim, atualmente a globalização transfere a teoria de Karl Marx para a lógica
internacional e promove uma internalização ética de tais direitos universais, sendo que
quando desrespeitados, além de crime, configuriam-se, também, um ato contraditório
aos costumes internacionais.
Conclui-se através da análise depreendida deste capítulo, que as teses
apontadas, embora analisem o fenômeno do paradoxo dos Direitos Humanos sobre
contexos históricos distintos, têm em comum a indignação por estes possuírem um
caráter ambíguo.
Entretanto, apesar da despolitização afirmada pelos autores acima estudados,
não há que negar ou anular completamente a importância da linguagem emanada dos
Direitos Humanos. Ao mesmo tempo em que ela serviu, e ainda serve, como
ferramenta de domínio político e jurídico, ela conjuntamente foi e é promotora da
revolução das minorias, bem como coadjuvante para um avaço político global. O que
será melhor observado no próximo capítulo.

2

ŽIŽEK, Slavoj. Contra os Direitos Humanos. Meditações, Londrina, vol. 15. Jan-Jun. 2010. p.
25.
Disponível em: <http://www.uel.br%2Frevistas%2Fuel%2Findex.php%2Fmediacoes%2
Farticle%2Fview%2F6541&ei=obqyUduiG8u30QHYvIHYDw&usg=AFQjCNFE_CxOnnHb6FG
AMfuhdILb2f0szA&sig2=2fSeYuj7OdBI3EGmWEehtQ>.
Acesso em: 05 abr. 2014.
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4 A EMANCIPAÇÃO PROMOVIDA PELOS DIREITOS HUMANOS

Embora o discurso dos Direitos Humanos tenha nascido em berço burguês e a
serviço de sua classe criadora, ainda em sua gênese, houve vozes dissidentes, as
quais intentavam a efetiva isonomia dos direitos enunciados pelas revoluções
burguesas.
E essa noção de direitos de todos os seres humanos, juntamente com as
revoluções políticas do século XVIII, abriu uma brecha histórica para discussões
políticas e revoluções sociais. Nesse sentido, vários movimentos tomaram forma na
Europa durante a modernidade, entretanto, com relação aos movimentos políticos da
na América Latina, frisa-se a revolução política do Haiti, provida por ex-escravos
negros da então colônia.
A Revolução Haitiana tomou forma em reflexo aos ideais universalistas
propagados pela Revolução Francesa. Saint Domingue foi a primeira colônia francesa
a se tornar independente na América Latina, sendo posteriormente denominada de
Haiti. A predominância da população negra e escrava atrelada aos direitos naturais
disseminados pelo globo com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,
possibilitou Toussaint L’Overture instigar e liderar a rebelião na colônia. Embora os
negros não tivessem feito parte da revolução burguesa e, portanto, da prática dos
Direitos Naturais, a linguagem universal carregada por estes direitos promoveu os
ideais que guiaram o movimento de independência na colônia de Saint Domingue.
Antonio Negri e Michael Hardt (2003, p. 134-135), no livro Império, descreveram a
Revolução Haitiana da seguinte maneira:

As proclamações de direitos universais feitas tão conflitantes em
Paris voltaram de Santo Domingo para aterrorizar o coração dos
franceses. Na travessia do Atlântico, a universalidade dos ideais
tornou-se mais real, e foi posta em pratica. Como diz Aimé Cesaire,
Toussaint L’Overture levou o projeto do terreno ―que separa o apenas
pensamento da realidade concreta; o direito de sua efetivação; a
razão de sua verdade‖ Toussaint interpreta à risca a Declaração dos
Direitos do Homem, e insiste em sua tradução plena na prática. Com
Toussaint, a revolução não busca libertar-se do domínio europeu para
voltar a um perdido mundo africano ou para restabelecer, no
isolamento, formas tradicionais de controle; Toussaint lança um olhar
para a frente, para as formas de liberdade e igualdade que acabavam
de se tornar disponíveis no mundo cada vez mais interconectado.

Apesar de ter chegado a assumir o governo, em 1801, e de ter propagado
ideais genuinamente franceses, L’Overture acabou sendo aprisionado pelas tropas de
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Napoleão - em uma tentativa desesperada da metrópole em preservar a tão rica fonte
colonial - e morreu em Paris, vítima dos maus-tratos no cárcere.
Este é apenas um dos episódios históricos que se pode destacar como fruto da
emancipação, característica pungente emanada da linguagem dos Direitos Humanos.
Em que pese L’Overture tenha sido preso, sufocado pelas tropas napoleônicas, a sua
voz dissidente ecoou em seu país e permitiu uma revolução, consequente aos Direitos
Humanos universalizáveis desenvolvidos na Europa.
Assim, é possível concluir que o que permite a lógica destes direitos
persistente ainda hoje não é apenas o interesse dos grupos hegemônicos, mas
também daqueles que sofrem as violações destes.
Isto é, os Direitos Humanos também são ideais daqueles grupos normalmente
colocados à margem dos critérios para serem considerados humanos, pois também
merecem uma solução condizente com a proposta universalizável destes. Tal qual
observa a historiadora Lynn Hunt (2009, p. 215):

Os que fizeram campanhas pelos direitos humanos no século XVIII
podiam condenar os seus opositores como tradicionalistas
insensíveis, interessados apenas em manter uma ordem social
baseada antes na desigualdade, na particularidade e no costume
histórico do que na igualdade, na universalidade dos direitos naturais.
Mas já não podemos nos dar ao luxo de uma simples rejeições de
visões antigas. Na outra ponta da luta pelos direitos humanos,
quando as crenças neles se torna mais difundida, temos de enfrentar
o mundo que foi forjado por este esforço. Temos de imaginar o que
fazer com os torturadores e os assassinos, como prevenir o seu
surgimento no futuro sem deixar de reconhecer, o tempo todo, que
eles são nós. Não podemos nem tolerá-los nem desumanizá-los.

Todavia, ressalta-se que ao final de 1786, boa parte das minorias sociais –
carrascos, atores, negros livres e pobres –

3

já possuíam reconhecimento por alguns

membros do parlamento francês como cidadãos, mas as mulheres não; isso porque,
os costumes sociais cegavam a possibilidade de reconhecimento dos direitos políticos
da mulher. E, justamente a linguagem dos Direitos Humanos, fez com que tal classe
social pleiteasse a igualdade emanda de tais direitos social e politicamente, tal qual
será melhor alanaisado no capítulo que segue.

3

HUNT, Lynn. A Invenção dos Direitos Humanos. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
p. 170.
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5 A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA FEMININA

Retomando a origem da linguagem dos Direitos Humanos, já durante a
Revolução Francesa observa-se a presença da mulher buscando seu reconhecimento
social e político, movida justamente pelo caráter universal destes.
Mesmo que a emancipação política feminina tenha se dado posteriormente em
relação a muitos dos grupos historicamente segregados, como antes foi mencionado,
já na Assembleia dos Três Estados, em 1788, que anteviu a revolução burguesa na
França, houve a presença feminina marcada na figura de Olympe de Gouges.
Influenciada pelos sentimentos de igualdade emanados dos Direitos Naturais,
pungentes da modernidade, Olympe defendia o lugar da mulher na sociedade como
ser humano, isto é, a inserção feminina na esfera pública e política do Estado.
Contudo, os líderes revolucionários, homens burgueses, não admitiam o papel social
da mulher e lutavam para que estas permanecessem dentro da vida privada, cuidando
da família e dos afazeres domésticos.
No intuito de provocar a classe revolucionária burguesa, em 1791 Olympe de
Gouges escreveu o panfleto ―Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã‖, um
modelo explicitamente parodiado da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão
de 1789, tendo por objetivo chamar as mulheres para a libertação da posição de
inferioridade a que eram submetidas e exigir a efetiva consideração destas como
humanas na sociedade, assim como os homens ostentavam. No texto Olympe de
Gouges conclamava:

Mulher, acorda! A força da razão faz-se ouvir em todo o universo:
reconhece teus direitos. O poderoso império da natureza já não está
limitado por preconceitos, superstição e mentiras. A bandeira da
verdade dissipou todas as nuvens da parvoíce e da usurpação. O
homem escravo multiplicou suas forças, precisou recorrer às tuas
(forças) para romper seus grilhões. Tornado livre, ele fez-se injusto
em relação à sua companheira. Mulheres! Mulheres, quando
deixareis de ser cegas? Quais são as vantagens que obtivestes na
Revolução? Um menosprezo mais marcado, um desdém mais
4
perceptível.

4

GOUGES, Olympe de. Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Revista
Internacional Interdisciplinar Interthesis, Florianópolis, vol.4, ano 1, Jun-Jul. 2007.
Disponível em: <https://www.periodicos.ufsc.br/index.php/interthesis/article/download>.
Acesso em: 05 abr. 2014.
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Apesar de sua visão pioneira em relação aos Direitos Humanos exaltados
pelos próprios revolucionários, com a instauração da fase do terror na Revolução
Francesa, Olympe começou a ser vista como um entrave ao sistema, sendo então, em
1793, condenada à morte. Entretanto, mesmo antes de sua execução ela persistiu em
seus ideais, afirmando que se a mulher tem o direito de subir ao cadafalso, ela deveria
também ter o direito de subir à tribuna.
Em outro ponto da Europa, na Inglaterra, a representação feminina se deu
através de Mary Wollstonecraft, a qual buscou a consolidação de direitos políticos da
mulher. Embora ela não tenha explicitamente tratado da luta e conquista de direitos
políticos para as mulheres em sua obra ―Vindication of the Rights of Woman‖
(publicado em 1792), ela atentou para uma possível emancipação feminina com uma
revolução social.
Sobre o tema Lynn Hunt (2009, p. 172), em ―A Invenção dos Direitos
Humanos‖, traçou um comparativo entre as duas mulheres revolucionárias e
considerou:

Na Inglaterra, Mary Wollstonecraft não foi tão longe quanto as suas
companheiras francesas, que exigiam direitos politicos absolutamente
iguais para as mulheres, mas escreveu com mais detalhes e com
uma paixão intensa sobre as maneiras como a educação e a tradição
haviam tolhido a inteligência das mulheres. Em Vindication of the
Rights of Woman, publicado em 1792, ela ligava a emancipação das
mulheres à implosão de todas as formas de hierarquia na sociedade.
Como De Gouges, Wollstonecraft foi vítima de difamação pública pela
ousadia. O destino de De Gouges foi ainda pior, pois ela acabou na
guilhotina, condenada como uma contrarrevolucionária ―imprudente‖ e
um ser inatural (um ―homem-mulher‖).

Já no século XVIII, essas mulheres observaram a lógica implacável emanada
dos Direitos Humanos, a qual mesmo não tendo sida elaborada por estas, também
para elas deveria ser aplicada: o universalismo.
Se no processo de formação dos direitos humanos, no século XVIII, a luta era
pela igualdade da mulher na esfera política, hoje a demanda complexificou-se5. Por

5

Uma questão fundamental a ser observada atualmente é a definição de gêneros. A
identificação como homem/mulher sempre assumiu um contorno biológico imperativo.
Entretanto, autoras como Judith Butler e Beartriz Preciato têm desconstruído esta relação
causal para enfatizar que a construção de gêneros nem é somente dual (homem e mulher) e
tampouco é meramente biológica, mas perpassada por aspectos culturais. Como exemplo da
repercussão destas questões, a recente decisão alemã de permitir que pessoas interssexuais
(tem órgãos dos dois sexos) deixem em branco em seus documentos o campo “sexo”.
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um lado, a demanda de igualdade mantém-se, especialmente em relação a
segurança, condições laborais e participação política. Mas, por outro lado, agregaramse lutas pelo direito à diferença, como, por exemplo, direitos sexuais e reprodutivos
exercidos sem a interferência de outrém. Portanto, esta questão assumiu uma
perspectiva ainda mais desafiadora ao ser incorporada pelo modo como diferentes
culturas lidam com questões de gênero.
A relação entre a demanda universalista de igualdade e o respeito às práticas
culturais, as quais estabelecem determinadas atitudes vistas como discriminatórias, é
um dos grandes dilemas na atualidade sobre a interpretação e aplicação dos direitos
humanos.
Para Rita Laura Segato este conflito fica explicitado no relato às diferentes
perspectivas adotadas pelas mulheres indígenas, em relação a seus papéis na tribo,
com a noção ―branca‖ de igualdade, para tanto, baseou sua análise a partir do
conceito de moral.
De acordo com Segato, a moral é fruto dos costumes e das leis em
determinado momento histórico, sendo assim, mutável. Dentre tais leis, descacam-se
os Direitos Humanos, o qual admite ambiguidades supervenientes à sua positivação:

Pode-se, portanto, dizer que a moral de uma determinada época ou
de um determinado povo e a lei são sistemas que interagem e
cruzam influências — a primeira, com base em seu enraizamento na
tradição e nos costumes; a segunda, a partir do ato deliberado e
racional do contrato e da promulgação por parte do grupo que
controla os mecanismos de ratificação de leis. Ambos os sistemas
normativos têm em comum o fato de que são positiváveis,
substantivos, podendo expressar-se em um elenco de regras ou em
uma lista de mandamentos estabelecidos, seja pela tradição e pelo
costume, seja por intermédio de um contrato moderno — não
necessariamente igualitário — entre os setores que convivem e
fazem parte de uma mesma sociedade. Esta positividade os fixa
como repertório de normas, sem que isso exclua a possibilidade de
6
algumas inconsistências e ambigüidades em ambos os sistemas.

Diante disto, é possível observar que ao longo da história dos Direitos
Humanos – como ainda é possível perceber atualmente – houve – e há - inúmeras
violações ao universalismo dos direitos inicialmente declarados no século XVIII.
Ainda, embora não sejam sinônimos, as lutas pelos direitos das mulheres costuma ser uma
pauta comum aos movimentos LGBT, os quais buscam pelo reconhecimento da orientação
sexual sem quaisquer tipos de discriminações.
6
SEGATO, Rita Laura. Antropologia e direitos humanos: alteridade e ética no movimento de
expansão dos direitos universais. Mana, Rio de Janeiro, vol. 12, n. 1, ano 2006.
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010493132006000100008&script=sci_
arttext>
Acesso em: 13 abr. 2014.
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Segundo a visão de Rita Laura Segato sobre a obra de Norbero Bobbio, isto ocorre,
pois a concretização destes direitos configura-se em um projeto em plena construção:

[...] Trata-se de um verdadeiro desenvolvimento, ou talvez até de uma
gradual maturação da Declaração, que gerou e está por gerar outros
documentos interpretativos ou simplesmente integradores do
7
documento inicial (Bobbio 1991:50).

Especificamente, os conflitos envolvendo o direito das mulheres perpassam
exemplos como a obrigatoriedade/proibição do uso do véu (dependendo do país), da
realização de operações como as mutilações genitais, a proibição de escolarização
das mulheres, dentre outros. Diante destas hióteses ilustrativas, deve ser questionado
qual é a resposta mais adequada, isto é, qual é aquela que promove maior grau de
emancipação: a que se pauta na igualdade de gênero ou a que privilegia o fator
cultural/tradicional?
A questão acima (clássica no dilema entre universalismo e relativismo) não
pode ser respondida em pólos ou em dualidades. Como ensinam autores, tal qual
Boaventura de Sousa Santos, cada cultura tem uma concepção distinta de dignidade,
ao passo que é necessário partir de um diálogo que ofereça outros tipos de topoi. Daí
a necessidade em se aplicar a hermenêutica diatópica como forma privilegiada de
utilização dos direitos humanos para promover a emancipação através do alargamento
do círculo de reconhecimento de cada cultura. Isto significa dizer que não há respostas
prontas (logo, não há algo como ―predomina a igualdade‖ ou ―predomina a diferença‖),
mas, seguindo Boaventura:

[...] uma vez que todas as culturas tendem a distribuir pessoas e
grupos de acordo com dois princípios concorrentes de pertença
hierárquica, e, portanto com concepções concorrentes de igualdade e
diferença, as pessoas e os grupos sociais têm o direito a ser iguais
quando a diferença os inferioriza, e o direito a ser diferentes quando a
8
igualdade os descaracteriza.

7

SEGATO, Rita Laura. Antropologia e direitos humanos: alteridade e ética no movimento de
expansão dos direitos universais. Mana, Rio de Janeiro, vol. 12, n. 1, ano 2006.
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010493132006000100008&script=
sci_arttext>
Acesso em: 13 abr. 2014.
8
SANTOS, Boaventura de Souza. Por uma Concepção Multicultural dos Direitos Humanos.
Revista Crítica de Ciências Sociais, Coimbra, vol. 48. ano 1997.
Disponível em: <http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/pdfs/Concepcao_multicultural_
direitos_humanos_RCCS48.PDFf>
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Disto decorre que a linguagem dos direitos humanos, ainda que com todas
suas limitações e relações políticas, tem a possibilidade de fazer com que as pessoas
sintam-se seres humanos e com isso atuem como sujeitos de sua história, construindo
lutas de reconhecimento. Ou seja, por si só os tratados internacionais não conseguem
modificar a realidade ou promover a emancipação de grupos historicamente oprimidos,
mas podem mostrar que há possibilidades, ou ―outros mundos‖ alcançáveis.
Aceitar essa existência de outras realidades é resultado de um processo de
empoderamento. No caso da luta das mulheres, o processo de empoderamento
atravessa a percepção do que é possível construir: uma sociedade na qual não haja
bases patriarcais e na qual as lutas abranjam diversas áreas (direito ao corpo, acesso
à saude, educação e projetos de vida, possibilidade de decidir como ou se quer
constituir família, etc).
Neste sentido é cabível a perpesctiva Joaquín Herrera Flores (2009, p. 25):

A universalidade dos direitos humanos somente pode ser definida em
função da seguinte variável: o fortalecimento de indivíduos, grupos e
organizações na hora de construir um marco de ação que permita a
todos e a todas criar as condições que garantam de um modo
igualitário o acesso aos bens materiais e imateriais que fazem com
que a vida seja digna de ser vivida. Por essa razão, os direitos
humanos não são categorias prévias à ação política ou às práticas
econômicas.

Portanto, mesmo que não tenha sido elaborada para as mulheres, a
―Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão‖ estabeleceu uma noção de direitos
para a humanidade como um todo, sendo que tal universalidade abriu um espaço
histórico para debate, conflito e mudança. Assim, como bem observa Lynn Hunt (2009,
p. 176), essa promessa dos Direitos Humanos pode ser negada suprimida ou
simplesmente não cumprida, mas jamais irá morrer.

