Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

X Encontro ANDHEP
Direitos Humanos em Movimento: avanços e retrocessos nos 30 anos da Constituição
Cidadã
23 a 25/05/2018, UESPI, Teresina-PI
Grupo de Trabalho: CONSTITUIÇÃO, DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS

Jurisdição constitucional e democracia:
reflexões sobre a efetivação dos direitos fundamentais

Autora: Helen Rose Carlos Rodrigues Guimarães – Mestranda em Direito pela
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Estadual Paulista “Júlio de
Mesquita Filho” – Franca/SP.

2018

1

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

RESUMO:
A Constituição Federal Brasileira de 1988 foi promulgada em um contexto de
redemocratização, onde consagrou-se a dignidade da pessoa humana e a cidadania
como seu fundamento (art. 1º, incisos II e III). Dentro desta moldura, direitos
fundamentais foram previstos constitucionalmente; todavia, ainda hoje – 30 anos após
a sua promulgação – a experiência democrática brasileira demonstra que há um déficit
na realização de tais direitos. A ideia de um novo constitucionalismo democrático,
crescente entre muitos estudiosos, busca o avanço na matéria pela efetivação de
direitos por meio de decisões progressistas, ou seja, defendem um projeto
constitucional cujo eixo central é a materialização de uma democracia substantiva
evidenciando um caráter político do papel dos tribunais. Nesta conjuntura, questões
como o papel dos tribunais na efetivação dos direitos fundamentais vêm à tona. Este
artigo, por tanto, pretende refletir sobre este tópico, a partir da análise teórica do papel
do Supremo Tribunal Federal e das possíveis consequências de uma atuação da
jurisdição constitucional em desequilíbrio com a tripartição de poderes. Trata-se de
uma pesquisa bibliográfica, orientada pela sistematização do tema e embasada na
contribuição acadêmica de estudiosos acerca do assunto. Espera-se que a conclusão
deste trabalho possa cooperar com pesquisas das áreas da Teoria Constitucional,
Filosofia Política e Ciência Política.
Palavras-chave: constituição. democracia. efetivação.
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1 INTRODUÇÃO
A Constituição Federal do Brasil de 1.988 foi promulgada em um contexto de
redemocratização, onde consagrou-se a dignidade da pessoa humana e a cidadania
como seu fundamento (art. 1º, incisos II e III). Herança de um período pós-Segunda
Guerra Mundial, as concepções de dignidade e de cidadania foram adquirindo maior
densidade, demandando a promoção e proteção de direitos fundamentais para o
alcance efetivo de seus postulados.
Ao falar de redemocratização não se deve entender que houve uma realização
plena da democracia, no entanto, iniciou um novo contexto, um período brasileiro onde
uma constituinte instituiu um modelo democrático de escolha de representares
políticos, após o regime militar, consagrando a vontade da maioria por meio das
eleições. Além disso, previu direitos e liberdades fundamentais, os quais norteariam as
políticas públicas do Estado, na busca de uma democracia também substantiva. Nesta
moldura, a Constituição Brasileira de 1.988 tornou-se exemplo da chamada
Constituição-dirigente, entendida como um “bloco de normas constitucionais em que
se definem fins e tarefas do Estado, se estabelecem diretivas e estatuem imposições”
(CANOTILHO, 1982, p. 224).
Noutro tanto, o texto constitucional previu vias diretas de ações constitucionais
que ampliou o acesso ao Supremo Tribunal Federal (STF). Estabelece Martins (2001)
que o advento da Constituição de 1988 provocou uma ruptura do chamado “monopólio
da ação direta”, ampliando o direito de propositura que levou a mudança radical em
todo o sistema de controle de constitucionalidade. O autor acrescenta:
Ao lado dessa ampla legitimação para a provocação do
controle abstrato de normas, cuidou o constituinte de instituir
mecanismo (art. 5º, LXXI) para a tutela de direitos subjetivos
lesados em decorrência de omissão legislativa. No mesmo
passo, instituiu-se ainda processo de controle abstrato de
omissão

normativa

inconstitucional

(art.

3º,

§

2º)

[...]

(MARTINS, 2001, p. 65)
Há alguns anos, o STF se tornando locus de efetivação de disposições
constitucionais relativas aos direitos fundamentais. Este fenômeno (que retrata a
transição de discussões que, anteriormente, eram tratadas na esfera legislativa e se
tornam agora pautas no poder judiciário) é denominado por Tate (1995) de
judicialização da política. A ampla provocação do poder judiciário na busca de
efetivação de direitos aparenta um sintoma da ineficiência de sua realização no âmbito
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político: seja em razão das controvérsias em torno de seus conteúdos (que levam a
inércia proposital do legislativo para não se indispor com a opinião pública, evitando
posicionamentos que possam comprometer o voto do eleitorado), seja pela ausência
de confiança na política por uma crise de representatividade (BARROSO, 2015).
O debate que se coloca a respeito deste protagonismo na função de garantia
jurisdicional