6 CONCLUSÃO

Diante do exposto, fica evidente que o paradoxo dos Direitos Humanos é
devido às zonas cinzentas que possui, isto é, liames estrategicamente não delimitados
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que dão margem à exclusão de grupos ameaçadores à ordem estabelecida pelos
dominantes.
Não se deve ignorar, contudo, que o ideal criador de direitos que protegem o
homem contra as arbitrariedades do Estado foi um marco histórico importante da
modernidade.
Como também, deve-se reconhecer a importância da criação de uma ordem
institucionalizada de Direitos Humanos, enquanto o reconhecimento abrangente
desses é pressuposto fundamental para a existência digna de cada pessoa.
De fato, ao longo da história os grupos hegemônicos, cronologicamnte
contingentes, buscaram institucionalizar na ordem política e jurídica os Direitos
Humanos, mas com a intenção de obter o domínio sobre estas.
Desde as revoluções políticas da Idade Moderna, até as invasões militares na
era global, a linguagem dos Direitos Humanos foi desenvolvida com margens
opinativas subjetivas, para o emprego destes direitos por grupos socialmente
considerados mais humanos contra outros menos humanos.
Dentro dessa a lógica perversa dos Direitos Humanos, uns são mais humanos,
na medida em que detém o domínio desta linguagem, e outros menos. Podem ser
estes os inumanos, os não cristãos, o ―Eixo do Mal‖, sempre há o grupo que confirma
o paradoxo latente nos ditos direitos universais.
Contudo, se linguagem dos direitos humanos surge permeada por concepções
de dominação e normalização, este início não define as potencialidades deste
discurso, é apenas uma de suas faces.
Foi possível observar que sob o ―mando‖ de Direitos Humanos tanto é possível
promover padronização cultural e exclusão, quanto utilizá-los como arma na demanda
por reconhecimento.
A realidade concreta da vida é complexa de maneira que a entender a partir de
dualidades simplistas exclui uma efetiva compreensão.
Embora possa ser instrumento de poder, há que se considerar a força jurídica e
social dos Direitos Humanos, pois a carga valorativa destes os torna base para todo e
qualquer desenvolvimento político-democrático e esta é sua outra face, oposta ao
instrumento de dominação que estes podem ser.
Desse modo, o que permite a persistência desses direitos ainda hoje não é
apenas o interesse dos grupos hegemônicos, mas também daqueles que sofrem as
violações aos seus Direitos Humanos.
O movimento feminista é um exemplo de utilização da linguagem de direitos
humanos para defender o universalismo em termos de inclusão, bem como a diferença
quando for necessária para o reconhecimento pleno.
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A luta das mulheres pelo reconhecimento de direitos políticos e sociais
perpassa vários âmbitos jurídicos como o direito ao próprio corpo, direitos de
participação política, direitos à cidadania efetiva, direitos trabalhistas, dentre outros.
Logo, o debate inicia com a linguagem de direitos humanos, mas se ressignifica de
modo a torná-lo mais abrangente.
Assim, os Direitos Humanos não ―salvarão o mundo‖, mas ao menos podem
ser utilizados em sua perspectiva crítica para promover uma esfera de inclusão, na
qual as identidades e dignidades podem e devem ser plenamente respeitadas.
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EMANCIPAÇÃO E RESISTÊNCIA NO DISCURSO DOS DIREITOS HUMANOS

Antonio Dias de Oliveira Neto 1
Gabriela Maia Rebouças 2
Lara Freire Bezerra de Sant’Anna 3

RESUMO
Os direitos humanos (DDHH) devem ser entendidos enquanto processos de luta pela
dignidade, e não somente como garantias conquistadas pela modernidade, segundo uma
visão essencialista do direito. No entanto, apesar de ligados à formação do Estado de
Direito, com todo um discurso protetor, as cartas de direitos e as políticas públicas são
insuficientes para garantir, no campo de forças concretas, a realização destes direitos. Este
ensaio tem como contraponto as limitações e insuficiências do discurso dos DDHH e a
crítica feita por Karl Marx, ao ter afirmado em sua obra que se tratavam os direitos humanos
de direitos do homem egoísta de uma sociedade burguesa e individualista. Em seguida,
questiona-se qual dimensão tem os DDHH a partir do contexto brasileiro e latino-americano.
Para tanto, trazemos os desafios apresentados pela teoria crítica dos direitos humanos, com
o objetivo de chamar a atenção para a importância central das resistências na construção
desses direitos. A abordagem metodológica incluirá um referencial teórico e documental
sobre os DDHH e a filosofia que permita analisar de forma contextualizada o sentido das
lutas sociais no discurso dos DDHH. A hipótese que se apresenta é de que a resistência
deve ser compreendida como a ação contínua de construção de espaços, que permitam aos
indivíduos e grupos lutar por um maior acesso a direitos, como suporte para a emancipação
das pessoas, individual e coletivamente.
Palavras-chave: Direitos humanos; Emancipação; Resistência.

INTRODUÇÃO
Vivemos em meio a uma grande contradição. De um lado, o discurso dos direitos
humanos, dos direitos fundamentais, da judicialização, do reconhecimento de direitos e da
ampliação dos espaços do próprio direito. Um discurso marcado pelo otimismo. De outro,
uma realidade de opressão, desigualdades, de privilégios e vantagens cuidadosamente
distribuídos de forma desigual. É desta percepção em torno das limitações e paradoxos da
concretização dos direitos humanos que este artigo é fruto.
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Partimos da explicitação da teoria tradicional dos direitos humanos, para
apresentar uma crítica aos seus pressupostos básicos, o que fazemos com o auxílio do
aparato teórico do filósofo alemão Karl Marx, principalmente a partir das suas ideias em
Sobre a Questão Judaica. Partindo da percepção de sua concepção dialética da realidade,
tanto na sua feição ontológica, como metodológica, observamos que sua crítica é fruto
lógico deste modo de ver o mundo. Enquanto teórico de uma teoria materialista,
intrinsecamente enraizada na História, era inconcebível aceitar uma teoria abstrata, que
propugnava por direitos essenciais e imanentes ao homem, independe do seu contexto
histórico e dos processos de luta que os originavam. Assim, fica evidente que a crítica de
Marx aos direitos humanos não representa uma negação de direitos de per si, mas a crítica
a uma formulação burguesa de direitos, cuja afirmação representava a própria
materialização de um modelo de sociedade burguesa, e, portanto, individualista, egoísta e
centrada na propriedade privada.
Sedimentada esta ideia, da qual evidentemente comungamos, passa-se, no
segundo tópico, a evidenciar uma teoria dos direitos humanos de acepção crítica, partindo,
principalmente, do aporte teórico do jurista espanhol Joaquín Herrera Flores. Os Direitos
Humanos, neste sentido, são entendidos enquanto processos de luta e produtos culturais a
partir de um determinado contexto.
É evidente, ademais, que o surgimento dos processos de luta, individuais ou
coletivos, de novas resistências em contextos diversos, é cada vez mais frequente. E é
especialmente possível visualizar um ponto em comum nas diversas resistências que estão
surgindo: um forte anseio por direitos e formas de viver com dignidade. Pretende-se, a partir
desta percepção, problematizar os direitos humanos a partir das lutas, mostrando suas
limitações e insuficiências, mas também para as lutas, chamando a atenção para a
necessidade da práxis humana na concretização dos direitos, enquanto instrumento de
transformação social e criação de outras formas de viver com dignidade, em contraponto a
uma proposta de dignidade universal, essencialista e unidimensional.
No terceiro tópico parte-se à discussão da resistência, evidenciando já de inicio a
ideia que temos deste instrumento enquanto processo factual, que não deve ser
dogmatizado, muito menos positivado, em razão das limitações que tais processos podem
trazer. Destarte, evidenciam-se os diversos processos de positivação que já ocorreram,
assim como as teorias que defendem a institucionalização da resistência em si, como
suporte para demonstrar as insuficiências destas práticas e suas consequências
(anti)democráticas.
Em contraponto, objetiva-se enfatizar a importância das resistências na
construção de direitos, enquanto processos de luta factuais, manifestações da própria
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política democrática não institucionalizada, que atua no campo do não institucional, cujo
produto acaba, por vezes, tornando-se direitos institucionalmente reconhecidos.
A hipótese que aqui se levanta é que a institucionalização da resistência, através
da sua positivação ou judicialização, tem como base um movimento não democrático de
refeudalização do direito, que cede aos tribunais o poder de dizer o que é a resistência,
retirando-a da sua base popular. Este processo encontra apoio nas teorias clássicas dos
direitos humanos e nas teorias do constitucionalismo contemporâneo, cada dia mais
distantes do seu sentido democrático e mais próximas de uma prática autorreprodutiva do
direito.
O trabalho se baseia em pesquisa bibliográfico-documental, principalmente da
teoria do direito, ciência política e da teoria crítica dos direitos humanos. Trata-se de
pesquisa teórica e de observação sistemática.

1 O DISCURSO TRADICIONAL DOS DIREITOS HUMANOS E A CRÍTICA DE KARL
MARX
O impulso de estabelecer direitos imanentes ao homem remonta a tempos
longínquos. Assim é que se diz que, tendo sido precedida pela Declaração de
Independência Americana, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, fruto da
Revolução Francesa, “foi o segundo maior produto do esforço iluminista para promover
politicamente os direitos naturais” (POOLE, 2007, p. 47). Estas declarações fazem parte de
uma construção dos direitos humanos própria da modernidade, construída “sob o signo do
individualismo antropológico e solipsista de um homem superior” (REBOUÇAS, 2011, p.
116), cuja ênfase é este sujeito de direito universal, como padrão de sujeito, desvinculado
de qualquer perspectiva cultural e histórica, inserindo-se, assim, em uma perspectiva
otimista da história (REBOUÇAS, 2012, p. 25).
Esta tradição dos direitos humanos, de caráter jusnaturalista, limita-se à defesa
da existência de um núcleo básico de direitos do homem, como se o reconhecimento político
e jurídico fosse apenas produto de uma descoberta de algo que sempre existiu e que
bastava apenas ser desvelada, como se a sua existência fosse independente dos processos
históricos e das condições sociais de produção que lhes deram origem (RUBIO, 2011, p.
102). Assim, segue a teoria vitoriosa, a despeito de toda realidade de violação de direitos.
Marx, como realizador de um pensamento dialético, que parte de uma “crítica
inescrupulosa da realidade dada” (MARX, 2010, p. 71), não poderia deixar de insurgir-se
contra os direitos humanos consagrados pelas Revoluções dos séculos XVII e XVIII,
baseados em uma teoria abstrata, cujo foco principal era atribuir direitos essenciais ao
homem, como se fossem estes inerentes, imanentes. Ora, o modo de pensar dialético vem
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justamente soterrar o essencialismo, o modo de pensar dogmático, em que o “ser” é dotado
de uma essência que se mantém estável mesmo através das transformações que este
mesmo “ser” possa sofrer (PRADO JUNIOR, 1979, p. 22).
Se a dialética parte da realidade, em busca da práxis, parece de fato impossível
conceber acriticamente um manancial de direitos do homem, conquistados à custa do
sangue popular, para beneficiar apenas uma camada da sociedade da época: a burguesia.
É assim que Huberman (1982, p. 162) conclui que “liberdade, igualdade, fraternidade foi
uma frase popular gritada por todos os revolucionários, mas que coube principalmente à
burguesia desfrutar”. A realidade vivida por Marx no século XIX era fruto daquela revolução,
e de certa forma contraditória em seu país de origem, a Alemanha, consideravelmente mais
atrasada do que a França, vizinha revolucionária, e outros países europeus e além-mar.
Em sua obra Sobre a Questão Judaica, Marx escreveu a sua primeira crítica aos
direitos humanos, no contexto de uma análise de uma obra de Bruno Bauer 4, entendendo-os
enquanto “direitos do membro da sociedade burguesa, isto é, do homem egoísta, do homem
separado do homem da comunidade” (MARX, 2010, p. 48). A liberdade ali declarada “tratase da liberdade do homem como mônada isolada recolhida dentro de si mesma” (MARX,
2010, p. 49), ou seja, a partir de uma concepção de liberdade baseada na separação, no
isolamento e no individualismo do ser humano, não da convivência em comunidade.
Para Marx (2010, p. 49), a aplicação prática desse direito de liberdade seria
equivalente ao direito à propriedade privada. A liberdade individual e egoísta, propriamente
dita, de utilizar a propriedade ao seu bel prazer, independente dos outros, como base da
sociedade burguesa. A partir desta lógica, a segurança decorre da necessidade da
proteção dessa liberdade burguesa – propriedade: “Através do conceito de segurança, a
sociedade burguesa não se eleva acima do seu egoísmo. A segurança é, antes, a
asseguração do seu egoísmo” (MARX, 2010, p. 50).
Essa concepção, segundo Marx, é enigmática, senão contraditória, uma vez que
ao se libertarem, a partir da conquista de direitos políticos, proclama a Revolução Francesa
a legitimidade de um ser egoísta, separado da comunidade e de seus semelhantes. A
cidadania, nesse contexto, apenas serve para garantir a conservação desses direitos do
homem egoísta – o homem burguês se assume “como o homem propriamente dito e
verdadeiro” (MARX, 2010, p. 50).

A obra de Bruno Bauer intitulada “A questão judaica”, na qual este enxergava no judaísmo um
empecilho para a emancipação política dos judeus. Era evidente, para Marx, que ali se delineava uma
compreensão limitada da questão, na medida em que, embora importante, a emancipação política
não era suficiente para a libertação dos judeus, considerados estes no universo maior dos seres
humanos. Isto porque o problema em si não era o judaísmo. O problema encontrava-se por trás da
necessidade do ser humano de buscar uma religião: as suas carências e necessidades reais, frutos
de um mundo doente.

4
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Assim é que para ele, “a emancipação política é a redução do homem, por um
lado, a membro da sociedade burguesa, a indivíduo egoísta independente, e, por outro, a
cidadão, a pessoa moral” (MARX, 2010, p. 54). Concluindo:
Mas a emancipação humana só estará plenamente realizada quando o
homem individual real tiver recuperado para si o cidadão abstrato e se
tornado ente genérico na qualidade de homem individual na sua vida
empírica, no seu trabalho individual, nas suas relações individuais, quando
o homem tiver reconhecido e organizado suas “forces propres” [forças
próprias] como forças sociais e, em consequência, não mais separar de si
mesmo a força social na forma da força política (MARX, 2010, p. 54).

A emancipação humana é um tema que Marx retoma em diversas outras obras,
a ponto de alguns autores, como Manuel Atienza 5 e Antonio Carlos Wolkmer, buscarem
encontrar um sentido humanista em Marx. A partir dos seus escritos Econômicos
Filosóficos, fica evidente que a emancipação humana, para o nosso filósofo alemão (1985,
p. 16), implicava uma emancipação da religião, do Estado político e do capitalismo, que
deveria, evidentemente, ser mediada pelo comunismo e conduzir ao socialismo. No que
tange especificamente aos direitos humanos, observa-se, portanto, que a crítica de Marx
direciona-se à doutrina burguesa destes direitos humanos, abstratos e universais, propondo,
ao seu revés, uma filosofia da práxis, que de fato fosse capaz de conduzir à emancipação
humana (WOLKMER, 2004, p. 26).
2 A CONTRIBUIÇÃO DA TEORIA CRÍTICA DOS DIREITOS HUMAMOS: OS DIREITOS
HUMANOS ENQUANTO PROCESSOS DE LUTA
Como exposto no início deste trabalho, partimos desde uma perspectiva crítica,
de modo que parece interessante, como ponto de partida, situarmos a forma como
entendemos os direitos humanos.
Joaquín Herrera Flores é referencial importante, na medida em que apresenta
uma concepção materialista dos direitos humanos: afasta, de início, concepções
Cf. ATIENZA, Manuel. Marx y los derechos humanos. O autor afirma que a Marx apresenta uma
concepção dialética das mudanças sociais como um processo de desenvolvimento e superação a
partir da realidade – os direitos humanos. Além disso, acrescenta que a concepção de Marx sobre os
direitos humanos é ambígua: “Al mostrar las conexiones existentes entre las ideas de libertad e
igualdad de todos los hombres y las propias necesidades del sistema capitalista, Marx daba una
explicación materialista – no idealista – a la ideología de los derechos humanos y ponía de manifestó
el carácter histórico – no metafísico – de dicho concepto. Por otro lado, Marx se dio cuenta de que los
derechos humanos, las libertades burguesas, eran una de las principales contradicciones generadas
por el capitalismo y que su desarrollo y realización podían hacer de ellos una palanca fundamental
para acabar con el propio sistema capitalista. Pero no los consideró nunca como fines en sí mismos;
no les atribuyó un valor propiamente ético, sino puramente político, instrumental” (p. 223).
5
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essencialistas e transcendentais a respeito do tema, ao passo em que apresenta os direitos
humanos como produtos culturais surgidos em contextos específicos, considerando as
relações capitalistas que se iniciaram a partir do século XV e se expandiram por todo o
globo. Considera os direitos humanos como produção da modernidade ocidental capitalista,
enfatizando a necessidade de realizarmos um esforço histórico para determinar os
momentos de construção e as múltiplas interpretações que se produziram historicamente
acerca destes direitos humanos (HERRERA FLORES, 2009b, p. 3).
Entendidos como produtos culturais da humanidade, os direitos humanos só
podem ser entendidos como o “resultado de uma trama de relações concretas, abertas e
diferenciadas, postas em prática na luta pela construção de espaços sociais, econômicos,
políticos e jurídicos nos quais a vida pode ser vivida dignamente” (MENDES, 2011, p. 22).
Aqui, a crítica feita por Marx, em seu contexto histórico específico, é retomada
por Joaquín Herrera Flores: “Os direitos humanos são, pois, o produto cultural que o
Ocidente propõe para encaminhar as atitudes e aptidões necessárias para se chegar a uma
vida digna no marco do contexto social imposto pelo modo de relação baseado no capital”
(HERRERA FLORES, 2009b, p. 11).
A teoria crítica dos direitos humanos surge da necessidade de construir um
pensamento

crítico

e

contextualizado

a

respeito

dos

direitos

humanos

na

contemporaneidade. Surge, ademais, do reconhecimento de que, a despeito da importância
do tema, ainda existe um vasto muro entre o discurso tradicional hegemônico e a real
efetivação dos direitos necessários a uma vida digna para grande parte da população
mundial. Por isso afirma que
... devemos construir teorias intempestivas que irrompam no real a partir do
mais imediato que temos: nossos corpos, nossas resistências, nossa
subjetividade (...) articulando as ilhotas de resistência que estão proliferando
por todos os lados e construindo formas organizativas isentas de dominação
hierárquica, mas sempre impulsionando a tendência à articulação e à
cooperação... (HERRERA FLORES, 2009b, p. 6).

É, portanto, na luta ideológica que essas resistências tomam forma.
Torna-se urgente e necessário adotar uma racionalidade e uma ética da vida e
do vivo. Em outras palavras, trata-se do compromisso com o ser humano, com suas
condições de existência e com a natureza desde um pensamento da libertação, tal como
defendem Franz Hinkelammert (2003) e Enrique Dussel (2011), e de agência humana,
segundo Helio Gallardo (2008), como impulso do ser humano a lutar pela criação de
condições que permitam a todo indivíduo constituir-se enquanto sujeito. O mesmo se
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apresenta no critério de “riqueza humana” apresentado por Joaquín Herrera Flores, através
da possibilidade de reação que toda pessoa possui diante do entorno de relações em que se
encontra, a partir de seu próprio critério de dignidade humana que se desenvolve em cada
contexto cultural, ético, social e político (SÁNCHEZ; SENENT DE FRUTOS, 2013, p. 24-25).
Não há realidade que possamos compreender de maneira unidimensional: a
consciência da multidimensionalidade da realidade nos leva a perceber que toda
unidimensionalidade é pobre e parcial. A consciência da complexidade faz com que
possamos compreender que não podemos jamais escapar das incertezas e que o saber
nunca é completo (MORIN, 1994, p. 100-101).
Assim é que Edgar Morin afirma que a racionalidade é a vontade de dialogar
com tudo que resiste. Em outras palavras, não se trata de englobar a totalidade do real em
um sistema lógico, mas dialogar com o mundo real incessantemente. A tentativa de encerrar
a realidade dentro de um sistema lógico e coerente é, na verdade, “racionalização”. Tudo
aquilo da realidade que se contradiz a esse sistema, é esquecido e posto à margem. Dessa
forma, devemos sempre lutar contra qualquer forma de deificação da razão, uma vez que
esta é nosso único instrumento de conhecimento e deve, portanto, ser crítica e autocrítica
(MORIN, 1994, p. 102-103).
Assim, para efetivar os direitos humanos de forma igualitária, os processos de
luta devem ser praticados através de instrumentos políticos, sociais, econômicos, culturais,
não somente jurídicos. Não pode ser uma luta simplesmente institucional. Por vezes será
necessário abrirmos espaço para a possibilidade de lutas diretas e pacíficas no plano da
ilegalidade. É aí que se insere também a resistência.
A partir dessa perspectiva, Joaquín Herrera Flores (2009a, p. 29-40) faz um
contraponto entre a teoria tradicional hegemônica e a teoria crítica dos direitos humanos,
subdividindo o conceito e o significado dos direitos humanos em três níveis de trabalho: o
“quê”, o “por quê” e o “para quê” dos direitos. Para o autor, a teoria tradicional se atém no
“quê” dos direitos humanos, ou seja, direitos humanos seriam aqueles previstos nas normas
de caráter internacional; direitos que iniciam-se pela própria norma, bastando apenas
defendê-los, não criá-los.
Ao contrário da teoria tradicional, no primeiro nível de trabalho (o “quê” dos
direitos), a teoria crítica não apresenta os direitos humanos como direitos propriamente
ditos, mas como processos de luta que os indivíduos colocam em prática para possibilitar o
acesso aos bens materiais e imateriais necessários a uma vida digna. Logo, conforme
afirma Joaquín Herrera Flores (2009a, p. 34), “o problema não é como um direito se
transforma em direito humano, mas sim como um ‘direito humano’ consegue se transformar
em direito, ou seja, como consegue obter garantia jurídica para sua melhor implantação e
efetividade”.
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Passando para o segundo nível de trabalho da teoria crítica (o “por quê” dos
direitos), evidencia-se que os processos de luta por direitos humanos são colocados em
prática na medida em que a sociedade contemporânea vive imersa em processos de
desigualdade e supressão de direitos básicos. No terceiro nível (o “para quê” dos direitos),
por fim, o autor apresenta a finalidade e a direção que os processos de luta devem tomar: a
dignidade humana.
Em outras palavras, a teoria crítica dos direitos humanos parte do pressuposto
que os direitos humanos seriam dotados de interesses ideológicos e culturais, e não apenas
de abstrações à norma. Nesse sentido, direitos humanos seriam processos de luta que os
seres humanos colocam em prática, na busca pelo acesso igualitário e não hierarquizado
aos bens necessários para uma vida digna. Logo, direitos humanos não devem ser
confundidos com os direitos positivados, seja em qualquer âmbito, nacional ou internacional,
mas com os processos de criação em que participam todos os atores sociais (movimentos
populares, grupos sociais, juristas, advogados que se articulam, organizações não
governamentais, sindicatos etc.).
Nesse sentido, Joaquín Herrera Flores (2009b, p. 25-26) propõe uma teoria
crítica e afirmativa dos direitos humanos, “que permita expressar a todas e a todos suas
plurais e diferenciadas formas de levar adiante sua existência”. Evidencia, neste sentido, a
necessidade da construção de espaços de encontro em que todas as pessoas possam
participar e fazer valer as suas necessidades e diferenças.
Outra tarefa importante de uma teoria crítica dos direitos humanos é recuperar a
ação política. Segundo Joaquín Herrera Flores (2009b, p. 78), os direitos humanos não
podem ser compreendidos afastados da política. Fazendo essa aproximação, “romperíamos
definitivamente com as posições naturalistas que concebem os direitos como uma esfera
separada e prévia à ação política democrática”.
Assim, a partir da adoção de uma teoria crítica dos direitos humanos seria
possível imaginar uma maior efetividade dos direitos, trabalhando com garantias sociais,
econômicas, culturais e políticas, sem excluir as garantias jurídicas, as quais, todavia,
surgiriam através dos processos de luta da sociedade. É neste sentido que defende uma
ontologia da potência, dotada de ação política cidadã, em busca de transformações
positivas, em oposição a uma ontologia da passividade, imodificável, individualista e
impotente (HERRERA FLORES, 2009b, p. 81).
3 A RESISTÊNCIA ENQUANTO MECANISMO CONCRETIZADOR DE DIREITOS
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Estabelecida a perspectiva crítica da qual partimos, é preciso delinear, neste
momento, o que entendemos por resistência e seu papel na concretização dos direitos
humanos.
Embora alguns defendam a resistência hoje como um “direito”, positivado em
algumas Constituições contemporâneas, como a Alemã e a Portuguesa, não é este o
pensamento que aqui se comunga. A resistência é factual, algo que ocorre; é um fato:
encontra-se no mundo dos fatos, não no mundo jurídico.
A resistência não deve ser positivada, assim como não deve ser conceituada,
dogmatizada. A resistência deve estar viva de acordo com a contradição dialética:
considerando a resistência como um “não-direito”, positivá-la seria transformar o “não-ser”
em “ser”. Pode-se argumentar que é isto que ocorre normalmente através das lutas
democráticas em busca do reconhecimento de direitos: anseios e lutas tornando-se direitos.
Todavia transformar o “não-ser”, em si, em “ser” é acabar com a contradição imanente à
resistência. É matá-la. A resistência deve continuar “sendo”, “não sendo”.
É comum imputar ao positivismo jurídico a ideia do seu oposto, a obediência
6

absoluta . Todavia, é interessante notar que a ideia da sua positivação encontra fundamento
na própria concepção positivista de direito, segundo a qual todo conteúdo é passível de ser
positivado, e, portanto, ser direito. Evidente, portanto, que a resistência pode ser positivada,
pode ser inscrita em uma carta de direitos. Mas resta discutir as implicações desta
positivação: deve ou não a resistência ser entendida como direito?

É interessante notar que se costuma imputar ao positivismo jurídico a defesa de uma obediência
absoluta às normas positivadas. Todavia, a ideia da obediência absoluta à lei não é postulado do
positivismo jurídico em sua versão tradicional, mas sim de uma vertente do mesmo, para a qual
Bobbio (1995, p. 225) dá o nome de “positivismo ético”, ou mesmo de juspositivismo. Seria uma
versão extremista, que foge inclusive do postulado positivista ontológico, ou seja, foge dos juízos de
fato e entra no campo dos juízos de valor, constituindo mesmo uma ideologia. Ao contrário do
positivismo, o juspositivismo não propugna uma separação entre Direito e moral; identifica-os para
condicionar a justiça de uma norma, à sua validade. Observe-se a sutileza: enquanto no
jusnaturalismo (moralismo) deduz-se a validade de uma norma da sua justiça (só é válida se justa),
no juspositivismo deduz-se a justiça da sua validade (é justa, já que válida) (BOBBIO, 1995, p. 227).
Isto traz, de fato, um postulado de obediência absoluta às normas válidas. O positivismo, em sua
versão tradicional, ao pretender um estudo avalorativo, pretende justamente o oposto da obediência
absoluta, na medida em que, ao não valorar, ao não exaltar suas virtudes, não busca legitimar
determinado ordenamento jurídico vigente ou suas normas individuais (DIMOULIS, 2011, p. 241). Ao
contrário do que defendem os críticos do positivismo, entretanto, a ideia moralista, ou jusnaturalista
do Direito, tende, esta sim, a levar a uma obediência acrítica de uma ordem jurídica vigente. Hart
(2009, p. 268) faz questão de enfatizar este ponto, ressaltando que a insistência na separação entre
ambos os sistemas normativos (Direito e Moral), por parte daqueles intitulados como positivistas,
deriva do fato de que, desta forma, é mais fácil que o jurista, cidadão ou autoridade chamados a
aplicar a norma, possam distinguir com clareza entre um e outro campo, de modo a poderem
comparar entre o direito válido e a norma moral e refletirem sobre a sua obediência ou
desobediência.
6
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Uma rápida análise de algumas experiências de positivação já nos mostra o
reduzido espaço da resistência inserida na previsão institucional. O art. 20, alínea 4 7, da
Constituição da República Alemã, por exemplo, prevê a resistência unicamente como forma
de defesa da própria ordem vigente. Aline Rivera Maldonado (2009, p.126) chama a atenção
para o curioso exemplo da Constituição Cubana 8, que segue a mesma lógica delineada pela
Constituição Alemã, ao prever a resistência condicionada aos casos em que alguém tente
derrubar o sistema vigente. Curioso porque, tendo sido instituído através da resistência e de
uma revolução armada, restringe agora a resistência à defesa da própria manutenção.
Ora, mas é isto que se espera dos ordenamentos jurídicos: a busca pela sua
manutenção e não a previsão da sua destruição. Existe lógica em estabelecer normas, e,
dentre estas, prever a resistência a estas mesmas normas estabelecidas? Como um
ordenamento pode prever a sua própria destruição?
Na visão de Ingeborg Maus (2009, p. 27), esta tendência de inserção da
resistência no corpo do direito positivo é fruto de uma “refeudalização” do Direito, fenômeno
também identificado por Habermas, o qual parte de uma explicitação do sistema jurídico no
período medievo para demonstrar a sua tese. Segundo ele, no período citado, havia um
núcleo normativo estabelecido pelo rei ou imperador, que, ao mesmo tempo, era “senhor
supremo do tribunal”, ao tempo em que tinha a cobertura de um direito sagrado,
“administrado exegeticamente por especialistas teólogos e juristas” (HABERMAS, 1997, p.
231). Este era o protótipo do Estado Medieval, pautado pela imutabilidade do Direito por vias
externas: o Direito se autorreproduzia através da interpretação criativa dos juristas e
tribunais (SANT’ANNA, 2013, p. 80). No período medieval identifica-se um claro “direito” de
resistência, enquanto um instituto jurídico de uma ordem jurídica “indisponível a princípio”
(MAUS, 2009, p. 26), o qual foi utilizado em defesa de antigos direitos a privilégios contra
inovações absolutistas. Ora, é exatamente este retorno que ocorre quando a resistência é
positivada: de processos de luta factuais, indeterminados, passa a ser objeto de significação
pelas instâncias responsáveis pela interpretação e aplicação do direito, autorreproduzindose através destas instâncias, e tornando-se cada vez mais indisponível à base popular
(MAUS, 2009, p. 26).

7 Art. 20, 4: “Contra qualquer um, que tente subverter esta ordem, todos os alemães têm o direito de
resistência, quando não houver outra alternativa”. Lei Fundamental da República Federal da
Alemanha. [on-line] Disponível na internet via https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80208000.pdf.
Arquivo capturado em 11/04/2014.
8 Art 3º. En la República de Cuba la soberania reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del
Estado. Ese poder es ejercido directamente o por medio de las Asambleas del Poder Popular y
demás órganos del Estado que de ellas se derivan, en la forma y según las normas fijadas por la
Constitución y las leyes. Todos los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todo los
medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera
que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución.
(RIVERA, 2009, p. 126)
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Esta indisponibilidade é fruto do fluxo institucional de uma questão antes situada
no seio popular, no seio da factualidade, para o campo jurídico-institucional. Reconhecida
como direito, sua definição, assim como sua limitação, passa a ser dita pela Instituição, no
caso, o Poder Judiciário. Ocorrendo uma manifestação de resistência, será o Poder
Judiciário chamado ao caso para dizer se aquela resistência foi legítima ou não, se excedeu
ou não os limites de suas possibilidades. Deverão então as pessoas se limitar a esta noção
do possível? A questão é que a resistência não pode, nem deve, ser limitada, conceituada.
A resistência, enquanto exercício da política democrática não institucionalizada, deve
apenas existir e, neste existir, lutar contra os limites do estabelecido, com o objetivo de
operar mudanças na realidade.
A influência do pensamento liberal contratualista nesta teoria do direito de
resistência é claramente perceptível no debate jurídico contemporâneo. Percebe-se um
evidente afastamento entre a teoria e a prática da resistência na contemporaneidade, na
medida em que, ao tempo em que diversos autores 9 defendem a resistência como um
direito fundamental, diversos processos de lutas são criminalizados e marginalizados.
Vivemos em outro contexto, onde os grandes movimentos sociais são cada vez
mais criminalizados e reprimidos pelo Estado e pela sociedade. O simples reconhecimento
da resistência como um direito fundamental não é capaz de proporcionar às pessoas maior
liberdade de luta e ação política. A resistência, ao ser institucionalizada, pode se tornar um
direito anestesiado, limitado e descontextualizado da realidade em constante transformação.
O importante não é discutir como a resistência pode se tornar ou se tornou um
direito, mas como os processos de luta e resistência contra-hegemônicos, que são
colocados em prática por parte da sociedade em defesa dos direitos humanos, podem
transformá-los em direitos concretos, através da pressão do aparato estatal e social por
reconhecimento e para uma maior efetividade.
A resistência, portanto, está no seio da própria política não institucionalizada. E é
exatamente neste sentido que encontra seu ponto de encontro na teoria crítica dos direitos
humanos. É preciso operar uma conscientização dos sujeitos enquanto oprimidos, desde o
pensamento da libertação e das teorias críticas dos direitos humanos, nos quais os
processos de luta são evidenciados através dessa atitude reflexiva de tomada de
consciência, em que os sujeitos praticam dinâmicas de emancipação solidárias, em busca
da significação de sua dignidade no contexto em que estão situados.

Cf. MONTEIRO, Maurício Gentil. O direito de resistência na ordem jurídica constitucional. Rio
de Janeiro: Renovar, 2003; BUZANELLO, José Carlos. Direito de resistência constitucional. 2. ed.
Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006; ROCHA, Ronald Fontenele. Direito democrático de
resistência. Belo Horizonte: Forum, 2010; GARCIA, Maria. Desobediência civil: direito fundamental.
2. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004.
9
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Pensar a resistência, desde a perspectiva apresentada, é apresentá-la em
constante transformação: levando-se em conta que as lutas sociais sempre tiveram papel
significativo no desenvolvimento dos direitos humanos, nos mais diversos processos
históricos, é inegável o papel das lutas na concretização dos direitos humanos na
atualidade. Isso é visível pelo surgimento constante de formas de resistência, de produção e
afirmação contínua do diferente.
CONCLUSÃO
O impulso que nos motivou a escrever este artigo foi a percepção de que o
discurso dos direitos humanos é intrincado por processos de luta, de afirmações e avanços,
mas também de limitações e retrocessos no desenrolar da história, que é repleta de
rupturas.
Desta forma, a crítica de Marx aos direitos humanos é pertinente por ter
percebido, à sua época, tais limitações e por ter afirmado o verdadeiro sentido da
emancipação humana, não a partir de uma visão abstrata ou essencialista dos direitos
humanos, mas como forças próprias da ação humana, sob uma concepção materialista da
história.
Talvez Marx, como dialético que era, ainda assim não se contentasse com a
nomenclatura dos “direitos” humanos. Afinal, só se tem direito àquilo que efetivamente é
vivido na prática. Se tem direito à moradia, ou não; à uma boa educação, ou não. Mas
enquanto humanos, que direito realmente podemos dizer que somos titulares? Todavia a
teoria crítica dos direitos humanos, como foi demonstrado no trabalho, não fica alheia a esta
percepção, e por isto enfatiza os processos de luta antes de qualquer direito abstratamente
garantido.
Tomando como ponto de reflexão a teoria crítica dos direitos humanos,
apostamos na importância das lutas na contemporaneidade como processo de afirmação
das diferenças e por outras formas de viver com dignidade. Tal afirmação parte da
problematização da realidade, a qual, segundo Joaquín Herrera Flores (2009b, p. 24), nada
mais é que um conjunto de relações sociais que podem ser conflitivas e na qual tensões
podem existir, na tentativa de explicar, interpretar e intervir no mundo sob diversas formas.
Assim, pensar os direitos humanos a partir das lutas é pensar de outro modo, de afirmar a
existência das diferenças, em que seja possível refletir criticamente sobre as regras
determinantes dos direitos humanos enquanto produtos culturais.
Evidente, todavia, que tal processo de afirmação das lutas e das diferenças não
significa a negação de todas as formas de reconhecimento dos direitos humanos
tradicionalmente difundidas até então. Cabe a nós “nos reapropriarmos delas crítica e
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contextualizadamente, ampliando suas deficiências e articulando-as com tipos diferentes de
práticas de maior conteúdo político, econômico e social” (HERRERA FLORES, 2009b, p.
28). Ou seja, é necessário problematizar a realidade e o contexto em que estamos inseridos.
Tendo partido da exposição da doutrina clássica dos direitos humanos, seguida
da crítica de Marx, e de uma exposição de uma visão crítica dos direitos humanos, este
trabalho teve ainda como objetivo primordial explicitar os perigos e limitações da
incorporação da resistência ao direito positivo ou da defesa de um “direito” de resistência.
Pela sua própria natureza, a resistência é indomesticável. Assim como não se coloca um
leão para morar em um pequeno casebre, não se coloca a resistência para viver ao lado de
direitos permissivos de um Estado. Fazer isso, como foi ressaltado no último tópico, é
delegar ao Estado, e, principalmente, ao Poder Judiciário, a competência de dizer o que é
resistência e até que limite ela pode ou não ser exercida pelo cidadão.
A resistência, todavia, deve ser encontrada no mundo do real: no mundo dos
fatos, da factualidade. Ela acontece e por vezes é reprimida. E é essa constante ação no
mundo do real que pode levar a mudanças no mundo do “dever ser”, a serem refletidas no
ser. Ora, assim pensada, a resistência é a própria materialização da política: essa constante
possibilidade de ir de encontro ao estabelecido, de mudar e ser novamente mudado. Resistir
é fazer política. Resistir é fazer girar a roda dos direitos humanos, é o modus operandi da
efetivação desses direitos.
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Ester Rizzi1 e Salomão Ximenes2

Resumo: O artigo analisa o potencial da atuação do Judiciário na
promoção de direitos sociais a partir de recente decisão do TJSP
sobre educação, na qual é determinada a ampliação do número de
vagas disponíveis de forma a atender parte significativa da demanda
conforme plano apresentado pelo Executivo, com regime de
monitoramento específico. Desde 2005, o Judiciário consolidou
padrão decisório em que tende a reconhecer, em demandas
individuais, o direito de crianças de 0 a 5 anos à matrícula em creche
ou pré-escola. Ocorre que, em função da reiterada indisponibilidade
de vagas, as decisões vêm tendo como consequência, na maior
parte das vezes, a simples mudança na ordem da espera, tornando
ineficaz o provimento judicial para efeito de modificação do quadro
geral de violação a esse direito. Quanto a ações que tentam articular
esse direito de uma perspectiva realmente coletiva, a resposta vem
sendo majoritariamente negativa. Em 2007, organizações da
sociedade civil iniciaram ações judiciais com o objetivo de alterar
esse padrão decisório e, por meio do litígio estratégico, impulsionar
tanto a atuação do sistema de justiça como as políticas públicas
educacionais. Inicialmente, houve forte resistência judicial às
demandas, situação que foi alterada em 2013 em razão de
mudanças conjunturais que levaram à realização de inédita audiência
pública no Tribunal de Justiça de São Paulo, nos moldes do STF.
Nessa estratégia, tão importante quanto a decisão é a execução e o
monitoramento, que exigirão flexibilidade do sistema judiciário às
exigências do processo coletivo.

I. LITÍGIO JUDICIAL ESTRATÉGICO E PROMOÇÃO DE DIREITOS SOCIAIS

Sobretudo a partir da Constituição de 1988, do Estatuto da Criança e do
Adolescente e do Código de Defesa do Consumidor, algumas organizações da
sociedade civil têm adotado como linha de atuação permanente as estratégias de
litigância em direitos fundamentais e a assessoria jurídica a movimentos sociais,
ambas visando fortalecer as lutas por ampliação de direitos. Essas estratégias
interagem com o que se vem convencionando chamar de judicialização das relações
sociais, cujos reflexos nos diversos campos de atuação da sociedade civil (saúde,
1

Advogada, Mestre e doutoranda em Filosofia e Teoria Geral do Direito (USP). É assessora da ONG
Ação Educativa Assessoria, Pesquisa e Informação.
2
Advogado, Mestre em Educação Brasileira (UFC) e doutorando em Direito do Estado (USP). É
coordenador do Programa Ação na Justiça, da ONG Ação Educativa Assessoria, Pesquisa e Informação.
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educação, moradia, meio ambiente, terra, sistema penitenciário, etc) são bastante
perceptíveis.
Mesmo reconhecendo o considerável grau de incerteza em torno deste
conceito, entende-se que a judicialização significa a ampliação da esfera de influência
do Poder Judiciário nas relações sociais e políticas. Mais que um simples indicador
objetivo do crescente número de demandas judiciais, o que se chama judicialização da
política – e das políticas públicas, especificamente - significa a utilização de
procedimentos judiciais para dirimir conflitos de origem política, incluídos aí os
conflitos distributivos.
Vanessa Oliveira (2005) elabora uma síntese sobre o assunto:
Por judicialização da política entendo a utilização de procedimentos
judiciais para a resolução de conflitos de ordem política, tais como
controvérsias a respeito de normas, resoluções e políticas públicas em
geral, adotadas/implementadas pelos Poderes Executivo e Legislativo.
Assim, utilizando o conceito de Tate e Vallinder (1995:13), trato por
judicialização o “processo de expansão dos poderes de legislar e
executar leis do sistema judiciário, representando uma transferência do
poder decisório do Poder Executivo e do Poder Legislativo para os juízes
e tribunais”. Simplificadamente, chamei de judicialização a capacidade
de o Judiciário intervir em políticas públicas, interferindo ou alterando,
em alguns casos, o status quo vigente. Todavia, para poder intervir, o
Judiciário deve antes ser acionado. Este processo, independentemente
do ator que o promove – se partido político, organizações da sociedade
civil, pessoas físicas etc. –, será chamado de politização da justiça,
quando se referir ao acionamento desse Poder de modo a interferir em
um processo político, nos termos acima descritos.
Tratarei a judicialização como um processo de três fases, que implica:
primeiramente no acionamento do Judiciário através do ajuizamento de
processos – ou politização da justiça; em segundo lugar, no julgamento
do pedido de liminar (quando houver); e, por fim, no julgamento do
mérito da ação, que enseja a judicialização da política propriamente dita.
Este é o que chamarei aqui de ciclo da judicialização.” (Oliveira, 2005:
559 a 560; grifos nossos).