da

Constituição,

aliás,

é

uma

constante

na

discussão

sobre

constitucionalismo e democracia. Não se pode olvidar do fato de que, ao Supremo
Tribunal Federal são levadas questões políticas em razão da sua função limitadora da
disposição política sobre o direito (GRIMM, 2006): atua como um contrapeso em
relação à atividade legislativa e executiva. Contudo, pelo seu próprio desenho
institucional, é possível a compreensão que a jurisdição constitucional não oferece
espaço amplo o suficiente para a discussão de direitos fundamentais, nem a solução
plena para os problemas de efetivação de tais direitos.
Este artigo propõe a análise, portanto, sobre qual seria o papel do Supremo
Tribunal Federal na efetivação dos direitos fundamentais e se seria possível prever
consequências de uma atuação em desequilíbrio com a tripartição de poderes. O
trabalho não pretende responder a estas questões de forma direta, afinal, são
demasiadamente profundas e dignas de uma estudo amplo que desvirtua o caráter de
um trabalho reduzido como este. Também não se ocupa em delinear as teorias acerca
do judicial review, mas pretende uma reflexão sobre a efetivação de direitos
fundamentais partindo de pontos de vistas de autores que apontam para uma visão
além do judiciário como possibilidade de efetivação. Por fim, pretende-se um debate
acadêmico que contribua para as discussões que ocupam a Teoria Constitucional, a
Filosofia Jurídica e a Ciência Política.
1 JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA
Primeiramente, é importante pensar sobre as expectativas que pairam sobre o
STF, como estabelece Mendes (2008) é comum que este seja visto como o único
guardião da Constituição e responsável pela difusão de uma unidade constitucional. O
autor afirma que há uma ênfase no papel messiânico do tribunal, ainda que nenhum
livro de direito constitucional verbalize propriamente isto – tal cultura jurídica centrada
nesta ideia empobrece a experiência democrática.
Ser o centro de gravidade da guarda da Constituição é um papel árduo de se
realizar singularmente, ainda mais no contexto brasileiro, onde a desvalorização da
ideia de Constituição e de sua pretensão normativa é um sentimento comum na
sociedade:
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Ao impor ao Estado e à sociedade obrigações materiais nem
sempre exequíveis, a Constituição acabou por passar à
população a sensação de que dificilmente seus princípios e
suas regras se transformariam em práticas cotidianas, [...] Em
curto prazo, as promessas constitucionais não cumpridas
contribuíram tanto para a decepção da população com a
democracia, reduzindo sua força simbólica, quanto para as
constantes revisões constitucionais, o que conturbou a síntese
entre o Estado de Direito e o Estado social. Esses são
aspectos que vêm exigindo do Supremo Tribunal Federal uma
intensa atividade de integração e de exegese constitucional,
para que não se frustrem os princípios e os valores da
Constituição, mas, pelo contrário, para que sejam assegurados,
em nome da coerência, consistência e unidade de sentido do
ordenamento jurídico. (RANIERI, 2013, p. 238).
O STF tem um papel preponderante ao assegurar os preceitos constitucionais
na construção de um ordenamento jurídico coeso. Esta responsabilidade, no entanto,
também recai sobre outros órgãos do Estado, os quais na medida de suas funções
igualmente devem garantir a consistência e coerência dos princípios e valores
constitucionais. A despeito disso, nem sempre este pensamento é assimilado:
[...] atores políticos vão testando impunemente os limites [da
constituição]. Nenhuma condenação moral recai sobre eles
porque, afinal, não têm a responsabilidade de promover os
valores constitucionais, mas apenas de tomar decisões
políticas ordinárias. Deferem, comodamente, o escrutínio
constitucional ao tribunal e abdicam da tarefa de formular um
argumento constitucional consistente e sincero. (MENDES,
2008, p. 5)
O sistema de tripartição de poderes buscou o equilíbrio das funções entre o
legislativo, o executivo e o judiciário. A aplicação da teoria de Montesquieu intuiu a
preservação dos limites de cada um dos poderes, como estabelece Tanger (1916). A
Constituição Federal de 1988 reduziu a discricionariedade do legislador e a tornou
objeto de controle jurisdicional (PIOVESAN, 2003). Daí decorre que o STF também
exerce certa função política, como tribunal constitucional, mas não uma função
politicamente livre e autônoma: deve se vincular ao texto da Constituição.
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A dinâmica constitucional exige a atuação política: não visa
eliminá-la, apenas visa conferir fundamento à sua realização;
não substitui a política, mas é a sua premissa material e limite
para a sua atuação, pois que a definição dos fins do Estado
não pode nem deve derivar da vontade política do governo,
como interesse superior ao Estado, mas da vontade popular
representada e sedimentada na Constituição. (FERRARI apud
PIOVESAN, 2003, p. 77)
O STF, por meio das ações diretas de inconstitucionalidade, atua no controle
dos atos normativos, porém isto não deve reforçar uma cultura de que apenas à ele
cabe guardar a Constituição. Não é dada uma espécie de “carta branca” aos
representantes políticos do legislativo e do executivo: a eles, de igual forma, cabem a
guarda do texto constitucional (MENDES, 2008).
O depósito de confiança e responsabilidade em um único guardião da
Constituição pode superdimensionar a função de um órgão e desequilibrar a harmonia
de poderes pretendida pelo seu sistema de separação:
“[...] a forma convencional de olhar para o controle de
constitucionalidade

superestima

seu

papel

e

sua

responsabilidade, ao mesmo tempo que atrofia a dos outros
poderes. A constituição, assim, passa a ter um único centro de
gravidade, um único guardião. Os outros atores políticos vão
testando impunemente os seus limites. Nenhuma condenação
moral

recai

sobre

eles

porque,

afinal,

não

tem

a

responsabilidade de promover os valores constitucionais, mas
apenas de tomar decisões políticas ordinárias. Deferem
comodamente o escrutínio constitucional ao tribunal e abdicam
da tarefa de formular um argumento constitucional consistente
e sincero” (MENDES, 2008, p. 5, grifo meu).
Importante destacar que, na ausência de lei, busca-se a realização de direitos
fundamentais por meio do tribunal constitucional, como ocorreu no caso do direito à
greve dos servidores públicos (por meio do mandado de injunção) e na controvérsia
sobre

o

reconhecimento

inconstitucionalidade),

por

da

união

exemplo.

Em

homoafetiva
ambos

os

(via

ação

casos,

direta

de

discutidos

em

procedimentos distintos, cumpriu ao STF exercer um papel que, em um primeiro
momento, deveria ser cumprido pelo legislativo. Quando se questiona o papel do
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Supremo Tribunal Federal, parece ser importante olhar para os outros poderes e não
perder o foco da amplitude do problema.
Silva Filho (1991) estabelece que cumpre aos poderes constituídos, em
conjunto, efetivar as normas constitucionais: é um dever que incumbe a todos.
Cumprem de forma integrada, porém de maneira independente quanto a sua
consecução. Para o autor, a independência entre os poderes não permite que um ou
outro se abstenha de realizar o que estão constitucionalmente adstritos.
Apesar da constante atividade legislativa na busca de interesses que
concedam vantagens aos parlamentares, a mora relativa aos assuntos que dizem
respeito à efetividade de direitos fundamentais permanece. De certo modo, isto é um
dos fatores que causa a descrença na política, e o parlamento tem se distanciado da
obrigação de observar os direitos fundamentais e deliberar sobre sua aplicação.
A excessiva judicialização da política pode levar à indesejável politização da
justiça, como estabelece Cléve (2003). Na lição do autor, é preciso um certo cuidado
no que diz respeito a essa matéria, sendo necessário buscar fórmulas para a
realização de direitos independentemente do universo jurisdicional.
2 O ESPAÇO DE DEBATE
Neste aspecto, vale uma breve passagem pela figura do amicus curiae. A
abertura promovida pelo amicus curiae, influenciada pela teoria da sociedade aberta
de intérpretes da constituição defendida por Peter Häberle, permitiu que outros órgãos
e entidades manifestassem no processo de controle abstrato de constitucionalidade.
Ainda que o instituto tenha sido entendido como um instrumento que permitiu a
democratização na jurisdição constitucional, não é possível admitir que uma
concepção de democracia deliberativa e participativa foi alcançada a partir da criação
instituto. Cabe, nesta perspectiva, o que estabelece LEAL (2015), professor de Direito
da FGV:
Obter, contudo, mais opiniões sobre um assunto técnico
controvertido não é necessariamente o melhor caminho para
lidar com o déficit epistêmico da corte. Em uma democracia,
opiniões são fundamentais. Mas elas têm pouco a contribuir
para esclarecer certos tipos de fatos ou relações entre fatos
cruciais para a tomada de decisões jurídicas. De que adianta o
STF conhecer o resultado de uma pesquisa nacional de opinião
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sobre os efeitos do álcool na condução de veículos, ou das
fibras do amianto sobre o organismo humano?
Noutro tanto, é importante refletir acerca da discricionariedade em relação ao
deferimento do pedido de inclusão como amici curiae. A ação direta de
inconstitucionalidade 3510/DF, que tratou sobre a utilização de células-tronco
embrionárias em pesquisas científicas para fins terapêuticos, teve sete pedidos para a
inclusão de entidades como “amigos da corte”. Dois destes foram rejeitados sem
constar a justificação do indeferimento na decisão do relator (BRASIL, 2008). A única
informação a respeito do deferimento das outras entidades (cinco foram incluídas), se
deu por ocasião do relatório do min. Carlos Ayres Britto, que pontuou a
representatividade nacional que tais entidades detinham. A audiência pública realizada
no procedimento da ADI 3510/DF, entretanto, não buscou a deliberação sobre
questões políticas e morais acerca da matéria e sim informações científicas, sanando
as dúvidas dos ministros.
Diante desta conjuntura, cabe destacar um estudo investigativo que buscou
elucidar sobre a consideração dos argumentos trazidos por amicus curiae nas
decisões do STF:
Da tabela de resultados se verifica que, no relatório, 62% dos
acórdãos informaram o ingresso dos amici curiae no feito, mas
somente 6% explicitaram os argumentos produzidos; por outro
lado, 2,5% dos acórdãos registraram a presença de amici
curiae no voto e em apenas 30% dos votos os seus
argumentos foram considerados explicitamente. Os resultados
demonstram que expressiva parcela das decisões do STF em
processos de controle concentrado com participação de amici
curiae não considera de forma explícita os argumentos por eles
aventados