As causas da crescente importância do Poder Judiciário no tratamento das
questões relativas às políticas públicas poderiam ser atribuídas aos inúmeros direitos
positivados na Constituição de 1988, ao aumento das competências constitucionais
relacionadas ao sistema de justiça como um todo (notadamente ao Ministério Público
e Defensoria Pública), à Lei de Ação Civil Pública e aos já mencionados ECA e CDC,
assim como à fragilidade dos mecanismos de controle social e de participação no
âmbito dos poderes Executivo e Legislativo. Seja quais forem as causas –
necessariamente múltiplas e complexas –, o fato relevante para os propósitos do
presente trabalho é que a crescente participação do sistema de justiça em decisões
que antes eram da esfera dos demais Poderes exige destes e da sociedade civil uma
revisão de suas posturas, como forma de ajustar os processos políticos à entrada
desse novo ator no campo do diálogo e das disputas político-distributivas.
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Antes encarado pelas organizações populares e movimentos sociais como
um poder exclusivamente repressor, com o avanço das instituições democráticas o
Judiciário passa a ser também demandado como um espaço de afirmação de direitos.
É inegável, por exemplo, que cada vez mais o Judiciário decide casos relacionados
aos direitos econômicos, sociais e culturais, principalmente acesso gratuito a
medicamentos e acesso à escola. Também é inegável que a própria sociedade civil,
ao eleger o Judiciário como um campo legítimo para as disputas, legitimou esse poder
e sua intervenção. A grande questão que permeia essa atuação é saber se por meio
de sua ação o Judiciário efetivamente contribui para a ampliação da garantia de direito
fundamentais na sociedade, pensados em seu conjunto enquanto bens ou direitos
coletivos, ou se simplesmente reiteram e reproduzem esquemas seletivos e
excludentes. O objetivo deste texto é indicar, a partir da reflexão sobre um caso
concreto ainda em andamento, elementos para aprofundar essa análise.
Nesse debate, há aqueles que dizem que o Judiciário não deveria interferir
em políticas públicas. Argumentam que, além de ser o único poder que não é eleito –
o que diminuiria sua legitimidade democrática –, suas decisões, majoritariamente
individuais, acabam atrapalhando e desorganizando os poderes que formulam ações
tendo como horizonte a promoção coletiva de direitos. Frequentemente o Judiciário é
acusado de reproduzir em suas decisões uma visão liberal-individualista, própria do
paradigma comutativo de decisão judicial – talvez não sem razão. O rigor dedicado às
normas processuais, o respeito absoluto pela forma, a presunção de igualdade entre
as partes, a maneira excessivamente individualista de enxergar problemas que muitas
vezes são coletivos parecem dificultar a apreciação judicial de direitos sociais3.
O exemplo clássico a que recorrem os críticos da “judicialização das políticas
pública” é o da promoção da saúde. Remédios caríssimos seriam conquistados
individualmente pela via judicial; ato contínuo, o poder público teria à sua disposição
menos dinheiro para promover ações de amplo alcance, como a estruturação da
atenção básica e da prevenção. Na educação, a pulverização de ações individuais

3

O debate sobre o papel do Poder Judiciário frente aos outros poderes, bem como sobre o conceito de
judicialização pode ser aprofundado por meio dos textos: TATE, C. N., VALLINDER T. The global
expansion of judicial power. New York; London: New York University Press. xii, 556 p., 1995. WERNECK
VIANNA, Luiz et alli. A Judicialização da Política e das Relações Sociais no Brasil. Rio de Janeiro: Revan,
1999. OLIVEIRA, Vanessa E. Judiciário e Privatizações no Brasil: Existe uma Judicialização da Política?
Dados, Rio de Janeiro, v. 48, n. 3, pp. 559-587, 2005. CARVALHO, Ernani. Em Busca da Judicialização
da Política no Brasil: Apontamentos para uma Nova Abordagem. Revista de Sociologia e Política, n. 23, p.
115-126, 2004. CASTRO, Marcus Faro de. O Supremo Tribunal Federal e a Judicialização da Política.
Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 12, n. 34, pp. 147-156, 1997. MACIEL, Débora
Alves; KOERNER, Andrei. Sentidos da judicialização da política: duas análises. Lua Nova, n. 57, pp. 113133, 2002. NOBRE, Marcos; RODRIGUEZ, José Rodrigo. “Judicialização da política”: déficits explicativos
e bloqueios normativistas. Novos estudos - CEBRAP no.91 São Paulo Nov. 2011.
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levaria à superlotação das salas de aula e à desestruturação dos sistemas de
matrícula.
Nos últimos anos, no entanto, apesar de persistirem tais críticas, houve uma
mudança significativa na aceitação da chamada justiciabilidade dos direitos humanos
econômicos, sociais e culturais. Hoje a intervenção do Judiciário em políticas públicas,
inclusive reconhecendo a omissão do Estado, é um fato reiterado nas demandas e na
jurisprudência produzida nos Tribunais. O que está em disputa, portanto, não é mais a
já reconhecida justiciabilidade em tese de determinados direitos (aqui entendida como
a possibilidade de exigi-los no sistema de justiça), mas sim os limites e a eventual
seletividade que caracterizam a intervenção judicial em relação a tais direitos.
Para os críticos da chamada judicialização, a conclusão a partir do
diagnóstico das insuficiências institucionais deveria ser: o melhor a fazer para
promover direitos coletivos é deixar o Judiciário fora do debate. Os interlocutores
deveriam ser apenas o Poder Legislativo e o Poder Executivo, fortalecendo-se os
canais de participação e controle sobre tais direitos. O que se ignora é que, muitas
vezes, quando se recorre ao Poder Judiciário já foram feitas diversas tentativas de
contato e pressão sobre os demais poderes. Há ainda situações em que a própria
política pública carrega vícios e em que há bloqueios políticos ao reconhecimento de
direitos de minorias ou à reforma institucional. Nesses cenários, pode ser estratégico
fazer a defesa de direitos em âmbito judicial. A proposição de demandas judiciais
estratégicas e/ou paradigmáticas pode, antes mesmo de se obter uma decisão judicial
efetiva, servir para por em destaque determinada situação de violação, levando a que
seja modificada pelo fortalecimento da pressão social.
II. JUDICIÁRIO E DIREITO À EDUCAÇÃO: NOTAS A PARTIR DA ATUAÇÃO DA AÇÃO EDUCATIVA
O processo de ampliação da atuação do Poder Judiciário também teve
reflexos no campo educacional. O distanciamento entre os preceitos legais e as
políticas públicas, parcialmente omissas ou estruturalmente inadequadas, resultou
numa crescente intervenção do sistema de justiça, principalmente quando considerado
o aspecto específico da demanda por vagas em unidades públicas de educação
básica.
Não se pode perder de vista, no entanto, que nem sempre o Judiciário opera
no sentido de promover a ampliação do reconhecimento dos direitos educacionais,
sendo comum a resposta negativa às demandas que extrapolem o pedido de
matrículas em unidades de ensino, ou ainda sua atuação como instância de veto a
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avanços em políticas públicas conquistados na esfera política dos demais poderes do
Estado.
Daí ser necessário aprofundar a compreensão e dar a devida dimensão ao
fenômeno da judicialização. No caso específico dos direitos econômicos, sociais e
culturais há inúmeros desafios a serem superados. Antes, uma observação: os direitos
econômicos, sociais e culturais não devem ser entendidos como uma tipologia restrita
de direitos, em oposição aos chamados direitos civis e políticos, no sentido de que só
os primeiros exigiriam ações positivas do Estado, enquanto os outros bastariam em
sua dimensão negativa. Os direitos econômicos, sociais e culturais expressam, na
verdade, o caráter prestacional que predomina na dimensão principal do dever do
Estado em relação à sua efetivação. São aquelas dimensões de direitos que
requerem, para sua realização, a organização do Estado em ações, procedimentos e
políticas públicas, necessárias tanto para a garantia de direitos tipicamente sociais,
como a educação e a saúde, como para a garantia de liberdades e direitos políticos.
Exemplos de deveres positivos com a garantia desses últimos são as políticas
públicas de segurança e o sistema eleitoral. Muitas vezes o Judiciário se recusa a
intervir mais amplamente nas políticas públicas, de forma a exigir sua modificação
estrutural; por outro lado, passa a reconhecer crescentemente o direito individual de
exigir o acesso a determinados bens e serviços.
O litígio estratégico em defesa do direito à educação, nesses casos, passa
tanto por evitar retrocessos nas políticas conquistadas como por construir demandas
capazes de influenciar a prestação jurisdicional. Ao realizar tais defesas, se reconhece
explicitamente a legitimidade e competência do Poder Judiciário para influenciar as
políticas públicas. Essa atuação junto ao Sistema de Justiça deve, por outro lado,
produzir reflexão crítica sobre a exigibilidade judicial, o papel dos três poderes na
realização dos direitos e o lugar da participação social.
Uma vez que o Judiciário unicamente responde às demandas que lhe são
propostas, a democratização da Justiça passa necessariamente pela qualificação e
pluralização dos atores que acessam o sistema. Numa aparente contradição com o
crescente papel político atribuído ao Judiciário, hoje são poucas as organizações da
sociedade civil do campo educacional que efetivamente incorporam estratégias de
atuação junto a esse poder.
Com o objetivo de enfrentar tais questões e diante do fenômeno de crescente
influência

do

sistema

de

justiça

na

definição

do

direito

à

educação

e,

consequentemente, na determinação das políticas educacionais, a Ação Educativa
criou, em 2004, o programa Ação na Justiça, que tem como objetivo promover a
exigibilidade jurídica do direito à educação desde a perspectiva dos direitos humanos,
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fortalecendo a interação entre os campos educacional e jurídico. Além da atuação
judicial propriamente dita, são objetivos do programa: o aprofundamento e difusão de
tais conceitos nos campos jurídico e educacional, a participação no debate público, a
mobilização pela ampliação das garantias materiais e processuais relacionadas aos
direitos sociais e a formação e mobilização de defensores populares do direito à
educação. Em sua estratégia de litigância, procura fortalecer a articulação com redes
de defesa e promoção de direitos humanos e de direitos educacionais.
Após um período inicial de implantação (2004 a 2006) do programa, no qual
foram

priorizadas

iniciativas

de

pesquisa,

voltadas

ao

conhecimento

do

posicionamento do Judiciário frente a demandas pelo direito à educação, de produção
e difusão de informações públicas, por meio de boletim informativo específico e
publicações especializadas e de formação de atores estratégicos, educadores,
militantes sociais e estudantes de graduação em direito e pedagogia; a Ação
Educativa vem se constituindo nos últimos anos como um agente na litigância
estratégica do direito à educação, propondo demandas e prestando assessoria jurídica
a movimentos e organizações sociais.
Nesse sentido, além de permanente atuação na esfera administrativa, foram
propostas ações jurídicas na defesa do direito à educação - ações civis públicas e
mandados de segurança, em articulação com outras organizações, fóruns, e, sempre
que possível, com o Ministério Público e a Defensoria Pública. Além disso, vem
acompanhando o debate constitucional junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), com
a participação direta como Amicus Curiae em processos de controle de
constitucionalidade que tenham como objeto aspectos relevantes do direito humano à
educação, como a questão do piso nacional salarial dos profissionais da educação
básica pública e os limites ao ensino religioso nas escolas públicas. Na proposição e
acompanhamento das ações são priorizadas as demandas de caráter coletivo ou
paradigmático, em que, além dos interesses imediatos defendidos, estão em jogo
teses jurídicas relacionadas à amplitude da exigibilidade do próprio direito à educação
e à possibilidade de impulsionar políticas públicas redistributivas.
Como veremos adiante, a educação infantil em creches e pré-escolas, para
crianças com idade entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos, é um desses “temas de fronteira”
do direito à educação e, numa perspectiva mais geral, dos direitos sociais. Prevista
como direito na Constituição de 1988 e em seguidas normas legais, somente muito
recentemente passou a ter seu status de exigibilidade reconhecido pelo Judiciário.
Dadas as implicações políticas e econômicas de tal reconhecimento, uma vez que
cerca de 77% das crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos e 21% daquelas com idade
entre 4 (quatro) e 5 (cinco) anos atualmente não encontram vagas em instituições
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públicas de ensino dos Municípios - a quem compete a oferta direta, muito se tem
discutido a respeito da efetividade das decisões judiciais e sobre a sobre a forma
adequada de tutela desse direito.
Daí a Ação Educativa atuar nesse tema, em diversas frentes. Nacionalmente,
atua na direção da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, rede de
organizações da sociedade civil que vem impulsionando reformas positivas no
conteúdo do direito à educação; localmente, compõe articulações como o Grupo de
Trabalho sobre Educação da Rede Nossa São Paulo e o Movimento Creche para
Todos. Esse último se constitui como uma articulação informal de entidades e
militantes sociais que têm como objetivo lutar pela inclusão educacional de qualidade
de todas as crianças em unidades de educação infantil. Nesse sentido, desde o final
de 2007, o Movimento organiza mobilizações e iniciativas de incidência política com
comunidades e organizações locais no município de São Paulo e na Região
Metropolitana, buscando consolidar o reconhecimento deste direito e a articulação
social para a sua garantia, fortalecendo sua exigibilidade.
O Movimento Creche para Todos tem ainda como objetivos fortalecer o
controle social das iniciativas públicas no campo da educação infantil e promover sua
justiciabilidade, tendo em vista: (i) a ampliação do número de vagas associada à
priorização do atendimento nas áreas de maior vulnerabilidade social; (ii) a melhoria
da qualidade do atendimento e (iii) o acesso às informações públicas e a garantia de
um sistema de registro da demanda por esta etapa educacional.
Em articulação com as iniciativas de incidência política e mobilização social,
as organizações do Movimento, assessoradas pelo Programa Ação na Justiça, vêm
recorrendo à litigância judicial estratégica como forma de fortalecer o direito e de dar
visibilidade à temática, com o que buscam também incidir sobre a configuração da
jurisprudência e a posição dos órgãos oficiais do sistema de justiça (Ministério Público,
Defensoria Pública e Justiça da Infância e da Juventude).
III. CONTEXTUALIZANDO O PROBLEMA: O DÉFICIT DE VAGAS EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS
NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

O Plano Nacional de Educação - PNE (Lei n° 10.172/2001) estabeleceu
metas de atendimento em creches e pré-escolas a serem alcançadas até o ano de
2011. Estipulou que no mínimo 50% da população na faixa etária de creches (0 a 4
anos incompletos) e 80% da população na faixa etária de pré-escola (4 anos
completos a 6 anos) deveriam estar matriculadas até aquele ano. Um novo Plano
Nacional de Educação tramita desde 2010 no Congresso Nacional (PL n. 8.035/2010).
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Enquanto novas metas não são estabelecidas em lei, são válidas e exigíveis – até
porque ainda longe de serem cumpridas – as metas estipuladas do plano anterior.
Segundo a projeção populacional da Fundação SEADE4, residiam no
Município de São Paulo, em 2012, 610.094 crianças entre 0 e 3 anos, com idade de
matrícula em creche. Segundo a mesma projeção, eram 285.451 crianças com idade
de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos, faixa etária em que deve ser garantida a frequência à
pré-escola.
Em 2012, segundo os microdados do Censo Escolar (MEC/INEP)5, havia no
Município, somando instituições públicas e privadas, 164.975 crianças de 0 a 3 anos
matriculadas em creches e 232.243 crianças de 4 e 5 anos matriculadas em préescolas. Verifica-se, portanto, que as matrículas registradas em creche correspondem
a apenas 27% das crianças na faixa etária, considerada a organização do sistema de
ensino paulistano6. A rede municipal de ensino atende, em janeiro de 2014, a 204.133
crianças em creches7, tanto na rede direta como na rede conveniada.
No caso da pré-escola, com a Emenda Constitucional n° 59, de 2009, que
tornou a matrícula escolar obrigatória a partir dos 4 (quatro) anos de idade, a meta
passou a ser necessariamente a universalização do acesso, com o atendimento de
100% da demanda. Em termos práticos, isso significa que faltam ao menos 53.208
vagas para crianças na faixa etária correspondente à pré-escola.
Oficialmente, a demanda não atendida chegou, em setembro de 2013, a
156.982 crianças com idade até 4 anos incompletos e 14.573 crianças com idade
entre 4 anos completos e 6 anos incompletos, totalizando 171.555 crianças. Esses
dados são fruto do sistema de registro de demanda instituído por força da Lei
Municipal n° 14.127/2006, segundo a qual a municipalidade é obrigada a registrar
solicitações de vagas em todas as unidades de ensino e a divulgar informações
atualizadas sobre a demanda escolar, o que vem sendo feito desde 2007. A evolução
da demanda oficial não atendida nos últimos 6 (anos), tomando como referência o mês
de junho de cada ano, é a seguinte:

4

Fonte: http://www.seade.gov.br/index.php, consultada em 14/04/2014.
Fonte: http://portal.inep.gov.br/basica-levantamentos-acessar, consultada em 14/04/2014.
6
Não é possível dizer com exatidão, a partir dos dados aqui apresentados, qual é a taxa de atendimento
em creche, no município de São Paulo, da população de 0 a 4 anos incompletos e de 4 e 5 anos, pois o
censo populacional diz respeito unicamente à população residente no Município, enquanto o Censo
Escolar (MEC/INEP) abrange todas as matrículas.
7
Fonte: http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/anonimo/demanda.aspx, consultada em 14/04/2014.
5
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Demanda não atendida por educação infantil Município de São Paulo - Evolução 2007-2012 (Fonte:
Sec. Mun. de Educação)
Creche

47.946
38269

40.489

110.091

88690

94.974

2008

2009

2010

Pré-escola

13.314

6.328

147.027

148.185

127.361

2011

2012

2013

15.879

Como pode ser observado, a ampliação da demanda não-atendida ocorreu,
fundamentalmente, no tocante às creches, alcançando o maior número justamente no
ano de 2012. Tal dinâmica de expansão da demanda se deve, por um lado, à evidente
insuficiência da oferta pública municipal. Por outro lado, expressa uma crescente
conscientização da população sobre seus direitos, uma vez que os dados registrados
pela Secretaria Municipal de Educação dependem do comparecimento de genitores ou
responsáveis às unidades de ensino próximas às suas residências.
Cotejando-se os dados acima analisados – população na faixa etária,
matrículas e demanda oficial não-atendida – é ainda possível perceber um amplo
espaço para que a procura por vagas cresça ainda mais, uma vez que um grande
contingente da população na faixa etária de creche – tomando-se os dados de
matrícula de 2012, nada menos que 295.980 crianças com idade até 4 anos
incompletos – não se encontram nem matriculadas nem cadastradas. Certamente, à
medida que forem ampliadas as oportunidades educacionais, boa parte desta
população também passará a exigir suas prerrogativas constitucionais de acesso à
creche.
Em relação à pré-escola, por outro lado, verifica-se uma importante redução da
demanda não atendida. Nesse caso, a incorporação de mais crianças ao sistema préescolar foi favorecida pela ampliação do ensino fundamental para parte da faixa etária
de 6 (seis) anos. Há duas questões, no entanto, que precisam ser destacadas e que
não se encontram evidenciadas nos dados sobre a demanda não atendida.
A primeira delas, já ventilada, é decorrente da obrigatoriedade da matrícula
de todas as crianças a partir dos 4 (quatro) anos, nos termos da Emenda nº 59/2009.
Com tal mudança no regime jurídico do direito à educação dessa população, o
Município passa a ser obrigado a ofertar vagas para todas as crianças com mais de 4
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(quatro) anos, independentemente de seu cadastramento prévio em lista de demanda.
A segunda questão relevante é que enquanto nas creches praticamente toda a
demanda é atendida em tempo integral, na pré-escola somente uma parcela inferior a
10% recebe tal atendimento. A necessidade de ampliação da oferta integral, portanto,
demonstra que a redução da demanda aparente não esgota a agenda de ampliação
das oportunidades educacionais para essa população.
Além de insuficiente, a expansão da oferta de educação infantil, sobretudo
das creches, foi prejudicada pelas deficiências de planejamento e pela ausência de
garantia de padrão mínimo de qualidade na maioria das instituições8. As novas vagas,
ofertadas no período mais recente, são basicamente fruto do crescimento exponencial
do número de convênios com a iniciativa privada filantrópica, comunitária ou
confessional, tanto na modalidade Centro de Educação Infantil Indireto (prédio
municipal e gestão conveniada) como na modalidade Creches Privadas Conveniadas:

N° de Estabelecimentos

Número de Estabelecimentos de Educação Infatil - Município
de São Paulo - Evolução 2007-2012 (Fonte: Sec. Municipal de
Educação)
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A opção por expandir o atendimento quase exclusivamente via convênios
vem sendo criticada por diversas organizações da sociedade civil, assim como por
pesquisadores do campo educacional, principalmente porque há uma diferença
significativa entre as condições qualitativas de funcionamento na rede conveniada e na
rede própria. Além disso, a prioridade dos convênios, em detrimento de maiores
investimentos diretos na rede, debilita a capacidade de planejamento da administração
local quanto às regiões que devem ser priorizadas. Com isso, a exclusão é mais grave
8

Apesar de determinado no Plano Nacional de Educação (Lei n° 10.172/2001), até hoje o Município de
São Paulo não desenvolveu seu Plano Municipal de Educação.
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justamente nas áreas de maior vulnerabilidade social do Município, nas quais a taxa
de atendimento em creches fica abaixo da média.
A política de educação infantil vem sendo analisada em seguidos relatórios e
auditorias específicas do Tribunal de Contas do Município (TCM). O relatório sobre as
contas do governo de 2007 (TC n.º 72.002.112 815.08-56) já apontava que o
Município de São Paulo vinha adotando política de expansão de vagas em creches
pela priorização da contratação de creches particulares conveniadas, sem que tal
opção viesse acompanhada da necessária supervisão técnico-pedagógica e de
critérios qualitativos mínimos para a execução dos convênios. Essa constatação se
manteve nos relatórios subsequentes do TCM, agravando-se à medida que se
ampliava a rede privada conveniada (TC n° 72.000.854-09-99, TC nº 72.000.759.10-00
e 72.000.923/11-24).
Diferentemente da rede direta (CEI Direta e EMEI), grande parte dos
profissionais da rede conveniada não possuem a formação mínima e a valorização
exigidas pelas Leis n° 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB) e Lei
n° 11.738/2008 (Lei do Piso do Magistério), o número de alunos por professor está
acima do aceitável e, em muitos casos, não há espaço físico adequado para o
desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem9. É apontada ainda a
ausência de chamamento público para escolha das entidades conveniadas e a
inexistência de estudo sobre o custo da educação infantil, frente à evidente
insuficiência do valor per capita repassado para tais instituições.
Tais fatores inviabilizam a promoção do direito à educação, razão pela qual
seu enfrentamento é de grande importância na avaliação e no planejamento das
políticas futuras, assim como na adequação das tutelas judiciais. A exigência de
adequação ao padrão de qualidade definido no sistema de ensino e a garantia de
igualdade de condições de acesso e permanência são agendas indissociáveis da
mobilização por ampliação quantitativa do atendimento.
Vale ressaltar ainda, a título de contextualização, que parte da expansão de
vagas em creches ocorrida após 2005 se deu com a assinatura de seguidos Termos
de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a Administração Pública municipal e o
Ministério Público (MP). Em decorrência da forma como as vagas foram criadas e da
negativa do Município em assumir critérios qualitativos para a política de ampliação, o
TAC não foi assinado em 2009, ano a partir do qual o MP voltou a intensificar a
promoção de ações civis e execuções judiciais.

9

Essa situação é objeto de Inquéritos Civis Públicos e Procedimentos promovidos pelo Grupo de Atuação
Especial de do Ministério Público.
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IV. ESTRATÉGIA DE LITÍGIO EM DEFESA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO
Para enfrentar o grave e permanente contexto de violação do direito à
educação infantil no Município, diversas atividades públicas foram promovidas por
organizações de direitos humanos que, em sua maioria, têm sede na zona sul de São
Paulo, e se autodenominavam então Movimento Creche para Todos10. Reuniões com
os responsáveis pela Secretaria Municipal de Educação, petições administrativas
encaminhadas a diversas instâncias, manifestações públicas nos arredores dos
prédios da administração municipal, audiências e debates na Comissão de Educação,
da Criança e do Adolescente e de Direitos Humanos da Câmara dos Vereadores de
São Paulo foram realizadas.
Entre 2007 e 2008, assim, diversas tentativas de diálogo foram tentadas e os
responsáveis pela expansão da rede de educação infantil não se mostraram dispostos
nem a discutir suas ações nem a tornar públicos seus planejamentos. As organizações
que compõem o movimento decidiram então promover uma Ação Civil Pública (ACP)
de caráter coletivo (Processo n° 0150735-64.2008.8.26.0002) em defesa da educação
infantil, junto à Justiça Estadual de São Paulo, mais especificamente junto à Vara da
Infância e Juventude do Fórum Regional de Santo Amaro.
O contexto que levou o Movimento a decidir pela via judicial era nada
promissor quanto à perspectiva de ampliação da garantia do direito à educação
infantil. Após inúmeras comunicações formais entre as partes, a sociedade civil
paulistana continuava exatamente no mesmo lugar: tendo evidências concretas da
enorme violação do direito à educação infantil (por meio dos responsáveis pelas
crianças e também pelas filas de espera por creches e pré-escolas tornadas públicas),
por um lado; por outro, sem qualquer informação sobre as ações – se é que existiam –
do poder público para avançar na garantia do direito no Município em São Paulo.
Assim, a Ação Civil Pública foi proposta. Entres seus pedidos, estavam:
1 - Obrigação de fazer consistente em construir unidades de educação
infantil (creches e pré-escolas) em número suficiente para atender, nas
proximidades de suas residências, as 736 crianças adiante arroladas,
bem como mantê-las e conservá-las adequadamente, no prazo fixado
por Vossa Excelência;
2 - Obrigação de fazer consistente em apresentar plano de ampliação de
vagas e de construção de unidades de educação infantil (creches e préescolas) no Município de São Paulo, de forma a atender, com garantia
10

Como já dito acima, são membros do Movimento Creche para Todos e proponentes da Ação Civil
Pública: Ação Educativa - Assessoria, Pesquisa e Informação; Instituto de Cidadania Padre Josimo
Tavares; Centro de Direitos Humanos e Educação Popular de Campo Limpo (CDHEP); Casa dos
Meninos; e Associação Internacional de Interesses à Humanidade Jd. Emílio Carlos e Irene; Associação
Comunidade Ativa de Vila Clara.
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de qualidade, toda a demanda oficialmente cadastrada, respeitados os
patamares mínimos estabelecidos pelo Plano Nacional da Educação (Lei
n° 10.172/2001), a serem alcançados até 2011, tudo conforme o melhor
interesse das crianças, no prazo fixado por Vossa Excelência;
3 - Obrigação de fazer consistente na ampliação de vagas e construção
de unidades de educação infantil (creches e pré-escolas) no Município
de São Paulo, nos termos do plano referido no pedido de mérito anterior,
de forma a atender, com garantia de qualidade, toda a demanda
oficialmente cadastrada, respeitados os patamares mínimos
estabelecidos pelo Plano Nacional da Educação (Lei n° 10.172/2001), a
serem alcançados até 2011;

A Ação Civil Pública foi inicialmente extinta sem julgamento do mérito por
uma suposta impossibilidade jurídica do pedido. Na fundamentação da sentença
extintiva estava a justificativa: “não cabe ao Poder Judiciário (...) obrigá-la [a
administração pública] a apresentar plano para ampliação de vagas e de construção
de unidades de educação infantil. (...)O princípio da separação funcional dos poderes
(Art. 2°, Constituição Federal) deve ser mantido.”11. Contra a decisão extintiva, foi
apresentada a apelação. O direito de promover a ação judicial – reconhecido pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo –, teve que ser defendido até o Supremo Tribunal
Federal. Em 2010, a Ação Civil Pública voltou à primeira instância, foi processada e,
em 2012, julgada improcedente, pelos mesmos argumentos que fundamentaram a
decisão extintiva quatro anos antes.
Novamente as organizações autoras da Ação Civil Pública interpuseram
apelação, na qual reiteraram o principal pedido da ACP: Que o Município de São
Paulo fosse condenado a apresentar plano de ampliação de vagas e de construção de
unidades de educação infantil, de forma a atender, com garantia de qualidade, toda a
demanda oficialmente cadastrada.
Em 2010, outras duas ações civis públicas foram propostas, uma junto à
mesma Vara da Infância e Juventude de Santo Amaro; outra, junto à Vara da Infância
e Juventude do Fórum Regional do Jabaquara. Também essas ações eram fruto de
mobilizações do Movimento Creche para Todos, ocorridas em 2009 e 2010; também
elas propostas depois de inúmeras tentativas de interlocução entre o Movimento e a
administração pública municipal. Tais ações são relevantes para o relato porque, em
relação à ACP de 2008, formulavam pedidos coletivos diferentes.
As ações propostas em 2010 requeriam o atendimento em unidades de
educação infantil para “todas as crianças de zero a cinco anos e onze meses de idade
que demandem vagas em instituições de educação infantil”, incluídas as demandantes
atuais e as futuras, quer tais crianças consigam se castrar nas listas oficiais ou não. A
11

A sentença que extinguiu a Ação Civil Pública sem julgamento do mérito pode ser consultada aqui:
http://www.acaoeducativa.org.br/portal/images/stories/pdfs/sentencaacp1.pdf
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abrangência das crianças a serem contempladas por uma decisão positiva, de início,
já era maior do que a formulação do pedido anterior. Além disso, requeria-se:
3 – Obrigação de fazer consistente em incluir em sua Proposta de Lei
Orçamentária Anual e em seu Plano Plurianual para os exercícios
subsequentes ao julgamento da presente ação, rubrica específica com
previsão de valores financeiros suficientes para assegurar, com garantia
de qualidade, nos termos da Resolução CNE/CEB nº 05/2009 e do
Parecer CNE/CEB n° 20/2009, nas proximidades de suas residências,
todas as crianças de zero a cinco anos e onze meses de idade que
demandem vagas em instituições de educação infantil, nos bairros
pertencentes à jurisdição deste Fórum Regional de Jabaquara, com a
criação das vagas necessárias para o atendimento permanente dessa
demanda;
4 - Obrigação de fazer consistente em apresentar, no prazo máximo de
90 (noventa) dias, ou em outro prazo estabelecido por Vossa Excelência,
plano público de ampliação de vagas com garantia de qualidade nos
bairros sob a jurisdição deste Fórum Regional de Jabaquara (Distritos de
Jabaquara e Saúde), e no Município de São Paulo, de forma a atender
toda a demanda oficialmente cadastrada, respeitados os patamares
mínimos de oferta estabelecidos pelo Plano Nacional da Educação (Lei
n° 10.172/2001);
5 – Uma vez apresentado o plano público de ampliação de vagas com
garantia de qualidade, nos termos do pedido anterior, seja o Município
de São Paulo condenado em obrigação de fazer consistente em executar
o referido plano, cumprindo-se os prazos finais e intermediários
elaborados pela própria municipalidade, sob pena de multa e demais
medidas executórias;

Muito embora a abrangência territorial das ações civis públicas propostas em
2010 se limitasse aos bairros sob jurisdição dos fóruns regionais em que as ações
foram propostas – diferentemente da ACP de 2008, em que os pedidos diziam respeito
a todo o Município –, seus pedidos avançavam em questões importantes para a
garantia do direito à educação infantil. Além do plano de expansão, se requisitava o
monitoramento pelo Poder Judiciário do cumprimento do plano de expansão a ser
apresentado pela administração pública; o cumprimento de parâmetros de qualidade e
a inclusão de rubrica específica na Proposta de Lei Orçamentária Anual e em Plano
Plurianual para os exercícios subsequentes ao julgamento da ação, com valores
suficientes para assegurar a realização do plano.
Passados seis anos da propositura da primeira ação, infelizmente o direito à
educação infantil no Município de São Paulo continua sendo maciçamente violado.
Direito de dupla titularidade – além das crianças (art.208, IV CF), é também direito dos
pais ter acesso a vagas em unidades de educação infantil (art.7º, XXV) –, a violação
afeta e prejudica diariamente a vida de inúmeras crianças e famílias.
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V. INÍCIO DE MUDANÇA DO PADRÃO DECISÓRIO EM CASOS SOBRE O DIREITO À EDUCAÇÃO
Desde 2005, o Judiciário paulista consolidou um padrão decisório para
causas de educação infantil – estimulado por uma mudança jurisprudencial no STF. O
Tribunal reconhece desde então o direito subjetivo público de crianças de 0 a 5 anos a
frequentar uma creche ou pré-escola. Decisões em ações individuais ou individuais
homogêneas determinavam a matrícula de crianças identificadas. Com a organização
da demanda não atendida pelo direito em uma fila, as decisões tinham por
consequência, na maior parte das vezes, a simples mudança na ordem da espera. O
Judiciário passou a não ser capaz de, efetivamente, ampliar a garantia do direito para
a população. No máximo, oferecia a antecipação do atendimento para aqueles que o
procuravam. Quanto a ações que articulavam o direito à educação infantil de uma
perspectiva coletiva ou difusa, a resposta era majoritariamente negativa.
As ações coletivas promovidas por organizações da sociedade civil em 2008
e 2010 tinham por objetivo exatamente alterar esse padrão decisório. Após o longo
caminho percorrido pela primeira ACP (Proc. n° 0150735-64.2008.8.26.0002) até o
julgamento de improcedência em primeira instância, o mérito finalmente chegou à
apreciação do Tribunal de Justiça de São Paulo. Mais especificamente, foi apreciada
por sua Câmara Especial, órgão responsável por julgar causas ligadas aos direitos da
infância e juventude. Coincidentemente, outra Ação Civil Pública promovida pelas
mesmas organizações – proposta em 2010, no Fórum Jabaquara (Proc. n° 001864521.2010.8.26.0003) – foi a julgamento na Câmara Especial em uma mesma seção, em
29 de abril de 2013. Nessa seção, o julgamento foi suspenso e foi determinada a
realização de uma audiência de conciliação com o réu Município de São Paulo, em
que os pedidos das duas ações civis públicas seriam discutidos. A determinação da
realização desta audiência já apontava para uma possível mudança no padrão
decisório do TJSP.
Os quase seis anos que separam a propositura da Ação e o julgamento no
TJSP trouxeram algumas modificações no contexto judicial do direito à educação
infantil. Criada em 2006, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo oferece
assessoria jurídica para famílias com até três salários mínimos per capita. Desde sua
criação até hoje, a Defensoria passou a atender famílias que querem pleitear
judicialmente o direito à educação infantil. Estimativas da própria Defensoria no início
de 2014 indicam que, todos os dias, cerca de 120 famílias procuram-na com esse
objetivo.
Entre 2005 e 2008, foram assinados seguidos Termos de Ajustamento de
Conduta (TACs) entre a administração municipal e o Ministério Público (MP), que
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deixava de promover novas ações judiciais ou de executar as sentenças já obtidas,
desde que fossem criadas cerca de 15 mil novas vagas por ano. Em 2009, no entanto,
devido à forma como as vagas foram criadas – sem garantia de qualidade – e à
negativa do Município em assumir compromissos relacionados a critérios qualitativos
de atendimento da demanda, o TAC não foi assinado e o MP voltou a propor ações
judiciais.
Também em 2008 não havia uma fila por vagas em educação infantil pública
e organizada, em que os demandantes pudessem consultar sua posição. Nem mesmo
a Lei Municipal n° 14.217/06, que determina a publicação trimestral do número total de
demanda em creches e pré-escolas, era cumprida. A disponibilização periódica dos
dados só foi obtida por meio de uma estratégia judicial promovida pelas mesmas
organizações que propuseram as ACPs ora em debate, que chegaram a propor
seguidos mandados de segurança contra o secretário municipal de educação12.
Outra modificação conjuntural relevante, em 2012 foi iniciada uma articulação
com objetivo específico de discutir saídas judiciais para o impasse a que se havia
chegado em relação à educação infantil em São Paulo. Formado pela Ação Educativa
Assessoria, Pesquisa e Informação, autora das ACPs; pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo; pelo Grupo de Atuação Especial de Educação (GEDUC) do
Ministério Público do Estado de São Paulo; por Rubens Naves Santos Jr Advogados;
por Hesketh Advogados e pelo Grupo de Trabalho de Educação da Rede Nossa São
Paulo, criou-se o Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre Educação Infantil (GTIEI).
O objetivo do grupo, composto por instituições que atuavam judicialmente em
defesa da educação infantil, inclusive os principais litigantes em relação a esse direito,
era discutir e propor soluções para os entraves à sua efetivação do direito, tendo em
vista a atuação judicial. Também os unia a preocupação com a qualidade da educação
infantil oferecida; o descontentamento com a ausência de planejamento público e de
informações que possibilitassem o controle social das ações voltadas à ampliação do
direito no Município de São Paulo. Por fim, como elemento contextual relevante, houve
a mudança na administração municipal, com a eleição de Fernando Haddad (PT), exministro da educação e que incluiu em seu plano de metas para 2016 a criação de 150
(cento e cinquenta) mil novas vagas em educação infantil, meta que foi reafirmada no
PPA 2014 – 2017.
Todas essas mudanças de contexto certamente sensibilizaram os membros
da Câmara Especial para o crescentemente problema da educação infantil e,

12

Parte do histórico da estratégia de litigância das organizações do Movimento Creche para Todos,
inclusive a defesa do direito à informação sobre a demanda, aqui:
http://www.acaoeducativa.org/images/stories/pdfs/artigoaj.pdf
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sobretudo, para a insuficiência das respostas judiciais até então produzidas.
Informações extraoficiais apontam que uma parte significativa das ações processadas
nas varas da infância – e, portanto, também na Câmara Especial – tinham por objeto a
reivindicação individualizada desse direito.
As ações civis públicas propostas pelas organizações do Movimento Creche para
Todos ofereciam a possibilidade de o Judiciário Paulista responder de forma coletiva e
abrangente ao problema que permanentemente assolava o Tribunal de maneira
individualizada. Propor o diálogo com o Poder Executivo – solicitar a apresentação de
um plano detalhado de expansão para o número de vagas em educação infantil, cujo
cumprimento seria monitorado pelo Judiciário ao longo do tempo – era decisão com
maior potencial de efetivamente ampliar a garantia do direito.
No dia 29 de abril de 2013, ao apreciar apelação e agravo regimental nas
ações civis públicas registradas sob os números 0150735-64.2008.8.26.0002 e
0018645-21.2010.8.26.0003, a Câmara Especial suspendeu seu julgamento e
convocou uma audiência de conciliação entre autores e réus para tratar do problema.
Diante da possibilidade de um momento de interlocução entre as partes em âmbito
judicial, os autores das ACPs e o GTIEI solicitaram que a Câmara Especial
convocasse, além de audiência de conciliação, uma audiência pública. O objetivo da
audiência pública seria estabelecer um primeiro contato dialógico com o Município de
São Paulo, réu das ações, mas, principalmente, para que fossem ouvidas diversas
vozes, especialistas e atores institucionais interessados e envolvidos no problema da
garantia do direito à educação infantil no Município. Defendiam os autores que o
problema enfrentado

é de grandes proporções e coletivo, extrapolando, assim, o

interesse das partes diretamente envolvidas. Nesse contexto, justificava-se a
convocação de uma audiência pública para ouvir diferentes partes e perspectivas. Tal
pedido foi deferido.
Tomando como referência as audiências já realizadas pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) para discutir casos de grande interesse e repercussão social – como,
por exemplo, a constitucionalidade das políticas de cotas raciais –, além dos autores
da ACP, do GTIEI e de especialistas convidados, foi aberto prazo para que
organizações e indivíduos solicitassem o espaço para apresentar suas avaliações e
propostas na audiência, que contaria também com o recebimento de sugestões por
escrito.
Realizada nos dias 29 e 30 de agosto de 2013, a audiência pública contou
com a participação de mais de 40 organizações e especialistas envolvidos com o
direito à educação e forneceu subsídios tanto para a tentativa de conciliação como
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para o acórdão13, que decidiu no âmbito da Câmara Especial. O GTIEI organizou sua
posição pública em um documento denominado “10 pontos para um Plano de
Expansão da Educação Infantil de Qualidade em São Paulo.”14 Foi a primeira
Audiência Pública nesses moldes convocada no âmbito do Tribunal de Justiça de São
Paulo.
Finda a audiência pública, foi designada uma audiência de conciliação. Como
pano de fundo dos debates estava a meta de ampliação do número de vagas
assumida pelo próprio Prefeito no período de campanha eleitoral e reiterada no Plano
de Metas15 apresentado no final de março de 2013. Nesses documentos, o governo
municipal se comprometeu a criar 150 mil novas vagas na educação infantil, sendo
105 mil em creches, até 2016. O Plano de Metas foi elaborado a partir da
determinação do art.69-A da Lei Orgânica do Município, que estipula que o Prefeito
eleito ou reeleito deve apresentar publicamente, 90 dias após a posse, seu programa
de metas para as ações a serem realizadas em sua gestão. Seu objetivo é dar
transparência e exequibilidade às propostas do governo municipal.
O objetivo de ampliação em 150 mil vagas, porém, não foi assumido pelo
Município perante o Judiciário. Segundo o Secretário Municipal de Educação, o
Município estaria disposto a assumir o compromisso judicial de criar cerca de 43 mil
novas vagas em creches, diferenciando assim o compromisso político-eleitoral
daquele que estaria disposto a assumir em âmbito de uma conciliação judicial.
Segundo o cálculo por ele apresentado, que foi contestado pelos autores da Ação,
somando-se este número ao atendimento já existente o Município alcançaria a taxa de
frequência em creches de 50% (cinquenta por cento) da população de 0 a 3 anos. Os
autores, juntamente com o GTIEI, por sua vez, apontaram um equívoco elementar nas
projeções realizadas pela Secretaria, já que esta incluía matrículas de crianças com
idade superior a três anos no cálculo da taxa de frequência da população de zero a 3
(três) anos. Com base nos projeções corretas, seriam necessárias cerca de 165 mil
novas vagas em creches para se alcançar uma taxa de frequência de 50% nessa faixa
etária.
Na audiência de conciliação também foi objeto de debate a adoção de
parâmetros de qualidade em um eventual acordo. A Municipalidade se comprometeu a
estabelecer novos padrões a serem observados nos centros de educação infantil até
13

Acórdão completo disponível em:
http://www.acaoeducativa.org.br/images/stories/pdfs/decisao_tjsp_educacao_infantil.pdf, consultado em
14/04/2014.
14
Documento disponível em:
http://www.mpsp.mp.br/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=2393818.PDF,
consultado em 14/04/2014.
15
Documento elaborado pelo Prefeito Fernando Haddad em março de 2014. Disponível em
http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//videos/AF_FolhetoProgramaMetas.pdf , consultado em 15/04/2014.

2488

Anais do VIII Encontro da ANDHEP

ISSN: 2317-0255

meados de 2014, quando novas unidades começariam a ser inauguradas. Já os
autores, mesmo reconhecendo a importância de se abrir tal discussão sobre qualidade
na cidade, entendem que deveriam ser obedecidos os parâmetros já estabelecidos
pelos Conselhos Nacional e Municipal de Educação (CNE e CME), ao menos
enquanto os novos e participativos parâmetros não forem aprovados. Principalmente
em função dessas divergências não houve acordo.
No dia 16 de dezembro de 2013, por fim, a Câmara Especial julgou
parcialmente procedente a Ação Civil Pública proposta em 2008 e obrigou o Município
de São Paulo a criar, até 2016, 150 mil novas vagas em educação infantil, sendo 105
mil delas em creches16. Determinou também que todas as vagas a serem criadas
devem respeitar os padrões de qualidade já estipulados nos documentos normativos
do CNE e CME. Ao assim decidir, tomou como referência o número do Plano de Metas
e do PPA, apresentados pela própria administração municipal no início de seu
mandato. Determinou ainda que o Município apresentasse em juízo, no prazo de 60
dias, um plano de ampliação de vagas e construção de unidades de forma a cumprir a
ampliação da garantia do direito à educação infantil no Município. Para completar a
presença de pressupostos que viabilizassem a ampliação determinada, o acórdão
obriga o Município a incluir em sua proposta orçamentária a valores e rubricas
suficientes para garantir o cumprimento dos termos do acórdão. Por fim, para fins de
monitoramento da decisão, determinou a apresentação de relatórios semestrais sobre
o estágio de implementação do plano e indicou a Coordenadoria da Infância e
Juventude do TJSP a instância responsável por acompanhar a execução, articular a
interlocução com a sociedade civil e o poder público e fornecer informações ao juízo
da execução sobre as etapas do cumprimento da decisão judicial.
Confrontado com os limites de sua perspectiva comutativa por uma
articulação de instituições que se dedicam à defesa judicial de direitos educacionais, o
Judiciário paulista reviu seu reiterado padrão decisório. Inovou, assim, tanto ao realizar
uma inédita audiência pública no Órgão como ao estabelecer bases para uma nova
fase na proteção jurídica do direito à educação e dos direitos sociais. O sucesso dessa
aposta depende, em grande medida, das etapas que se seguirão.
VI. CONCLUSÃO
O objetivo deste trabalho foi registra as recentes mudanças no padrão
decisório sobre educação infantil em São Paulo. Tais mudanças têm potencial de
16

Acórdão completo disponível em:
http://www.acaoeducativa.org.br/images/stories/pdfs/decisao_tjsp_educacao_infantil.pdf, consultado em
14/04/2014.

2489

Anais do VIII Encontro da ANDHEP

ISSN: 2317-0255

provocar largo impacto sobre a apreciação judicial de direitos fundamentais coletivos
no Brasil. Instrumentos como audiências públicas, planos negociados com o poder
público, mecanismos de monitoramento externo ao juízo tradicional da execução que
contem com a participação de outros atores sociais e a produção de análises técnicas
sobre o orçamento público, a pedido do Judiciário, são medidas que, apesar de
absolutamente incipientes no País, estão na base desse potencial de alteração quanto
aos paradigmas do controle judicial de políticas públicas.
Ao obrigar o Poder Executivo municipal a elaborar um plano para a garantia
de um direito social cuja violação é ampla e estrutural e cuja solução é complexa –
demandando uma série de ações do poder público, como desapropriação, construção,
concurso público, licitações etc. – o Poder Judiciário estabelece, necessariamente, um
diálogo com outro poder. A condenação jurisdicional deixa de ser um ato unilateral e
passa a ter um caráter dialógico. A execução satisfatória da decisão demandará
necessariamente empenho e ação comprometida do Executivo, que decidirá as
estratégias a adotar para a implementação do direito17.
A decisão de dezembro de 2013 do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim,
tem potencial transformador: modifica os lugares em que os poderes instituídos estão
habituados a estar. Para que a decisão seja cumprida, é necessário estabelecer um
momento de negociação entre as partes e para além das partes, assumindo o Poder
Judiciário principalmente um papel de mediador. Faz parte da democracia, afirmam
Nobre e Rodriguez em artigo sobre o tema18, poder colocar a própria dinâmica
institucional em debate, propondo alterações em seu funcionamento.
A visão tradicional que o próprio Poder Judiciário veicula sobre a separação
de poderes é colocada em xeque por meio do acórdão, bem como outros argumentos
reiteradamente usados para indeferir pedidos que visam promover direitos difusos: a
impossibilidade de intervenção judicial no âmbito da discricionariedade administrativa;
impedimentos de remanejamentos orçamentários para o cumprimento de decisões e,
de forma correlata, a reserva do possível; a legitimidade democrática dos poderes
eleitos para decidir sobre suas prioridades; a suposta insuficiência técnica do Poder
Judiciário para lidar com questões relacionadas a políticas públicas. Tais argumentos
foram afastados no caso concreto. Oferecer uma resposta social satisfatória para a
maciça violação de um direito constitucional ao qual é conferida a prioridade absoluta

17

Para uma realização mais democrática, tal plano deveria ser elaborado também em diálogo com a parte
contrária e com a sociedade de forma mais ampla, sua beneficiária. Discute-se nesse campo se haveria o
direito ao planejamento público participativo.
18
Marcos Nobre e José Rodrigo Rodriguez. “Judicialização da política”: déficits explicativos e bloqueios
normativistas. Novos estud. - CEBRAP no.91 São Paulo Nov. 2011. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002011000300001
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– o direito das crianças à educação infantil – parece ter sido o objetivo do Poder
Judiciário ao mudar seu entendimento sobre o tema.
Para a efetiva ampliação da garantia do direito à educação infantil, no
entanto, o acórdão judicial é apenas um passo. A animosidade que um processo
judicial pode gerar entre as partes deve ser superada, em benefício de uma postura de
cooperação. Acredita-se que todos concordem com a importância e a prioridade
constitucional do direito à educação infantil e que estejam dispostos a empreender
todos os esforços possíveis para garanti-lo ao maior número de crianças. Nesse
contexto, não faz sentido encarar autores e réus de um processo de interesse público
como partes contrapostas ou com objetivos conflitantes. Tal cooperação é importante
porque sem a participação do Poder Executivo Municipal pouco avanço pode ser
obtido. Em caso de descumprimento, por exemplo, a determinação será revertida em
multa, que pouco contribui para o avanço na garantia do direito. Mais efetivas, nessa
hipótese, seriam iniciativas de debate público no âmbito da execução e, em caso de
descumprimento injustificado, responsabilização política dos administradores.
O Poder Judiciário e os litigantes, por sua vez, têm pouca experiência na
execução e monitoramento desse tipo de decisão, dado seu ineditismo. A questão
sobre quais os instrumentos jurídicos – para além da multa – podem ser usados para
compelir o Poder Executivo a efetivamente apresentar um plano e implementá-lo ainda
está em aberto. Soma-se a essa questão outros aspectos institucionais relevantes,
como a necessidade de atualizar os espaços de acompanhamento no Âmbito do
Judiciário, ainda que mudem os desembargadores que proferiram o Acórdão.
Como toda novidade, ainda em processo, há inúmeros desafios a serem
vencidos após a decisão do TJSP. Sua execução não é das mais fáceis e demanda
diálogo e mediação com o Poder Executivo. Destaca-se, neste momento, a urgência
em superar os entraves institucionais e políticos, sobretudo mobilizar recursos para
atender a esse direito. Seja como for, mais uma perspectiva para a reivindicação de
direitos fundamentais foi aberta.
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CONFLITOS AGRÁRIOS E A CONSTRUÇÃO DO SUJEITO DE DIREITOS:
Argumentos Jurídicos em torno das Demarcações das
Terras Indígenas de Karajá de Aruanã
Leonilson Rocha dos Santos/Universidade Federal de Goiás
Vilma de Fátima Machado/Universidade Federal de Goiás

INTRODUÇÃO
A discussão feita a respeito dos enunciados discursivos em torno das demarcações
de terra indígenas nos ajuda a perceber como se constitui os argumentos que visam
invisibilizar o sujeito de direitos no processo de demarcação de terras indígenas, legitimando
em seu lugar a natureza. Essa produção externa gesta uma identidade conferida das
sociedades indígenas como “bons selvagens”, “amigos da natureza”, “ecologistas em
potencial” que corrobora com a ideia que este trabalho aponta como impossibilidade do
reconhecimento do sujeito de direito coletivo. Esta ideia refere-se a naturalização dos povos
originários, que nos processo de demarcação de suas terras se traduz na “demarcação” do
indígena para terra, do que a terra para o indígena.
Neste trabalho, objetivaremos estudar as nuanças deste discurso de naturalização
das sociedades indígenas, enquanto a criação de um tipo “ideal” do sujeito indígena de
direito1, como meio para possibilitar a demarcação de suas terras, pela ordenação destes
enunciados discursivos. Visando entender como se configuram estes argumentos colocados
em torno das demarcações de terras dos povos originários, bem como a formulação do ideal
de índio e de espaço que este deve ocupar, vamos analisar os autos do processo n.
2001.35.000006542, que atualmente tramita no Tribunal Regional Federal da 1° Região,
sobre a anulação dos documentos que subsidiaram a demarcação das terras indígenas do
povo de Karajá de Aruanã.
A Comunidade Karajá de Aruanã vive no perímetro urbano da cidade de Aruanã. As
áreas reivindicadas situam em lotes urbanos ocupados por “posseiros poderoso2”. O
processo referido acima materializa a Ação de Anulação dos Atos Administrativos, utilizando
o rito Ordinário, porposta por estes poderosos posseiros, que entenderam que os atos que
subsidiaram a demarcação das terras estavam eivados de vícios.
Dentro dos autos deste processo (2001.35.000006542), contém todos os processos
administrativos que contém documentos (laudos antropológicos, informes, relatórios,
decretos, ofícios, croquis das áreas indígenas I, II e III. etc.) que também constituirão nossos
objetos de análise.
A construção dialética nos processos judiciais é pautada a partir do contraditório,
entretanto a legitimidade processual das sociedades indígenas inexiste, sendo configuram
no processo como parte legalmente constituídas a União, representada pelo Procurador
Federal, e a Fundação Nacional do Índio/FUNAl, representada pela sua procuradoria
especializada. Esta constatação nos chamou atenção para procurarmos outras fontes para
embasarmos nossas análises. Objetivamos, além da pesquisa bibliográfica sobre o tema,
trabalhar com a produção de documentos a partir da utilização da metodologia da História
1
2

Como se o próprio termo índio ou indígena já não fosse um ideal.
Termo usado por um dos entrevistados, pertencente à Comunidade Karajá de Aruanã (Buridina Mahãdu).
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Oral. Neste aspecto, realizamos entrevistas com lideranças indígenas da aldeia Buridina
Mahãdu (Karajá de Aruanã), buscando, registrar seus relatos sobre as questões e lutas da
comunidade Karajá de Aruanã voltada ao enfrentamento da demarcação de suas terras.
1. A Construção discursiva do Sujeito de Direito
A aldeia Buridina Mahãdu está localizada no município de Aruanã – GO, e em
referência as outras aldeias Karajá, sua localização é considerada como povo de cima, ao
sul (Ibóó Mahãdu), segundo a mitologia Karajá (PETESCH. 1993; RODRIGUES 1993).
Segundo LIMA FILHO (2006, p. 148), “a presença do grupo Karajá do Rio Araguaia, onde
primeiro se localizou o presídio de Santa Leopoldina e depois a cidade de Aruanã, remonta
a tempos imemoriais”. Uma das lideranças da aldeia em entrevista relatou que
No começo, assim da história de como era a aldeia, meu bisavô, que era historiador, e se
chama Kabitxã; quando ele chegou aqui não tinha morador, nem índio nem branco, eles
foram os primeiros a fazer suas moradias, aí de um ano pra outro aqui se tornou a maior
aldeia Karajá em toda historia aqui do vale do Araguaia. (...) o pessoal foi indo embora
daqui e a aldeia acabou, sobrou duas famílias, que é o J M e a mãe do R. O meu avô disse
que não queria mais que o pessoal fosse pra ilha do bananal, porque lá dava muita briga.

A população indígena foi sendo expulsa do seu território devido à chegada do não
indígena que remonta desde a construção do presídio de Leopoldina, e a criação do povoado,
também com o nome de Leopoldina, os indígenas foram empurrados para um pequeno espaço
de terra na Beira do Araguaia, que hoje é denominada área I com 11 Hectares homologados
(LIMA FILHO. 2006).
A partir desse processo de espoliação, a questão da terra foi travada como um dos
grandes pontos de luta desta comunidade indígena. Por certo que este processo de espoliação
não está desconectado do que acontece nacionalmente. O século passado foi marcado por um
cenário de expulsão dos povos indígenas de suas terras, seja pela questão fundiária, com
fazendeiros e grandes latifúndios, seja pelas questões urbanas. O fato é que “O processo de
asfixia para os indígenas, agravou-se na década de 1970, com a implantação das grandes
fazendas e com o processo de avanço dos núcleos urbanos que passou a pressionar e aldear a
população indígena dentro de áreas minúsculas." (PACHECO e SOUSA FILHO, 2008: 3500).
Com o processo de urbanização do território indígena, uma vez que o povoado de
Leopoldina se estabeleceu ao lado das áreas em que vivem o povo Karajá, este povo passou a
estabelecer um contato cotidiano com a sociedade envolvente, passando a subsidiar elementos
constitutivos da construção da identidade da Cidade, por exemplo, o próprio nome desta, Aruanã3.
Este processo de urbanização foi caracterizado pelo desrespeitar aos direitos indígenas,
uma vez que suas áreas eram totalmente invadidas. Havia a perda do território e a precarização
da condição de vida dos povos indígenas no país. Na fala de H. foi colocado o processo de asfixia
3

Aruanã, na cultura Karajá, é uma divindade festejada tradicional no final da colheita da roça pelos Iny (Festa de
Aruanã). Este termo (Iny) é mais correto para denominar a cultura Karajá, uma vez que é usado pelo próprio
povo para se auto - identificar, uma vez que o termo índio ou Karajá é dado pela sociedade envolvente, e não
passa pelo crivo do autorreconhecimento.
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que a comunidade Karajá passou, pois a disputa da terra ficou estabelecido com a chegada do
não-índio, inclusive motivada pela política estatal de ocupação do Brasil:
com o presídio de Leopoldina, que trouxe os escravos como mãe de obra, daí criou a
4
povoação, aí aconteceu que o último chefe de posto indígena, que na época era o SPI , ele
foi se apossando dos bens, e as áreas que eram demarcadas, ele foi invadindo, tipo o
5
Ariká mesmo. Ai, quando os meninos cresceram, eles pensaram, agente tem que retomar
a área, agente só tem uma área de moradia, agente não tem uma área para plantar, para
caçar, sabendo que a área no passado foi nossa.
Eu cresci assim, até chegar a década d 1970 que explodiu o turismo. A primeira coisa que
a gente sentiu foi o impacto de invasão.