(94%

dos

relatórios

e

70%

dos

votos),

demonstrando a fragilidade prática do instituto, de modo a
confirmar a hipótese de que não há, formalmente, significativa
influência sobre o processo de decisão constitucional pela via
da argumentação deduzida, conforme enunciam as teorias
sobre o tema. Observe-se que a possibilidade de sustentação
oral por parte do amicus curiae pode conduzir a impressão de
que os seus fundamentos são postos ao debate de modo
efetivo. Contudo, essa impressão é impactada justamente em
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razão dessa reduzida taxa de referência aos argumentos do
amicus curiae nos acórdãos, que, no modelo brasileiro,
refletem tudo o que foi dito por cada Ministro na sessão.
(FERREIRA, 2017, p. 182)
Parece cinzento, ainda, o campo de atuação dos amigos da corte e a sua
função dentro do STF. Seria reducionista afirmar que o espaço para a atuação de
amici curiae por si só supre a necessidade de uma democracia deliberativa.
Na jurisdição constitucional, as audiências públicas não ocorrem no intuito de
se alcançar um consenso, uma negociação (como ocorre no legislativo). As audiências
públicas cumprem um papel de informação e integração constitucional, não de
deliberação propriamente dita – para tanto há o espaço no parlamento.
É possível compreender, portanto, que a efetivação de direitos na democracia
brasileira demanda a correlação de instituições: não deve ser dirigida somente ao
tribunal constitucional – deve contemplar, igualmente, a deliberação política. Cléve
(2003) assinala que o judiciário não é suficiente, embora seja necessário, para a
integral efetividade de direitos. Para o autor há a necessidade de uma democracia
participativa e de uma atuação da população.
Um bom exemplo que decorre desta perspectiva é a experiência argentina
acerca do reconhecimento do matrimônio igualitário. Tratando de forma breve sobre o
tema, a união civil de fato entre casais homossexuais (instituto similar à união estável
brasileira) foi reconhecida no ano de 2002, na cidade de Buenos Aires, por meio da
aprovação de projeto de lei. Após esta conquista, aumentaram o número de
campanhas referentes aos direitos LGBT, bem como pedidos judiciais para que se
permitisse o registro de casamento entre casais homoafetivos. Os efeitos dessas
decisões alcançavam apenas as partes (efeito inter partes) por força do ordenamento
jurídico da Argentina. Aliada à estratégia de demandas judiciais, os movimentos
sociais procuraram pressionar os partidos políticos e criar alianças partidárias com o
intuito estratégico de conquistar a legalidade do casamento civil entre casais
homoafetivos por meio do parlamento (Hiller, 2010).
As campanhas gradativamente alcançaram visibilidade nacional e houve a
incorporação das demandas de movimentos relacionados à diversidade de gênero na
agenda legislativa, fortalecendo o caráter político da questão. Em 2010, após ampla
deliberação, a lei 26.218 reconheceu o casamento civil entre casais homoafetivos,
estabelecendo o direito dos contraentes serem do mesmo sexo.
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No Brasil, apesar do reconhecimento da união estável homoafetiva ter sido
favorável no Supremo Tribunal Federal (decisão cujo efeito erga omnes alcançou toda
a sociedade) houve uma reação legislativa contrária à decisão. O “Estatuto da
Família”, projeto de lei n. 6583/2013, não acatou a decisão do STF, legislando de
forma a reconhecer apenas as entidades familiares que se referem à união entre
casais de sexo opostos. O projeto ainda está em tramitação, porém claramente
sinaliza para uma tensão que pode pôr em risco temporário a conquista obtida pelo
tribunal constitucional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Primeiramente, importante destacar que não há na doutrina um consenso
acerca do judicial review. Entre tantos posicionamentos sobre o controle de
constitucionalidade, é possível compreender que o papel do Supremo Tribunal Federal
oscila sob os olhares de diferentes concepções da atividade da jurisdição
constitucional. Neste artigo, as reflexões propostas visaram apresentar nuances sobre
o fenômeno da judicialização da política no contexto da efetivação de direitos
fundamentais. São trinta anos de Constituição cidadã e encontramos com um déficit
democrático em relação à efetivação

de tais direitos, o que parece ter

superdimensionado o papel do STF.
Durante a pesquisa bibliográfica sobre o tema, foi possível constatar que
muitos atribuem ao tribunal constitucional um papel preponderante na efetivação de
direitos, deixando de indagar sobre a questão na esfera legislativa e executiva.
Também foi possível identificar que muitos atribuem ao amicus curiae a solução para a
questão da legitimidade democrática. Buscou-se, portanto, desenvolver neste trabalho
que ao STF cabe a função de promover a integração constitucional (embora a figura
do “amigo da corte careça de refinamento), mas que esta abertura não se confunde
com um espaço precípuo de deliberação política.
Não se trata, por outro lado, de defender uma supremacia legislativa, mas de
buscar uma perspectiva da questão de efetividade de direitos fundamentais que
contemple a necessidade de participação cidadã em espaços públicos de debate, por
meio de movimentos sociais que possam reivindicar suas demandas, pressionar e
promover alianças com os representantes eleitos. Neste aspecto, é possível enxergar
a dificuldade que os grupos minoritários têm de alcançarem uma representatividade no
legislativo e executivo, e esta demanda deve ser repensada: seja na criação de
incentivos institucionais que proporcionem uma voz mais forte a estes grupos, seja na
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reavaliação do sistema eleitoral – como desenvolver modelos de eleições
proporcionais, por exemplo.
Constata-se que a necessidade, sempre existente no contexto brasileiro, de se
desenvolver uma consciência política. Talvez o grande desafio, após trinta anos de
Constituição cidadã, permaneça na luta pela conquista de espaços para aumentar a
participação social. Esta participação significa a ampliação de uma integração
constitucional no contexto da jurisdição constitucional, mas correlaciona-se com a
necessidade de participação ampla em outros contextos, como no parlamento e no
exercício do voto por meio de plebiscitos e referendos.
Estabelece Jacobi:
Desde o início da década de 1990 e até hoje a participação nas
suas

diversas

dimensões

vem

sendo

amparada

e

institucionalizada na América Latina dentro dos marcos das
democracias

representativas.