Por desconhecimento de seus direitos, a comunidade passou a se submeter ao que
foi colocado pelo SPI, que motivado por uma política integracionista, entendia não assistir
mais direitos aos indígenas em ter suas terras demarcadas e protegidas, uma vez que estes
já estavam em vias de integração com a sociedade envolvente, nos moldes em que o
mandamento legislativo estabelecia.
O que se percebe, é que a negação dos direitos indígenas ao seu território passou
por uma percepção da construção do ser indígena, pois na medida em que o órgão do
governo acreditava que o indígena em transição, se integralizasse a civilização, poderia
deixar de ser indígena, e não precisaria mais da terra para sobrevivência.
Esta mitigação de direito à terra, que é essencial para a reprodução física e cultural,
levou a comunidade indígena a situações precárias. Com a situação alarmante que passava
a aldeia Buridina, uma vez que não tinham mais de onde retirar o sustento, pois o seus
territórios foram loteadas e vendidas, inclusive onde se encontrava o Cemitério Karajá, que
tem grande importância para cultura Iny, como para outras culturas também, a Fundação
Nacional do Índio - FUNAI resolveu encaminhar uma ordem de serviço para atender a
comunidade.
A partir deste momento, foi colocado o impasse de verificar quais áreas pertenciam à
comunidade Buridina que deviam ser demarcadas. A primeira questão foi entender se
aquela população, que conviva com a "Civilização" ainda poderia ser considerados
indígenas para os efeitos da representação social, e o enquadramento do conceito legalideal.
Em todo o processo administrativo de demarcação das terras indígenas, como o
processo judicial de anulação dessas demarcações, os argumentos construídos para não
reconhecer o direito indígena à terras, levantava justamente a questão de se colocar a
dicotomia em ser índio e estar no meio da civilização, como se as coisas fossem
antagônicas. Disso depreende a ideia que a selvageria é característica intrínseca dos índios
e deve ser mantida para lhes garantir direitos. Se o índio já foi civilizado, deixou de ser,
portanto excluído do gozar de direitos indígenas. Os trechos extraídos da inicial que
instrumentalizou a ação coloca essa questão da seguinte forma:
4
5

Serviço de Proteção ao Índio
Área III com 586 Hectares homologados. (LIMA FILHO. 2006: 137)
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É um fato inconteste que, os Índios Karajás de Aruanã, com um contato de "mais de
três séculos com a comunidade nacional", estão totalmente integrados com a
comunidade não - índia, trabalham em atividades urbanas e rurais, falam
fluentemente o português e de muito, casam-se e se dão em casamento com os não
índios (nacionais), na sua maioria são mestiços, e não se enquadram na definição
legal de índio, ao teor do artigo 3, I, da Lei n. 6001/73. (p. 11)
"ÁREA KARAJÁ de Aruanã - I" são localizadas no CENTRO URBANO DA CIDADE
DE ARUANÃ, onde estão os edifícios de maior expressão econômica e importância
social para o Município, inclusive a única ESCOLA ESTADUAL (Ginásio Estadual
Dom Cândido Penso), avenidas, Ruas e etc. (p. 7)

Primeiramente, como verificamos, o indígena está à margem da cidadania. Os
argumentos dos advogados dos ocupantes do território indígena são colocados no sentido
de desconsiderar o ser indígena uma vez que estes já estão em contato com a sociedade
envolvente, e só poderia ter direito a terra si se enquadrassem no conceito incorporado pelo
Estatuto do índio (Lei 6001/73)6. O enquadramento neste conceito pressupõe a negação do
sujeito de direito, pois nesta percepção não há cidadania para o indígena, visto que, em si o
conceito de índio, como foi construído, coloca a ideia de um “humano em potencial”, em
transição para a civilização e, então gozar seus direitos. Neste sentido os argumentos
postulados, visam desconstituir o direito indígena pontuando que quem tem direito a terra,
seria quem fosse o índio, carregado da ideia de bom selvagem, não integrado.
De fato, os argumentos em torno das demarcações das terras indígenas que
envolvem o ser indígena pelo qual se está reservando um espaço, colocam a questão de
deixar de ser indígena, como si fosse possível, deixar de ser. O foco que apontam está no
modo da comunidade se comporta em relação a um padrão idealizado do que é ser índio de
verdade, como se qualquer desvio de modo de comportamento remetendo a um
distanciamento da cultura autêntica.
E neste sentido que antropólogos, administradores e juristas, quando se pronunciam
no processo em questão – contra ou a favor do argumento de que os Karajá de Aruanã
(não) são índios – comparam sempre aos indígenas Karajá que vivem na ilha do bananal,
como se estes fossem uma cultura autêntica que deveria ser seguida como modelo.
CASTRO (2006: 7) denota bem o problema desta consideração, pois “não há culturas
inautênticas, pois não há culturas autênticas, (...) autêntico não é uma coisa que os
humanos sejam (...) a autenticidade é uma autêntica invenção da metafísica ocidental (...) o
Autêntico é o avatar do Ser”.
O humano não pode ser medido pelo critério de autenticidade, esta consideração
simplesmente anula uma de suas características: a diversidade de ser. Considerando algo
autêntico, também teríamos que considerar algo inautêntico. O problema reside nesta
dualidade classificatória. O tratamento de considerar indígena ou não, com a construção de
um parâmetro de autenticidade coloca bem a ideia de construção do paradigma moderna

“A filosofia da legislação brasileira era justamente essa: todos os índios ‘ainda’ eram índios, no sentido de que
um dia iriam, porque deviam, deixar de sê-lo” (CASTRO, 2006: 2)

6

2496

Anais do VIII Encontro da ANDHEP

ISSN: 2317-0255

científica, pelo qual sempre é possível criar modelos ideias que devem subsumir aqueles
que pretendem se identificar com este modelo/avatar. CASTRO (2006) chama atenção para
a distinção entre identidade e diferença, pois para ele, o tratamento do que é índio está
posto no campo da identidade, mas que é reconhecida puramente pela diferenciação.
Quando busca explanar o seu entendimento sobre o ser índio escreve que,
A indianidade designava para nos um certo modo de devir, (...): Um movimento
infinitesimal incessante de diferenciação, não um estado massivo de “diferença”
anteriorizada e estabilizada, isto é, uma identidade. (Um dia seria bom os
antropólogos pararem de chamar identidade de diferença e vice-versa.) (p. 2).

Os advogados apontam na inicial argumentos que perpassam pela questão do
autêntico, uma vez que o parâmetro estabelecido para a cultura Karajá, é aquele entendido
como mais próximo da natureza, assim remetendo para os Karajá da Ilha do Bananal:
É cristalino o fato de que os índios karajás de Aruanã não tem direito à área
escolhida pela FUNAI, a qual, inicialmente, agiu com base em um "estudo"
antropológico desenvolvido para estabelecer as condições dos ÍNDIOS KARAJÁS
da ILHA DO BANANAL (p. 11).

Neste mesmo sentido, a urbanidade e o espaço da cidade não foi construído para o
indígena. Por isso, não é concebível para a sociedade envolvente que os territórios
indígenas fiquem confrontantes com as cidades. Pelo contrário, o lugar ideal para o indígena
deve ser longe da cidade, ou porque não é seu espaço, ou porque corre o risco de deixar de
ser índio contaminando-se com a civilização.
Este contraste que está apontado, entre índio e cidade, reforça a noção construída
de que o lugar do indígena é na “natureza”, e traz todas as implicações que discutimos no
capítulo II. O parecer 021/DID/SUAF/1986 da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, traz um
argumento consolidado no processo administrativo para justificar a demarcação das terras
indígenas:
As terras Karajá de Aruanã se encontram perdidas para esses índios, pois as
fronteiras da nossa civilizam as atingiram. O processo de ocupação é irreversível.
Assim sendo, já que não se pode voltar atrás no tempo em busca de uma situação
ideal, pelo menos tentemos resguardar para os Karajá de Aruanã um espaço de
chão ancestral que lhes garanta a vida. Grifos nossos (folha 104).

A definição de um espaço ideal para as populações indígenas é alimentada por uma
representação construída na sociedade que tende a considerar o indígena como habitante
da "natureza" e não do espaço urbano e civilizado. Portanto, é “inexplicável” pensar na ideia
de índios urbanos, porque na separação posta pela modernidade entre homem e natureza,
a ideia sustentada, considera que a natureza não é o espaço humano, como o espaço do
humano não é da natureza.
Assim, a principal implicação de se ter índios urbanos é que estes deixaram de ser
índios, seriam "mestiços e totalmente integrados à cultura nacional", pelo simples fato de
"residirem nas casas edificadas em lote localizado no centro URBANO de Aruanã" (p. 42). A
implicação desta projeção consiste em enunciar que o direito não assiste aos índios que não
são mais índios, ou que o direito tem que os assistir estes índios para que eles se tornem
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mais índios, chegando ao ideal do ser consagrado pela sociedade e proclamado pelo direito.
Como se pudessem aferir a indianidade dos membros de uma comunidade, utilizando de um
critério chave para poder analisar todos os outros: a simbiose com a natureza.

2. A produção do discurso da aculturação das sociedades indígenas: a
naturalização como critério de Indianidade para o reconhecimento do
direito.
“O povo Karajá não tem limite de terra,
e a perambulação é muito grande,
até em Britânia nos chegava, era dois dias de viagem até lá,
era de 50 quilômetros subindo o rio ou descendo”.

A demarcação das terras indígenas do povo Karajá de Aruanã, deu início com o
memorando. 01/PI-ALD em 1986 do chefe de posto do Município para o Presidente da Fundação
Nacional do Índio - FUNAI, relatando a difícil situação que esta comunidade vinha enfrentando,
uma vez que “encontra(va)-se alojada em uma área de mais ou menos 15.000 m² à margem do
Rio Araguaia” (folha 83). A partir de então, começaram se os trâmites para demarcação das terras
indígenas da comunidade.
Inicialmente, se estabeleceu um grupo de trabalho para estudar a situação
socioeconômica da comunidade. O grupo foi constituído por duas funcionárias da FUNAI de
Goiânia, em cumprimento da Ordem de Serviço – OS n. 024 e 025 de 01 outubro de 1986. Neste
estudo, concluíram pela "premência de alguns procedimentos que poderão auxiliar aquela
comunidade a encontrar meios de modificar a condição de grande carência que
experimenta[va]m" (p. 265).
O relatório final do grupo de trabalho enviado à Goiânia, funcionou como uma espécie de
chamada público para que a sociedade goiana desenvolvesse ações junto à comunidade que se
encontrava em precárias condições de escassez. A questão da terra transpareceu para a
sociedade envolvente o caráter emergencial em trabalhar as questões indígenas no Estado. Este
relatório constituiu marco a diversas ações da sociedade envolvente com a comunidade Karajá de
Aruanã.
Com isso, começou a dar maior visibilidade às questões que enfrentavam o povo Karajá,
que até este período, tiveram seus direitos invisibilizados. A atuação de segmentos sociais foi no
sentido de empreender ações visando diretas na aldeia. Dentro das várias que atuaram, é
possível encontrar acervo que registre a participação de três: Universidade Católica de Goiás UCG; A diretoria do Partido dos Trabalhadores pela sua Secretaria da Juventude - SJPT; e o
Instituto Brasil Central, por meio da sua coordenação de assuntos indigenistas – IBRACE/CAI.
Os trabalhos de intervenção começaram a ser desenvolvidos por setores distintos da
sociedade, que se articularam no sentido de empreender esforços pelas causas indígenas. Dada
a situação relatada pela FUNAI, as ações passaram a ser direcionadas, visando intervir na
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realidade deste povo. Não é demais ressaltar que a luta pelas Terras Indígenas Karajá no Estado,
foi o eixo que articulou a sociedade em torno das causas indígenas.
Essa articulação possibilitou a participação de alguns atores sociais envolvidos com as
questões ambientais. O apelo da questão ambiental sobressai a outros aspectos que deveriam
ser levados em conta nos processo de luta dos povos indígenas. Aqueles atores que não se
identificavam como movimento ambientalista, se esforçavam em absorver as demandas
ambientais para enfrentamento da questão indígena – como foi o caso do SJPT – pois já se
consolidava no âmbito nacional a instrumentalização das questões indígenas pelo movimento
ambiental multissetorial.
Enquanto estes segmentos sociais, listados acima, procurava se aproximar das causas
indígena tendo em vista o processo de demarcação das suas terras, no intuito de ajudar a
comunidade, de outro lado, havia mobilizações, inclusive dos ocupantes das atuais terras
indígenas, para que estas não fossem demarcadas. Inclusive é importante ressaltar que em
alguns momentos, os agentes políticos do município se posicionavam contra a demarcação, e na
medida que o cenário político municipal se modificava, as posições também mudavam. Uma das
moradoras da aldeia relatou que “com todo alvoroço da demarcação das terras, a prefeita da
cidade fez uma manifestação contra agente, neste tempo eu fiquei dias sem ir na escola, porque
eu tinha muita vergonha de aparecer”.
Assim, para se estabelecer uma análise dos argumentos colocados nos autos do
processo, e não competir ao erro de generalizar todos os posicionamentos sobre a demarcação
de terras, verificou que as disputas de interesses em torno da demarcação das terras indígenas
refletiam o surgimento de dois grupos. Havia duas alas com diferentes posicionamentos. A
primeira, que se considerava favorável à demarcação das terras, era composta por estes agentes
que intervieram na comunidade Buridina, formando o que poderíamos chamar de movimento
indigenista local. A segunda ala, que não concordavam com a demarcação das terras indígenas,
era formada pelos ocupantes das terras indígenas e aqueles que tinham interesses direitos, como
alguns agentes políticos7.
A primeira ala, que era composta pelos segmentos sociais que desenvolveram ações junto
à comunidade, acreditava que os indígenas estavam deixando de ser índios, perdendo seus
traços culturais, portanto todas ações desenvolvidas desde 1986 refletiam a necessidade urgente
de “resgatar” suas culturas.
A segunda ala, ocupada pelos ocupantes das áreas indígenas, também se valia do
mesmo argumento, mas o enfretamento era outro. Posto o interesse direito nas áreas que poderia
ser demarcadas, o segundo grupo entendia que uma vez que os a comunidade Karajá de Aruanã

7
Uma vez que prédios da prefeitura estão situados nas áreas indígenas. Caso a discussão tomasse rumo no
sentido de tirar os indígenas da cidade, a área que eles ainda ocupavam ficava no centro da cidade, e constava
no cartório que era da prefeitura do município de Aruanã.
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deixou de ter a condição de indígena, configurava-se um obstáculo para reconhecer mais direitos,
além daqueles sobre à área que ocupavam no centro da cidade: “15.000 m² à margem do Rio
Araguaia”, fl. 83.
As implicações práticas dos argumentos das duas alas também são distintos: Enquanto a
primeira defende que deveria se demarcar mais terras para garantir o “resgate” da cultura, uma
vez que o maior espaço territorial representaria maior possibilidade de isolamento - inclusive
defendendo a compra outras áreas pela FUNAI no Estado de Goiás, distante da cidade para
colocar a Comunidade Buridina – a segunda ala, por sua vez, defendia que deveria ser
reconhecido o mínimo de direitos, uma vez que esta comunidade já estava em vias de integração,
não fazendo jus ao mesmo tratamento se ainda fosse “isolada”.
Assim, é possível analisar a influência de um discurso que ordenou enunciados capazes
de construir argumentos tanto a favor, como contra a demarcação. A questão da aculturação e
relação com o meio ambiente, foi capaz de valer tanto os indigenistas locais, como os
interessados em obter para si as terras indígenas. O desafio estava lançado, quem conseguisse
“convencer” mais sobre a eficácia do seu argumento, teria o seu interesse sobreposto ao outro. O
movimento indigenista local, instrumentalizou o meio ambiente.
Das ações da sociedade envolvente podemos verificar as desenvolvidas pela Secretaria
da Juventude do Partido dos Trabalhadores (SJPT) no ano de 1991 com o projeto intitulado
“Karajá de Aruanã”, sob a orientação de professores da Universidade Católica de Goiás. O
projeto “consiste em um conjunto de ações que visa à formação de uma consciência
ecológica e de uma compreensão mais elaborada das múltiplas dimensões humanas”, grifo
nosso (ALVES, ET AL, 1991: 2).
Neste projeto ficou claro o enfrentamento em conjunto da questão indígena no
sentido de realçar aspectos postos a partir das problemáticas Ecológicas, ou seja, numa
perspectiva que articulou as problemáticas indígenas e ambientais. Como podemos ver em
trechos do projeto:
- O projeto Karajá de Aruanã concebe a necessidade de [...] assumir a discussão e
atuação ecológica no Estado de Goiás.
- Assim sendo, elegeu-se questão indígena e ecológica como temas fortes para
discussão e atuação política [...].
- o projeto é um trabalho de campo aliado à discussão da questão do índio e da
ecologia no Brasil e no Estado (Ibidem, 1991, p 2- 4. ).

Os jornais locais na época noticiavam as seguintes manchetes, que nos ajuda a
entender a construção da relação que começou a se desenvolver com os indígenas de
Karajá e a sociedade envolvente: “Voluntários tentam resgatar a cultura dos índios de
Aruanã – Jornal O Popular. Goiânia, 26 Setembro de 1991”; “Jovens tentam ajudar aldeia
dos Karajá – Jornal da Segunda. Goiânia, 30 de Setembro de 1991”; “Grupo vai conhecer a
realidade dos Carajá – Jornal O Estado de Goiás. Goiânia, 03 de outubro de 1991”; “Índios
perde tudo até a aldeia – Jornal O Popular. Goiânia, 28 de novembro de 1991”.
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Como se percebe, a primeira ala favorável aos indígenas, com a "chamada" da
FUNAI para intervenção social na Comunidade Indígena de Aruanã, despertou o interesse
em discutir as questões ecológicas postas a partir da demarcação das terras indígenas. Os
atores indigenistas levam para dentro da comunidade a questão ambiental como sendo o eixo
articulador da possibilidade de demarcação das terras, e ainda, um elemento essencial para
constituir a identidade cultural dos povos indígenas. Em uma entrevista com um ativista indigenista
no Estado de Goiás, que inclusive desenvolveu uma série de projetos junto a comunidade de
Aruanã, foi destacado que “o movimento indigenista, que é muito ligado inclusive, e está cada vez
mais ligado ao ambientalismo” (grifo nosso).
A aproximação das causas ambientais indígenas se concretizou a partir da configuração
deste cenário de disputas pela terra que começou a se desenvolver em 1986. O discurso dos
segmentos sociais em se aproximar da causa, além de estar imbuído de uma ideia paternalista,
enunciava a preocupação da sociedade envolvente com as questões ecológicas (vide projeto
“Karajá de Aruanã), colocando ao indígena a necessidade de se adequar a uma identidade,
produzida externamente.
Desde 1986, com a primeira visita da FUNAI, já começaram a se produzir discursos em
torno da demarcação das terras Karajá. O enunciado ambiental realçou a preocupação em
“resgatar” a cultura Karajá, visando recuperar algo que foi perdido no passado. A ideia é
retomar a noção de índio ideal, que tem um contato mais estreito com a natureza. Por isso, as
ações de “voluntários” – como se estivessem desprovidos de interesses - para regatar a cultura
Karajá, conforme notícia a manchete8 colocada acima, traz a ideia de que só seria possível a
demarcação das terras, caso os indígenas se “voltassem” ao status quo, e para isso precisavam
de ajuda.
A ideia daqueles que se consideravam favoráveis a demarcação das terras indígenas, se
fundou na noção que remete à um congelamento da Cultura, e que os direitos reconhecidos a
estes povos culturalmente diferentes se justificam pela necessidade de preservar um modo de
vida, investido pelo interesse em preservar o meio ambiente. Por outro lado, se a população se
encontrava em estágio d aculturação, o resgate da cultura era uma ação urgente em ser
empreendida. Como foi analisado no trabalho monográfico de PORTO (2001), intitulado
Processo de Aculturação dos Karajá de Aruanã nas décadas de 70, 80 e 90. defendido na
Universidade Católica de Goiás, o aculturamento era um processo gradual que afastava os
indígenas de Aruanã dos costumes, crenças e tradições da nação Karajá. A construção da
aculturação é sustentando pela ideia de que a comunidade passa a não ter mais uma
identidade indígena.

MANCHETE: “Voluntários tentam resgatar a cultura dos índios de Aruanã” – Jornal O Popular. Goiânia, 26
Setembro de 1991.
8
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Com isso, a produção de primeiros enunciados de um discurso calcado na ideia de
processo de aculturação vem sendo incorporado na disputa das lutas indígenas por terra
como um impedimento de exercício de direito. A nosso ver, como coloca FREIRE, A ideia do
congelamento das culturas indígenas,
Criou-se para a maioria dos brasileiros a imagem de como deveria ser o índio: nu ou
de tanga, no meio da floresta, de arco e flecha, como descrito por Pero Vaz de
Caminha. Essa imagem foi “congelada”, persistindo até hoje. Qualquer mudança
nela provoca estranhamento. Quando o índio não se enquadra nessa imagem, vem
logo a reação: “Ah! Não é mais índio”. Para essas pessoas, o “índio autêntico” é o da
carta de Caminha e não aquele índio de carne e osso que conosco convive, que
está hoje no meio de nós.
Para impedir a demarcação de terras indígenas e reforçar preconceitos, diz-se:
“esses ai não são mais índios, já estão de calça e camisa, de óculos e relógio, e
falando português, não são mais índios”. Cria-se uma nova categoria, desconhecida
pela etnologia: o ex-índio! Alias, isso acontece com todos nós. O uso de jeans, tão
corrente no Brasil, não foi inventado por nenhum brasileiro. A forma de construir em
concreto armado também não é técnica brasileira. A tecnologia do telefone celular e
do computador não é brasileira, enfim, toda essa parafernália que usamos – os
milhares de itens culturais presentes no nosso cotidiano – não tem necessariamente
suas raízes em solo brasileiro. (FREIRE, 2001: 1).