A

participação

popular

se

transforma no referencial de ampliação das possibilidades de
acesso dos setores populares dentro de uma perspectiva de
desenvolvimento da sociedade civil e de fortalecimento dos
mecanismos democráticos, [...]. Entretanto, o que se observa é
que, no geral, as propostas participativas ainda permanecem
mais no plano da retórica do que na prática. (2002, p. 444).
A crescente judicialização da política pode esvaziar paulatinamente o
parlamento do debate a respeito dos direitos fundamentais. Esta realidade, inclusive,
pode ser constatada ao se identificar a quantidade de demandas judicializadas em
razão da mora legislativa de um lado, e a quantidade de abstenções do processo
eleitoral passado1 de outro. A crise de representatividade parece aumentar em
proporção com a demanda do judiciário, o que é de se esperar. Se não há legislativo e
executivo que cumpra a Constituição, busca-se a atuação do tribunal. Porém, nada
garante que o tribunal constitucional decidirá de forma justa e dará a melhor
interpretação da Constituição. Não se pode sofrer o risco de se encaminhar para uma
guardiania de tribunais.

1

De acordo com a Carta Capital, a soma dos votos em branco, em nulo e da porcentagem
eleitores que deixaram de comparecer às urnas em 2014, superaram o número de votos
recebidos pelo segundo colocado na disputa presidencial, Aécio Neves (PSDB). Disponível em:
https://www.cartacapital.com.br/blogs/carta-nas-eleicoes/soma-de-votos-nulos-brancos-e-abste
ncoes-e-a-maior-desde-1998-6625.html. Acesso em 13 de abril de 2018.
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RESUMO
O estudo parte da necessidade de proteção das políticas de Previdência Social como
mecanismo de efetivação dos direitos humanos. Benefícios previdenciários pagos em 74,08%
dos municípios brasileiros ultrapassam os repasses do Fundo de Participação dos Municípios
(FPM) representando aparelho de redução de pobreza extrema. Contudo, Programa de
Revisão de Benefícios por Incapacidade (PRBI), realizado pelo Instituto Nacional de Seguro
Social (INSS) desde 2016 já representa economia de R$ 5,8 bilhões e simbolizou no
Maranhão indeferimento de mais de 23 mil benefícios. O Maranhão apresenta 52,4% de
pessoas que vivem com 5,5 dólares por dia (IBGE, 2016). Mesmo adotando Programas como
Escola Digna e Plano Mais IDH, parte de sua população inclui-se no conceito de extrema
pobreza criado pelo Banco Mundial. Como suplantação deve-se ir além da racionalidade
econômica da pobreza e englobar outros conceitos como justiça e liberdade, proporcionando
desenvolvimento como liberdade (SEN, 2000). A Previdência Social é ferramenta apta a
garantia de saúde e bem-estar permitindo por meio de seus benefícos alimentação, vestuário,
alojamento, assistência médica (NAÇÕES UNIDAS, 1998). Metodologicamente avaliam-se a
importância da efetivação de direitos sociais como fator de proteção aos direitos humanos e
impactos de Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade. Apesar das circunstâncias
socioeconômicas e técnico-produtivas determinarem seriamente o papel do texto
constitucional, a Constituição é muito mais que um texto jurídico, seus conteúdos canalizam
e expressam formas de vida cristalizadas na cultura cuja compreensão está submetida a
própria evolução sociocultural (JULIOS-CAMPUZANO, 2009). Assim, direitos sociais, mesmo
sob o enfoque de política econômica do Estado, como a Previdência Social, visa a melhoria
de vasta categoria social que objetiva garantir condições dignas à população, logo, a
dignidade da pessoa humana é erigida como valor matriarcal e fundante desse direito.
Palavras-chave: Direitos Humanos. Extrema pobreza. Desenvolvimento. Liberdade.
Previdência Social. Direitos Socias.
1 INTRODUÇÃO
A concepção de direitos humanos não reconhecem limitações territoriais, ademais,
obriga-nos um encargo negativo de não participar de uma imposição de uma ordem
institucional que poderá manejar um defict de direitos humanos que conseguiríamos evitar. A
extrema pobreza é um emaranhado de deficiências que impede a efetivação de direitos
humanos. Assim, o combate à extrema pobreza desencadeia a realização destes direitos.
O direito a erradicação da pobreza será possível uma vez que reconheça-se e
fortifique-se o direito humano ao desenvolvimento proporcionando um nível de vida básico.
Violações e exclusões sociais ainda fazem parte da realidade brasileira do século XXI, direitos
básicos como condições de moradia, trabalho e saneamento básico não são efetivados
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formando uma massa de miséria que forma um conjunto de vulnerabilidades (objetivas-saúde,
moradia, alimentação- e subjetivas-rejeição social).
Como mecanismo de eradicação da pobreza deve haver permanente consolidade e
revigoramento dos direitos humanos. Tratando-os não apenas um mecanismo teórico, mas
em constante edificação. Ademais, deve-se ir além da racionalidade econômica da pobreza e
englobar outros conceitos como justiça e liberdade, proporcionando desenvolvimento como
liberdade (SEN, 2000).
Percebe-se pressões das grandes corporações e dos lobbies transnacionais sobre a
arquitetura das políticas econômicas e sociais no arranjo brasileiro. Como consequencia, há
uma drástica limitação de competências do modo organizativo do Estado Constitucional.
Assim, visualiza-se o domínio que o sistema capitalista exerce sobre o espaço publico que
acaba por limitá-lo. O resultado é a redução excessiva do discurso democrático, reduzindo a
possibilidade de realização da cidadania para alcançar ações estratégicas e programas
políticos específicos.
A capacidade decisória do Estado fica atingida o que o impossibilita de controlar seu
próprio futuro democrático. Tal acertiva indica que a democracia ficará sob o julgo do mercado
caso a política se dilua frente as forças expansivas do capitalismo o qual indica uma frustração
e desânimo na cidadania.
Em face do referido quadro reside o valor da Constituição na era da globalização:
como norma fundamental que alinha identidade política reflexiva e cultura jurídica de uma
sociedade.
Ademais, a cultura constitucional brasileira deve fundar-se na busca da tutela estatal
no princípio da dignidade humana como objetivo e base de seu ordenamento jurídico. O direito
realiza-se para proteger o ser humano. Dentre a agenda protetiva à dignidade da pessoa
humana encontra-se os direitos sociais, sobretudo, à aposentadoria digna. Qualquer
supressão desta com base meramente econômica traduz não proteção ao ser humano, logo,
violação ao Direito.
Existe obrigação nacional que evita qualquer violação à dignidade humana, ou seja,
a cobertura de eventos de doença e invalidez ( incapacidades) terá proteção especial sob as
diretrizes da Previdência Social (artigo 201, Constituição Federal). Aliais, a Previdência Social
é ferramenta apta a garantia de saúde e bem-estar permitindo por meio de seus benefícos
alimentação, vestuário, alojamento, assistência médica, ou seja, ferramenta apta ao combate
da extrama pobreza no Brasil.
O presente estudo tem por objetivo salientar que mesmo diante de limitações que a
governabilidade do sistema financeiro global introduziu no âmbito das políticas públicas
estatais desencadeando adaptações e ajustes em seu sistema interno, a necessidade de
proteção das políticas de Previdência Social deve ser analisado como mecanismo de
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efetivação dos direitos humanos. Para tal, tem-se como escopo a área previdenciária que
não passa incólume ao mesmo tempo ao discurso deficitário e política estatal que tentam
reduzir benefícios por incapacidade por meio de mecanismos infralegais.
A relevância científica do estudo paira na hipótese de que as políticas públicas do
Poder Executivo, em fins de Previdência Social podem ser avisinhadas às discussões de uma
doutrina científica constitucionalista plural. No que tange ao enlevo social, a Política
Previdenciária do Poder Executivo poderá desencadear a médio prazo aumento da pobreza
no país, visto que benefícios previdenciários são agentes de desenvolvimento social.
Como hipótese estuda-se atuação em políticas públicas previdência do Poder
Executivo por meio do Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade (PRBI), instítuído
desde 2016 visando redução de gastos com a Previdência Social.
O trabalho inova ao trazer para a discussão acadêmica tentativas do Poder Executivo