Quando a ideia de aculturação é usada pelo grupo favorável à demarcação das terras
indígenas, o intuito é superar o processo por meio do resgate da cultura. Quando o discurso da
aculturação é usado pelos que se posicionam contrariamente aos direitos indígenas à terra, seu
sentido toma outra implicação, que é de não reconhecer os direitos plenos da sociedade.
Um pouco antes de ser apresentado o Laudo Antropológico sobre a demarcação das
terras indígenas, o grupo de integrante do projeto da SJPT, "Karajá de Aruanã", juntamente com
Membros da comunidade indígena, em "fevereiro de 1992 entraram com representação contra a
FUNAI junto à Procuradoria da República em Goiás, requerendo promoção da ação civil pública
contra a invasão da área indígena, a desapropriação das terras ocupadas por terceiros" (folha
434). Na mesma notícia se verificou a citação de alguns apoiadores das causas indígenas
no Estado, entre estes podemos observar a presença de entidades ambientalistas.
Conforme o texto: “O Ato de entrega da representação foi acompanhada por todos os
membros do projeto Karajá de Aruanã, presidentes de sindicatos e associações civis e
ambientalistas, políticos parlamentos e professores universitários” 9 (grifo nosso).
Em 1992, após seis anos do relatório de viagem que constatou a urgência na demarcação
das terras indígenas Karajá, foi que o laudo antropológico, de responsabilidade do Sr. Manuel
Ferreira Lima Filho, foi juntado no processo de demarcação. Enquanto isso, as ações da
sociedade em intervir na realidade da comunidade estavam sendo desenvolvidas. O laudo coloca
o sintetiza a posição do movimento indigenista local, acentuando a ideia de que a aculturação
deve ser superada, uma vez que “a capacidade de serem Carajá e não serem tragados de vez
pela arrogância e ganância da nossa sociedade branca”. A partir do laudo, é possível perceber as

9

INFORMATIVO. Justiça é Acionada para Reintegrar Terras Karajá. Secretaria da Juventude do Partido dos
Trabalhadores (SJPT). 1992.
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questões formuladas entre os que eram contra e os que eram a favor da demarcação das terras
passaram a ser redefinição.
Na medida em que a questão vai tomando novas dimensões, e possível perceber que a
ala indigenista, que se posiciona a favor da demarcação das terras indígenas, direciona o foco do
argumento para a localização das áreas que iriam ser demarcadas. Isto porque, o Laudo concluiu
que a ocupação do espaço constituiu tempos imemoriáveis, entretanto não apresentou os limites
das demarcações.
A FUNAI entende os estudos deveriam se refazer e depois apresentados
conclusivamente, uma vez que não estavam completos, faltando a delimitação das áreas
apontadas pelo Antropólogo. Para tanto foi nomeado um novo grupo de trabalho para proceder
aos estudos, pela portaria 1.251/1992 do Presidente da FUNAI.
Este grupo apresentou um novo relatório no qual indicava três espaços como áreas
indígenas, sendo a área de moradia (área I), e área que os indígenas produziam a roça na
vazante (área II) e o espaço (área III) que coletavam matéria para artesanato. Este última área não
foi apontada como área indígena, apesar do laudo afirma que a terra era “de ocupação indígena”.
A outra área (II), havia uma delimitação apenas parcialmente. A única área totalmente delimitada
era a área I, na qual tem casas de mansões instaladas.
Quanto a área II, essa foi a única que não gerou nenhum questionamento e nenhum óbice
a sua delimitação, uma vez que ela fica ao lado pertencente ao Estado do Mato Grosso, não tinha
interesse econômico de imediato colocado sobre a terra. Ademais, para aqueles que se
posicionavam a favor da demarcação, representava uma grande possibilidade de “resgate” da
cultura, uma vez que a área sempre foi usada para plantio de roça, tendo muitas partes
preservadas. Sobre esta área, o que não aparece nos processo, nos foi relatado por um de
nossos entrevistados, aconteceu da seguinte forma:
10

Eu fui criado de lá , assim, meu avô já plantava lá, de tudo, de arroz a melancia, e
tudo. Até os meus 13 anos, o que meu avô comprava da cidade era café, mas a
alimentação era tudo tirado de lá. Mas só que depois, com um tempo, a cidade
começou a crescer e o pessoal começou a crescer o olho em cima, aí, tanto foi que,
falaram para o meu avô que a área era de uma pessoa que não pertencia à aldeia, e
como ele não tinha estudo, ele acreditou, eu lembro até hoje, que a minha irmã, a
mais velha, queria assinar por ele que ele não sabia assinar, aí o cara falou para o
11
meu avô que ela não podia assinar, tinha que se ele. Foi três mil cruzeiros , eu
lembro desse preço. Aí, no fim ficamos sabendo que não era nada disso, que o cara
queria era comprar, ai meu avô falou, já que eu vendi não vou mexer mais com isso
12
não, deixa pra lá. Ai perdemos, ficamos só com esse pedaço de cá , e na época era
só três famílias, e não tinha a necessidade de uma área grande.

O apontamento da área III, chamada de fazenda Aricá, pela a coordenadora do Grupo de
trabalho e o Antropólogo responsável, foi no sentido de sugerir uma permuta pela área I até o
limite de 100 alqueires (480). A permuta foi apontada com sendo sugestão da própria
comunidade, mas o laudo faz uma simples menção: “a permuta da área identificada com
10

Se referindo a Terra Indígena Karajá II do lado de lá do Mato Grosso.
O pretenso valor que a pessoa dizia estar indenizando.
12
Terra Indígena Karajá I
11
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edificações por 100 alqueires de terras na fazenda Aricá (GO, município de Aruanã, e parte do
antigo território indígena de perambulação)” p. 479.
O intuito da permuta das áreas era de colocar os indígenas mais distantes da cidade em
um lugar que apresentasse características um habitat propício. A permuta consistia na compra da
fazendo pelos ocupantes das áreas indígenas, e posteriormente, doar a área aos indígenas, em
troca, não seriam expropriados da parte do território Karajá que estavam ocupando.
A FUNAI no parecer 018/CAD-DID/DAF/93 nas folhas 583 ressaltou que “a proposta do
GT para Karajá de Aruanã I é ao mesmo tempo desprovida de suporte legal e incoerente, na
medida em que parte da área indígena é colocada para permuta, por encontrar irreversivelmente
ocupada por não-índios e por edificações da prefeitura” uma vez que “as terras indígenas não
podem ser objeto de qualquer ato ou negócio jurídico”. Uma vez não podendo haver a permuta, e
a área que se pretendia trocar era “parte do antigo território indígena de perambulação”, a FUNAI
determinou que o mesmo GT providenciasse a delimitação geográfica das áreas I e II,
identificadas, bem como a identificação e delimitação da área III, fazenda Aricá.
O Antropólogo Manuel Ferreira Lima Filho, que também estava neste GT, encaminhou um
documento a FUNAI, relatando que, “expressamos no relatório a fala da comunidade indígena,
conforme princípios éticos”, p. 552. A partir deste impasse, a definição das áreas nos ajuda
entender a gama de enunciados que estava sendo ordenados em torno da disputa pelos direitos
indígenas.
Contudo, houve os reparos no laudo antropológico, e a equipe do GT trabalhou no sentido
de delimitar e identificar às três áreas indígenas, conforme mapa abaixo:

Figura 2. Localização das Terras Indígenas Karajá de Aruanã I, II e III – GO/MT (LIMA. 2010)

A proposta colocada no laudo antropológico foi resolvida pelo direito, uma vez que
reconhecida a área indígena, o artigo 231, §6° da Constituição Federal veda qualquer negociação
em torno da área. Assim, a proposta que parecia promissora para os ocupantes, que tinha casas
muito bem avaliadas dentro do território indígena, agora não tem nenhum respaldo legal.
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Em 1997, é protocolada uma carta que continham proposta similar feita no laudo
antropológico, mas desta fez o objeto de permuta era, além de parte da área I, a área III. A
permuta seria por uma fazenda denominada boca da mata. Os argumentos colocados na carta,
supostamente assinada por integrantes da aldeia buridina, estava mais uma vez ligada ao ideal de
indígena, afastado do meio urbano, convivendo em harmonia com a Natureza.
A permuta colocaria os povos indígenas em uma fazenda boca da mata, que condizia
mais com a perspectiva de indígena que vinha sendo considerada, tanto pelo grupo a favor da
demarcação, como pelo grupo contrário. Veja os argumentos encabeçados desconsiderando às
áreas I e III (objeto da permuta) e preferindo a fazenda boca da mata:
Como a área I fica no perímetro urbano e não supre nossas necessidades, pois lá estão
construídas várias casas de veraneio, que para nós índios, não tem nenhuma utilidade e,
também, uma área pequena e sem perspectiva de futuro para o nosso povo, por outro lado,
13
à área III, ou seja, a Fazenda Aricá , não possuem todos os recurso que necessitamos em
nosso meio. A parte da mata é situada no local que mais alaga. A fazenda boca da Mata
(...) 70 % é floresta natural, com vários lagos. Escolhemos esta área porque vemos em seu
meio ambiente, uma fonte, a qual podemos recorrer para a nossa subsistência atual, e dar
continuidade ao resgate cultural, garantindo para nossos filhos e netos, a possibilidade da
unidade tribal, evitando com isso, a dispersão futura por falta de espaço territorial, pois
estamos insertos ao meio do branco e precisamos ver com tranquilidade o futuro. Existe
nesta localidade, uma grande diversidade de recursos naturais que são utilizados por nos
índios. (folha 617 e 618 – Documento assinado pela Associação da Aldeia Karajá de
Aruanã).

É interessante analisar os argumentos dos duas perspectivas:
1. A desconstituição do espaço urbano como sendo possível de agregar a população
indígena, e a fazenda já explorada não tem todos os recursos naturais para o
indígena;
2. A área pretendida na permuta tem 70% de floresta natural, o espaço do indígena é
afastado da cidade, longe da relação com o homem branco.
Os argumentos não apresentam por si, suas implicações explicitamente, mas quando
analisado a partir do jogo de interesse que estava posto na demarcação destas terras, bem como
os apoiadores da permuta posteriormente, é possível verificar que a ideia imbricada de
distanciamento do indígena da cidade. O destaque à áreas preservadas, colocam a intimidade
que era atribuída ao indígena com a natureza.
O fato é que a questão da carta nem chegou a ser analisada pelo presidente da FUNAI,
apesar de ter sido direcionada pelas autoridades que despachavam no processo, uma vez que o
Secretário Executivo do Ministério da Justiça permitiu investigações da polícia federal, por abertura
de um inquérito policial n. 756/1999, requerido pelo Ministério Público Federal, para apurar “o uso
de documento com timbre da Associação da Aldeia Karajá de Aruanã, em tese, ideologicamente
falso, com a finalidade de solicitar revisão dos limites nas reservas indígenas” p. 640.
Os ocupantes, não conseguindo ter êxito na permuta, e muito menos vencer com os
argumentos de que não seria possível demarcar “tanta terra” para “quase não mais índios”,

13

Denominação da área III, que se chamava fazenda Aricá.
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resolveram interpor recursos administrativos junto ao Ministério da Justiça para ver os atos
da administração pública invalidados. Neste sentido que foi interposto o recurso
administrativo (p. 863-926) para o Ministro da Justiça, Senhor Iris Resende.
Não obstante aos argumentos que estavam colocados no recurso, nos chamou
atenção outro parecer Antropológico que subsidiou o recurso administrativo, assinado por
Mari de Nasaré Baiocchi, professora titular em Estudos Étnicos no Curso de Pós-graduação
em Direito Agrário. No Laudo, a Antropóloga apenas sustentou que pertencia aos indígenas
às áreas I e II, sendo que a área III não deveria ser demarcada para os indígenas. Cabe
ressaltar que área III tem maior quantidade de mata ainda não explorada. O interesse
aparente, mais uma vez poderia estar caldado na ideia de que os indígenas deveria ocupar
um espaço mais adequado com a sua condição de ser índios: no mato.
Neste parecer, inúmeras vezes percebe-se que a antropóloga remete aos Karajás da
ilha do bananal, na forma de um contraste com os Karajá de Aruanã, colocando a diferença
do ideal de ser índio. Ao nosso ver está reforçada a ideia do avatar autentico, criado pela
racionalidade moderna. Além disso, conforme consta na INFORMAÇÃO n. 583/PG/99,
assinado pelo coordenador de assuntos fundiários da FUNAI, outro interesse se configurava
neste parecer da Antropóloga Mari Baiocchi, uma vez que “pertence à família de dois dos
contestantes (Cesar e Colombo Baiocchi), quotistas da empresa Beira Rio S.” p. 1191.

3. A incorporação do discurso da aculturação como apelo às demandas
ambientais.
Com todo o processo de demarcação das terras indígenas, longe de ficar
estabelecido que os Karajá de Aruanã ainda eram indígenas, o consenso ficou estabelecida
em torno da necessidade de preservação do meio ambiente. Essa demanda foi ao pouco
incorporada pela comunidade. O contato cotidiano e de fácil acesso a Aldeia, faz com que a
sociedade envolvente coloque para aldeia a necessidade de preservar o meio ambiente,
como tarefa mais importante que este povo possa desenvolver. Pior ainda, o apelo cultural e
ambiental se complementam para subsidiar argumentos como: regate da cultura, cuidado da
natureza, projetos ambientais, etc.
A aldeia tem dois projetos para serem executados nas áreas indígenas II e III que
ressaltam a preocupação da comunidade com acontecimentos que geram algum impacto
ambiental. Na área II está se implantando um projeto de ecoturismo. Um entrevistado falou
sobre os motivos que levaram à implantação deste projeto14:
“eu fui criado aqui, e tenho observado que de ano em ano tem duas matérias primas
aqui no Araguaia que está sendo extinta, porque tem uma facilidade de ser tirada, é
Pelo lado de implementação cultural o projeto será executado diferentemente, “nós vamos ensinar para o
turista a atirar de arco e flecha, mostrar as árvores frutíferas, como que é extraída a madeira, o porquê da
extração da madeira. Um exemplo é o pé de caju, para quem não conhece é apenas um pé de caju, deu fruta e
pronto, mas o trabalho do índio não é assim não, e de ver a formação dela crescer, até chegar a fase adulta e dá
o fruto.”

14
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a palha do coco Bacuri e o outro e o pau Jaú. Os turistas usam muito para fazerem
barracas na praia, e quando termina a temporada, o cara vai lá e toca fogo, e no
outro ano faz a mesma coisa. Hoje não vê pé de coco bacuri assim, é muito difícil de
vê. Então isso é preocupante.”

A necessidade de se fazer o projeto de reflorestamento na área III, se atribui ao fato
de que, quando a área foi loteada e passada para posseiros e fazendeiros, foi toda
transformada em pasto para gado, e a comunidade sentiu a necessidade de implantar algum
projeto que pudesse amenizar a questão. Segundo as lideranças entrevistadas, isto se
mostra importante porque eles terão como plantar as árvores que estão em extinção e, ao
mesmo tempo, poderão usar a matéria prima que o projeto de reflorestamento fornecer.
Este projeto aguarda a descentralização da verba para ser iniciado.
Como se evidencia na fala do entrevistado, os impactos ambientais têm sido agravados
durante as temporadas de praia, e que a situação não parece ter perspectiva de encaminhamento
por conta da força e pressão que o turismo possui na região, movimentando interesses políticos e
econômicos difíceis de enfrentar.
Contudo, o posicionamento de alguns indígenas não corrobora com a ideia de que o
peso da preservação tem que ser depositada em suas costas. A ideia que os institutos
ambientais desenvolve, e que mesmo o indígena não querendo, tem que promulgar de uma
noção de cultura e meio ambiente, que não são seus elementos, pelo menos não da forma
que lhes são colocado. Em um relato sobre o que se passou na aldeia, é possível perceber
como a sociedade envolvente vem tratando a questão indígena, e como o indígena tenta se
colocar:
Um dia saiu um menino aí para baixo, aí sempre vem a equipe do chico mendes,
assim, até com promotor, né? Vem uma equipe completa de agente, aí eles
pegaram ele para baixo aí, chegou nele e falou, você sabe que é proibido pescar, aí
ele falou, ah eu sou índio. Que índio que nada, se for índio eu também sou índio ,
sou índio pataxó. Levou tudo na gozação. Ai fomos parar em Goiânia, ai o pessoa
do chico mendes disse que não é assim, Se nos chegamos a esse ponto de
pescamos dessa forma, a culpa não é nossa, porque eu vou falar para o senhor
assim, quando não tinha ninguém aqui, nos tinha toda liberdade para pescar, caçar,
do jeito que nos queria, não tinha limitação de falar assim, você vai até ali, ali você
não pode chegar não porque ali é local de quelônio, agora depois que vocês
invadiram aqui, o que aconteceu, deram em cima da madeira, quando a madeira
acabou deram em cima do ouro e depois das terras, aí nos ficamos encurralados.
Agora eu vou falar para o senhor, se isso no passado não tivesse acontecido, eu
tava aqui falando para o senhor, conversando numa língua que nem é minha, assim,
pelo direito de pescar.

Outra questão que se põe para os Karajá de Aruanã é a que se refere à os mais velhos.
Em torno disto, a partir de muitas lutas da aldeia, vem se desenvolvendo um projeto que leva o
nome de um antigo Cacique: Projeto Mayrehi. Neste projeto temos a presença de uma escola
bilíngue na comunidade, onde se ensina o InyRubé. Este projeto busca resgatar a língua indígena
na aldeia Buridina, pois “a língua portuguesa tem sido dominante, embora a presença da escola
bilíngue na aldeia, nos últimos anos, tenha modificado este quadro.” (LIMA FILHO, 2006 p. 136).
No dia 14 de abril de 2004, foi assinada pelo governo do Estado de Goiás a portaria
que incluiu A Escola Mayrehi na rede oficial de ensino. (Idem.) A escola atualmente conta
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com 22 alunos no período vespertino e 26 no período noturno em que funciona o EJA
(Educação para Jovens e Adultos).
Neste intuito de afirmar a cultura Karajá na aldeia entre outras iniciativas foi criada a
Associação da Aldeia Karajá de Aruanã – AAKA, que segundo um entrevistado é de 1992. A
associação busca receber recursos para projetos, como o “Ponto de Cultura”, cujo objetivo e
estimular intercâmbios culturais com outras aldeias Karajá, no intuito de se resgatar parte da
cultura na aldeia Buridina Mahãdu. Estivemos, durante a pesquisa presentes em um
encontro viabilizado pelo projeto. Neste encontro aconteceram várias oficinas com
apresentação de danças, pinturas, músicas, costumes, histórias, etc.
CONSIDERAÇÔES FINAIS
Em torno da disputa pela efetivação dos direitos indígenas, reconhecidos na
Constituição Federal de 1988, percebe-se a construção de argumentos ordenados por
enunciados discursivos, que tendem a concebê-los como agentes ecológicos. Esta ideia é
sustentada pela representação social do “bom selvagem”, que vive em simbiose com a
natureza. A sociedade envolvente confere ao indígena uma identidade que reflete a noção
construída por esta representação. Dessa forma, verificamos certa instrumentalização
estratégica das causas indígenas pelo movimento ambientalista, bem como a incorporação
do discurso ambiental pelas sociedades originárias.
A efetivação dos direitos indígenas está sempre permeada por discursos que os
desconsidera como sujeitos de direito, colocando o eixo legitimador em torno da
preservação da natureza. Da forma que estão sendo interpretados os direitos indígenas,
estes estão sendo violados, uma vez que a gama de enunciados impossibilita o
reconhecimento de direitos coletivos que, no caso destas sociedades, estão ligados a
aquisição de cidadania.
Apontamos neste trabalho que o fortalecimento de direitos coletivos, inclusive ligados
aos territórios, enquanto espaço de reprodução de uma sociedade, visam superar a
representação da naturalização das sociedades indígenas. Neste sentido o reconhecimento
e efetivação da autonomia e autodeterminação, bem como dos direitos territoriais, se torna
uma tarefa importante na luta indígena por cidadania.
Acreditamos que apenas será possível essa construção, caso o Estado propicie um
cenário político no qual os povos indígenas tenham um espaço de representatividade
efetiva, não mais precisando que alguém represente seus interesses. Isto se torna
necessário, uma vez que o diálogo não se apresenta eficaz para solucionar a problemática
indígena. Este diálogo, ao invés de escutar os interlocutores, coloniza a racionalidade
indígena imputando-lhes o dever de preservar.
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É importante que as ações empreendidas em torno da ideia de cultura, sejam
repensadas, uma vez que o romantismo com a identidade deste povo acaba alimentando o
discurso de que a indianidade só pode ser verificada em condições de selvageria. O ideal de
indígena ou a autenticidade de um cultura são noções construídas que não consegue dar
conta da diversidade do humano. A terra é essencial para a sobrevivência e reprodução
física e cultural. As questões indígenas sobre esses direitos deve levar em conta a
dignidade humana, e não o apelo ambiental, que embora já esteja consolidado em torno
dessas disputas, alimenta um processo de (des) construção dos sujeitos de direitos.
Acreditamos que as pesquisas devam buscar verificar a interface de outros eixos
discursivos capazes de superar a noção de naturalização construída sobre as populações
indígenas, visando constituí-los, efetivamente, enquanto sujeitos de direitos. Neste sentido,
podemos apontar para duas construções sociais, que são a luta por direitos humanos e o
movimento do novo constitucionalismo. Acreditamos que pode ser constituído um viés eficaz
para superar a problemática estabelecida, uma vez que são imbuídos de um caráter político
capaz de modificar o jogo de poder que está constituído no cenário atual.
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