em reduzir direitos sociais, não somente por meio de Emenda à Constituição, mas por Portaria
e Resolução. Assim, o trabalho reflete que o direito previdenciário também está
permanentemente sob o foco de remodelação submetido aos processo de globalização.
O referencial teórico pauta-se em um constitucionalismo atual, alocado pelo contexto
da globalização e lógica do mercado, deve ser analisado através de uma outra pespectiva,
não sob os moldes do positivismo, mas como resultado de uma convergência de tradições
constitucionais, voltadas, mesmo diante de um projeto capitalista, a implemetação de normas
constitucionais de cunho social e recheada de garantias. (JULIOS-CAMPUZANO, 2009).
Como linha metodológica apresenta-se a weberiana, afastando-se das categorias
sociológicas macroestruturais e utilizando-se o recurso do tipo ideal, para o compromisso
explícito com a análise empírica do real. É de relevância ímpar que a realidade não possui um
sentido intrínseco ou único, visto que são os indivíduos que lhe conferem significados. Assim,
sítio eletrônico do Instituto Nacional do Seguro Social, Ministério do Desenvolvimento Social,
além de revisão bibliográfica fazem parte do arcabouço metodológico.
O texto está dividido em três seções: a primeira traz reflexões sobre a extram pobreza
como fator de impulsiona a violação de Direitos Humanos. Na segunda, focará em um projeto
de Constituição cooperativa e cosmopolita como objetivo de assegurar a plena realização dos
direitos humanos. Observa-se que embora presente no contexto nacional a submissão de
processos econômicos globais, como ocorre no PRBI, mesmo assim, é possivel a proteção
dos mais vulneráveis dentro de suas fronteiras, por meio de um projeto de Constituição
interdependente e cosmopolita, assim, será possível fortalecer e efetivar os direitos humanos.
2 A EXTREMA POBREZA E VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS: faces de uma mesma
moeda
A Declaração Universal dos Direitos do Humanos (DUDH), de 1948, enfatiza que
toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a
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saúde e o bem-estar e elenca alguns direitos, entre eles alimentação, vestuário e proteção
contra os infortúnios da vida (doença, na invalidez, na viuvez, na velhice). Tal proposta
também foi ratificada no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
(PIDESC) no seu artigo 11.1 que afirma que a melhoria deverá ser contínua “de suas
condições de vida”. Assim, são criados direitos com o fito de proteger o homem e sua vida
digna.
Para Debone (2016, p. 37) afirmar a dignidade da pessoa humana em todas as suas
vertentes por meio do princípio da interpretação “pro ser humano, pro homine ou propersona”,
que realiza a prevalência da norma mais protetiva ao homem em qualquer cricunstância
significa direitos humanos. Melinda Fachin (2009) explica que o conceito de direitos humanos
gravita na realização de um conjunto de instituições que, dentro de um momento histórico
reconhece em seu ordenamento jurídico, a nível nacional e internacional, temas que
concretizam a dignidade, a liberdade e a igualdade.
Contudo, tal concepção não estará sendo observada uma vez que famílias não
conseguem satisfazer suas necessidades básicas, ou seja, tem fome crônica não tem acesso
à saúde e educação para todos os seus filhos, não desfrutam de agua potável e esgoto. Ainda
não gozam de artigos básicos do vestuário e não possuem um reduto rudimentar. Tais
caracerísticas, segundo Sachs (2005), são típicas da pobreza extrema ou miséria.
O conceito de linha de pobreza, na visão clássica detém aspecto puramente
econômico. Assim, o Banco Mundial criou tal termo baseando-se no critério monetário. O
banco considerava como miséria a situação de quem vive com menos de U$ 1,00 por dia.
Atualmente, Banco Mundial como condição de pobreza extrema a linha de 5,5 dólares por dia.
Em 2016, esse valor correspondia, no Brasil, ao rendimento mensal de R$ 387,15 por pessoa,
segundo o IBGE. Os dados foram divulgados pela "Síntese de Indicadores Sociais: Uma
Análise das Condições de Vida da População Brasileira" (IBGE, 2017) e Revista Valor
Econômico (BÔAS, 2018).
Baseado em tal critério existiam 52,2 milhões de brasileiros em pobreza extrema em
2016. O Maranhão, dentre os estados do país, apresenta 52,4% de pessoas nessas mesmas
condições, sendo o único Estado a atingir mais da metade da população nas condições de
extrema pobreza.
Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua),
elevou-se o índice de pessoas no Maranhão vivendo com menos de U$ 60 por mês. De 2016
para 2017 a extrema pobreza aumentou neste estado, sobretudo, na região metropolitana de
São Luís (48%) aumentando de 99,6 mil miseráveis para mais de 147 mil. Em 2016 o estado
tinha aproximadamente 1,17 milhão de pessoas vivendo com menos de U$ 1,90, em 2017
passou para 1,18 milhão. (BÔAS, 2018).
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Assim, o estado em comento tem violado os direitos humanos, visto que não há
proteção do homem e sua vida digna. Segundo Bôas (2018) a piora nos indicadores não deuse apenas no Maranhão, mas na região nordeste, sobretudo, após revisão de benefícios
assitenciais, como o Bolsa Família. De acordo com o IBGE 152 milhões de domicílios
deixaram de receber tal benefício assistencial, simbolizando famílias que não se
enquadravam no programa.
No que tange ao Maranhão o valor é superior a 20% na proporção de pessoas que
vivem em domicílios com paredes externas construídas com materiais não duráveis (não
possuem paredes de alvenaria, de taipa revestida e de madeira apropriada para construção),
apresenta taxa de desocupação de 10 a 14% e apenas 48,3 tiveram acesso a saneamento
básico (coleta direta ou indireta do lixo; abastecimento de água por rede; e esgotamento por
rede coletora ou pluvial).
O quadro de pobreza extrema ainda serve de alerta, mesmo o executivo estadual
implantou programas sociais tais como Escola Digna, Bolsa Escola, Iema, Força Estadual de
Saúde, Água para Todos, Mais Empregos, o Juros Zero e o Mais Renda, Mais Empregos, o
Juros Zero, o Mais Renda e o Plano Mais IDH. No que tange a este último, tem por elevar os
Índices de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) nos 30 municípios que apresentam
as menores taxas no estado, por meio de ações em diversas áreas (tecnologia social, recursos
hídricos, educação, emprego, habitação etc). (MARANHÃO, 2018).
Assim, no combate da pobreza deve ser analisado não apenas o aspecto econômico,
mas como privação de capacidades e simbolismo de exclusão social. Sobre a privação de
capacidades, SEN (2002) aborda os problemas da economia como problemas morais. O autor
cuida da necessidade de cada pessoa levar a vida que deseja por meio da expansão do
conceito de capacidades. Ele vai muito mais da análise econômica de pobreza, mas seu
enfoque engloba dimensões de justiça e liberdade.
Assim, mesmo recebendo auxílios ou benefícios assitenciais ou morando em
habitações populares, para Sen (2000) a pessoa será pobre por não ter tido oportunidade de
emprego e por não ter escolhido onde e como morar. Logo, ser pobre não se foca apenas na
renda, mas não conseguir um padrão mínimo de qualidade de vida. Ademais chama, o autor,
para a necessidade de discutirem-se as prioridades públicas com substrato nas valoração das
capacidades diversas.
Sen (2000) aloca o dinheiro como meramente instrumental, ou seja, possibilita a
efetivação das demandas humanas. Ele vai além contingenciando a pobreza como privação
de capacidades (sociais, pessoais, culturais). É um pensamento mais rico de análise de
combate à pobreza, pois é ínsito direcionar as políticas de combate as limitações ou
deficiências em geral, trantando as pessoas como agente e não pacientes. Assim, deve haver
investimento em diversas capacidades dos seres humanos ou dispor mecanismo que estes
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possam discobrir suas capacidades. Cabe aos Poderes em geral ( Legislativo na criação de
leis e inclusão de mecanismos internacionais no campo nacional; Executivo na construção de
políticas públicas em diversas áreas; Judiciário como guardião dos direitos humanos) levar
em consideração a análise das complexidades de cada verdade social, importa ressaltar, que
é única.
A proposta de Sen (2000) é integração, pois para alcançar amplas reformas para o
desenvolvimento deve basear-se na complementalidade de atividades para incrementar
oportunidades sociais. Deste modo, defende cinco liberdades instrumentais: intitulamentos
econômicos, liberdades democráticas, oportunidades sociais, garantias de transparência e
segurança.
As liberdades individuais, segundo SEN (2000), uma vez garantida oportunamente
direitos sociais as pessoas podem delinear substancialmente seu próprio destino e, assim,
ajudar uns aos outros. Sua proposta reforca a ideia de que os indivíduos não precisam ser
abordados como beneficiários passivos de astutos programas sociais.
Logo, como proposta de erradicação da pobreza deve haver uma ação enérgica
nacional com pespectiva multidinencional com a cooperação da sociedade civil organizada,
vontade política e jurídica tendo-se por norma fundamental como “um imperativo ético, social,
político e econômico da humanidade”.O desenvolvimento socialeve ser visto como uma
pretensão natural das sociedades, “torna-se também fator imprescindível à consecução e à
manutenção da paz intra e internacional, da qual é simultaneamente dependente, assim como
o é da realização dos direitos humanos universais. ( ALVES, 2013, p. 149).
Ademais, a Previdência Social, no Brasil, por meio da concessão de benefícios e
serviços tem sido mecanismo de propulsão no combate à pobreza no país.
No que tange à Previdência Social no Brasil esta também se encontra no contexto
de reformas estruturais, por meio do substitutivo da PEC n.º 287/16. Com proposta mais
branda, a referida PEC manteve a idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para
mulheres e exclui todos os artigos relativos ao trabalhador rural e à concessão do benefício
assistencial aos idosos e às pessoas com deficiência (BPC). Contudo, opção clara do Governo
brasileiro pelo projeto neoliberal, de políticas liberalizantes, com retorno ao reino do mercado
e opção por políticas de redução de gastos sociais e de eliminação de direitos.
O esforço brasileiro de ajuste estrutural se orienta pela opção exclusiva de integração
competitiva, tendo por base um programa de estabilização da economia, com efeito a curto
prazo, associado a uma política de abertura comercial e de profundas reformas do Estado,
numa perspectiva de médio e longo prazo.
Diante de tal quadro o Governo brasileiro mesmo não conseguindo alterar direitos
sociais por meio da própria Constituição ainda assim tem buscado outros mecanismos de
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limitá-los e alcançar a lógica neoliberal: Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade
(PRBI), realizado pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) desde 2016. A globalização
está minimizando as estruturas do Estado para cumprir suas obrigações, especialmente no
que se refere a sua capacidade de promover bens públicos e proteger os mais vulneráveis.
Fatores destruidores da soberania (ZAGREBELSKY, 1995) mostram que o terreno
de criação de programas socioeconômicos é a legislação e da Administração, mas não o
definido pela contexto constitucional. ( PÉREZ LUÑO, 1984).
Contudo, mesmo assim, não se estaria rompendo com o pacto constitucional de
1988, visto que haveria violação substancial aos direitos sociais? Assim, passa-se a analisar
o papel da Constituição com ênfase na interdependência e cooperação para a realização
plena dos direitos humanos.
3 O ESTADO CONSTITUCIONAL E A GLOBALIZAÇÃO: constituição cosmopolita como
garantidora de Direitos Humanos
Em sua obra, Poder político e classes sociais, Poulantzas (1974) afirma a
importância da independência das estruturas (econômicas e jurídicas) e as consequências
entre elas. Na visão do autor os resultados de um sistema econômico sobre outro, o jurídico,
manifestam-se como limites que regem as variações dessas estruturas. Ademais a
intervenção do econômico no jurídico ocorre por meio das disposições próprias do jurídico,
originadas a partir dos limites estabelecidos pelo econômico e o conjunto da estrutura desse
modo.
Por outra parte, Poulantzas analisa que o limite desta relação e suas variações
não é homogênea. O jurídico serve também para determinar os limites do econômico no
interior de uma estrutura de conjunto da qual o econômico só em última instância manifestase como dominante. “[...]Dentro desses limites que o jurídico fixa ao econômico, tem lugar a
intervenção do jurídico no econômico”. (1977, p. 45-46).
Diante desta análise onde estaria a função do constitucionalismo, na realização
de direitos sociais, diante da interferência do jurídico sobre o econômico e vice-versa?
O Constitucionalismo contemporâneo nasce fruto da união entre tradições
constitucionais diferentes formando os alicerces do Estado Constitucional que segundo JuliosCapuzano (2009, p. 22) caracteriza por Constituições intensamente normativas abarcando um
amplo sistema de garantias. A contemporaneidade das Constituições fazem com que estas
incorporem uma gama de conteúdo substancial que queda-se por um ambicioso programa de
reforma social. Logo, mostram-se não como normas suscintas, mas “(...) rígidas vedadas ao
insaciável expansionismo do legislador que teve que adequar suas funções aos princípios e
diretrizes constitucionais, sob o olhar fiscalizador dos juízes”.
Como modelo de transformação social, as Constituições passam a estabelecer
um sólido caráter normativo tornando-se como um verdadeiro paradigma de transformação
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social. Em verdade, um referência central de um projeto coletivo de fazer política que almeja
reger efetivamente a atuação dos Poderes do Estado com fito de alcançar materialmente os
fins inscritos na Carta Maior. Enfim, com objetivo intensamente diretivo, a Constituição se
realiza como um catálogo de direitos e em articulação de faceta teleológica que busca ordenar
o curso da vida social e política. (JULIOS-CAPUZANO, 2009 ).
As consequencias do totalitarismo nazi mostrou que era preciso garantir e
proteger o direito das pessoas, como força de sua dignidade, devem estar a salvo do jogo
instável de equilíbrio da política e das contigências que ela opera. Assim, ao cabo da
felxibilização da Constituição é, sobretudo, o início de uma nova era, na qual, faz-se da
Constituição uma autêntica norma jurídica, subtraindo da maioria o controle absoluto do
direito e “[...] para redefinir o esquema de relações entre política e direitos, invertendo a
supremacia que o modelo positivista havia outorgado à política que fica agora limitada pela
norma suprema do ordenamento jurídico”. (JULIOS-CAPUZANO, 2009, p. 38 ).
A partir desta visão, não somente a lei fica submetica formalmente e
materialmente à Constituição, mas os atos da soberania estatal também sofrem sua elegante
autolimitação.
Assim, o constitucionalismo contemporâneo ao quedar-se por modelos rígidos
coloca o conteùdo material da Constituição “em valores”. Como tal, reforça sua força
normativa tornando-se uma das prioridades do moderno constitucionalismo. “A rigidez
constitucional é a manifestação mais incontestával da vontade do constitucionalismo
contemporâneo de fazer da Constituição a norma fundamental por excelência reivindicando
seu protagonismo como verdadeira norma jurídica e vértice do ordenamento”. (JULIOSCAPUZANO, 2009, p. 38 ).
Contudo, como manter a Constituição sem paliativas, como suprema, como não
mais mero sistema simbólico de princípios ideológicos e de formulações políticas (PIETRO
SANCHIS, 2003) diante da lógica da globalização e interferência do mercado internacional
nas políticas dos Estados?
De acordo com Gustavo Zagrebelsky (1995) a Constituição apresenta abertura textual
estando em construção a partir dos próprios mecanismos normativos advindos da norma
fundamental. Para ele, em sua tese sobre o direito dúctil, a Constituição não é algo acabado
e findo, muito menos como um edifício concreto. Trata o constitucionalismo como os materiais
de uma obra com os quais a política constitucional realiza diversas combinações.
Zagrebelsky (1995) afirma categoricamente que o conteúdo mais inerente à
Constituição é possibilitar a integridade e unidade a partir da realização de princípios e valores
analisados de forma flexível. Enfim, o professor italiano pugna por uma análise dogmática
com substrato pluralista das sociedades modernas. A Constituição torna-se absolutamente
decisiva “(...) nas complexas, heterogêneas e plurais sociedades contemporâneas, dado que

23

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

a diversidade de interesses em conflito transborda para o próprio ordenamento jurídico e, com
ele, a lei como principal fonte de produção jurídica no Estado de Direito". (JULIOSCAMPUZANO, 2009, p. 46).
Como paradigma de produção jurídica plural e flexível realizada por meio de princípios
e valores estabelecidos na norma fundamental está a Constituição. A Carta Maior convertese em verdadeira norma jurídica acessível a todos os operados jurídicos que não busca a
intermediação legislativa, mostra o fim do reinado da lei, assim como, da própria base da
onipotência e autonomia do legislador. Sobre os suportes do Estado Constitucional a atividade
do legislador é diluída pois está submetida a um controle externo de caráter judicial, que age
diretamente determinando a validade material das leis.
Para Julios- Campuzano (2009, p. 52) mesmo neste Estado Constitucional não houve
solução aos múltiplos problemas que circulam o constitucionalismo atual. Com a multiplicação
de atores, perda do protagonismo dos Estados em nível interno e externo, quebra do
ordenamento jurídico e aparição de novas fontes de normatividade inicia-se uma nova
civilização jurídica. Desse modo, surge um quadro de “pluralismo normativo que rompe a
heterogeneidade característica de época e pretéritas e que, ao assumir formas de
interlegalidade, vem a criar redes de legalidade, paralelas ou sobrepostas, complementares
ou antagonistas".
A partir do desenho internacional inaugurado no pós-guerra que começam a surgir
algumas mudanças cuja relevância vai se consolidando com o passar do tempo. São
mudanças que apontam para um aumento da perda do protagonismo estatal simultaneamente
à progressiva aparição de novos atores supra e transnacionais (Organização das Nações
Unidas, Comunidade Econômica Europeia ).
Assim, cria-se uma redução das próprias estruturas jurídicas estatais indicando um
esvaziamento da própria ordem constitucional que fica órfã de força normativa para regular
as complexas e conflitos conexão do Estado Social. Agora cada vez maior existe uma
interdependência dos processos sociais, produtivos e financeiros, sob as novas formas de
juridicidade transnacional e internacional. O paradigma global aprisiona a Constituição por
meio do incontrolável processo econômico.
Nasce um “(...) constitucionalismo mercantil global cuja essência é principalmente
desrreguladora; um constitucionalismo dos grandes interesses económicos transnacionais
que é por definição, anticonstitucional, pois retira todo controle e blinda-se contra toda
intervenção”. Deste modo, segundo Julios CAMPUZANO (2009, p. 60) , vê-se

uma

Constituição econômica do mercado global que nasce dos interesses privados em patamar
transnacional atuando diretamente na forma de regular e realizar direitos sociais nos Estados.
Tais apreciações culminam na constatação do enfraquecimento da força normativa da
Constituição em um contexto marcado pela interdependência característico do processo de
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globalização. Logo, uma intensa rede de mecanismos informais de decisão no âmbito
econômico supranacional, “(...) a globalização gerou uma constelação de foros, instâncias e
organismos econômicos internacionais, os quais, com a participação direta ou indireta dos
Estados, foram pautas (...)”, colocam medidas, promulga resolução que ordenam a atividade
econômica dos mercados no âmbito intraestatal, ainda, no contexto internacional diminuindo
a soberano dos Estado perante suas políticas (econômica, assistencial, previdenciária).
(CAMPUZANO, 2009, p. 85).
Então, qual papel se reserva a Constituição diante deste novo cenário? Para Faria
(2000) deve-se primeiramente reconhecer que novas circunstâncias tanto socioeconômicas
quanto produtivas demandam o papel do texto constitucional no contexto contemporâneo.
Segundo Zagrabelsky (1995) a solução perversa pela ideia de visualizar o direito
constitucional não de caráter fechado , unívoco e predeterminado , mas em construção,
baseado sobre um conjunto de materiais flexíveis, dúcteis e versáteis, pois permitem a
adaptação diante de momentos mutantes, com uma com textura aberta.
A proposta é visualizar a Constituição como centro de convergência de princípios e
valores com apenas duas exigências nacionais: a) no âmbito substantivo os direitos
fundamentais da cidadania e preservação do pluralismo axiológico; b) no âmbito
procedimental, como salvaguarda de que o jogo político se sujeitar à lei, subordinando-se a
regras políticas claras e aceitas por todos os intérpretes. (ZAGRABELSKY, 1995).
Corroborando com tal tentativa, Jügen Habermas fala em patriotismo constitucional,
ou seja, universalismo sedimentado nos valores democráticos. Para o autor, a Constituição
deverá estar comprometida com o pluralismo, estendendo-se seu ambiente de tolerância.
Trata-se de um patriotismo com elemento cosmopolita sem sair de perfis específicos de
identidade. É entender os valores do constitucionalismo dentro da cultura política de cada
povo pertencente a um contexto próprio. Enfim, observa a Constituição ao dialogar com um
caso específico fique ancorada nas próprias maneiras culturais, ou seja, como compromisso
cultural.
Outro modo de reter a perda do protagonismo do texto constitucional na ordenação
social em face dos ditados da economia transnacional e às exigências da nova ordem global,
traz-se à tona, a proposta de um projeto de uma Constituição cosmopolita defendida por
Julios-Campuzano (2009, p. 103). Trata-se de visualizar a Constituição dentro de um estado
constitucional cooperativo, segundo o qual, “não se descuida do que acontece ao seu redor,
nem é estranho aos problemas que aflingem o mundo como globalizante e humanidade”, mas
empenhado na resolução dos embates que o cercam e apto em participar nas instituições
supranacionais.
Deste modo, envolvido em uma característica cosmopolita e cooperativa

a

Constituição poderá realizar plenamente os direitos humanos por meio de um sistema de
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garantias inspirado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no pacto internacional
de direitos civis e políticos e no pacto internacional de direitos econômicos, sociais e culturais.
Tendo-se por substrato tais ideias, caberá avaliar em tópico seguinte a Constituição brasileira
frente à realização de direito social à aposentadoria diante de Programa de Revisão de
Benefícios por Incapacidade (PRBI).
4 PROGRAMA DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE: (des) proteção das
políticas de previdência social como fator de proteção aos direitos humanos
Em de 2018 duas agências internacionais de risco rebaixaram a nota de crédito
soberano do Brasil, assim, distancia-se, segundo a cartela global, do selo de país bom
pagador de sua dívida1. A explicação de tais agências internacionais perpassam pelo críterio
econômico em face do social e ocorreu após a desistência do Governo Federal de fazer a
Reforma da Previdência nos moldes da PEC n. 287/16.
O rebaixamento do Brasil foi esclarecido como falta de compromisso do país sobre
os elevados déficits fiscais, aumento da dívida pública e falta de reformas legislativas.
Como resposta de tal restrição internacional, o Ministério da Fazenda afirmou que
continuaria comprometido com a agenda de reformas tanto micro e macroeconômicas. Seu
fito é equilíbrar as contas públicas, alcançando o crescimento econômico sustentável e
contínua melhoria do ambiente de negócios. Percebe-se que não está em foco a garantia de
direitos sociais e amplo acesso à cidadania.
Sobre permanecer comprometido com a agenda de reformas, na seara
previdenciária, o Governo Federal, por meio de resolução e portaria conjunta estipulou
Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade (PRBI). Ocorre que tal programa
simboliza cessação de benefício previdenciário, garantidor de renda e elemento que evita a
extrema pobreza no país.
O primeiro momento do PRBI deu-se em 2016 por meio da Medida Provisória nº 739
consubstanciando-se na Resolução nº 567 /PRES/INSS, de 2017. Segundo tal proposta, o
segurado recebe carta de convocação de auxílio-doença desde que esteja há mais de dois
anos sem passar por uma perícia médica e para os aposentados por invalidez com menos de
60 anos para que possa se submeter a perícia médica, a qual será primordial na decisão
administrativa de manutenção de direito social à aposentadoria. (BRASIL, 2017).
Ao receber tal carta, o beneficiário de prestação incapacitante terá cinco dias úteis
para agendar a perícia por meio de central telefônica. Caso não atenda a convocação ou não
comparecer na data agendada terá de imediato seu benefíco suspenso. Uma vez suspenso,
terá 60 dias para buscar o órgão gestor da Previdência Social (INSS) e poderá mais uma vez
agendar sua perícia. Caso se quede inerte, o benefício será cancelado.

1

Trata-se das agências internacionais de risco Fitch e Standard&Poor's (S&P).
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Ademias, atendido a convocação caberá ao segurado provar seu direito social e
munir-se na data da perícia de documentação médica (atestados, laudos, receitas e exames).
(BRASIL, 2017). Percebe-se diante de tal quadro intensa importancia de laudo médico na
cessação de direito social.
A segunda etapa da PRBI deu-se por meio da Portaria Conjunta MDS/INSS nº 1, de
11 de janeiro de 2018. Segundo a mesma, ainda continua a mesma sistemática anterior, mas
acrescentando-se maiores incentivos trabalhistas aos médicos peritos, como estímulo de
realização de mais perícias. Assim, flexibilizou o cumprimento da jornada de trabalho e
possibilitou o acúmulo de pontos pelos peritos com as tarefas realizadas durante o dia, graças
a adesão de tais profisionais ao Programa de Gestão das Atividades Médico Periciais
(PGAMP).
Deste modo, com a adesão de 96% dos médicos peritos do INSS

haverá a

possibilidade de realização cerca de 230 mil perícias revisionais extraordinárias por mês, e
em uma estimativa ao ano de 2018 de 1,2 milhão de benefícios por incapacidade, sendo
273.803 de auxílio-doença e 995.107 de aposentadorias por invalidez. (BRASIL, 2018a).
A Portaria Conjunta citada é dotada de imediatividade onde as atividades de revisão
poderão ser iniciadas de imediato, independentemente do término dos prazos estabelecidos
para cadastramento no sistema PRBI dos médicos peritos. Neste sistemática, os médicos
peritos poderão realizar até 4 (quatro) perícias médicas revisionais diárias, endo capaz de
participar de multirões de Perícias Revisionais.
Caso ontribuam com o de regime de multirão, cada profissional poderá realizar até
dez perícias por dia, desde que em dias úteis; ou até vinte perícias por dia em dias não úteis.
Em contrapartida, o perito médico ou Supervisor Médico Pericial perceberá o chamado Bônus
Especial de Desempenho Institucional por Perícia Médica em Benefício pos incapacidade
(BESP-PMBI). Quanto aos servidores de carreira do Seguro Social que participarem de
atividade de apoio ao Programa ou realização das perícias poderão optar ao pagamento de
adicional por serviço extraordinário ou utilização do crédito de horas

com o fim de

compensação. (BRASIL, 2018).
Como resultado de tais incentivos e aplicação do PRBI, cerca de 520 mil beneficiários
de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez foram convocados para passar por perícia
médica a partir de 2018. Segundo dados do próprio Ministério do Desenvolvimento Social,
das 252.494 perícias realizadas quase 80% desencadearam benefícios cessados. Sob o foco
de que benefícios devem ser destinados para quem realmente precisa, já simboliza economia
de R$ 5,8 bilhões e ao fim do programa de aproximadamente R$ 15,7 bilhões. (BRASIL,
2018a).
Diante do perfil demonstrado percebe-se maior interesse estatal na economia e
inclusão de processos globalizantes no país do que efetiva inclusão de direitos no Brasil.

27

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

Quais as consequências que o referido quadro poderá provocar? Poderá tornar cada vez mais
distante o projeto de dignidade humana e redução da pobreza no país, visto que os repasses
de benefícios previdenciários em alguns municípios brasileiros ultrapassam o Fundo de
Participação dos Municípios (FPM).
Isto indica que a maioria dos municípios brasileiros, ou seja, 63, 17% apresentam um
volume de recursos oriundos de benefícios previdenciários bem maior do que os repassses
feitos pelo Fundo de Participação dos Municípios. E mais, 79% dos benefícios pagos no país
superam a arrecadação do INSS da localidade. (BRASIL, 2015).
Assim, por exemplo, no Maranhão, segundo dados do portal do INSS, no biênio
2016/2017 23.290 mil benefícios por incapacidade foram cessados nos moldes da PRBI.
(BRASIL, 2018b). Segundo dados da Síntese de Indicadores Sociais: Uma Análise das
Condições de Vida da População Brasileira (IBGE, 2016), o Maranhão apresenta 52,4% de
pessoas que vivem com 5,5 dólares por dia. Mesmo o Estado adotando Programas como
Escola Digna, Bolsa Escola, Iema, Força Estadual de Saúde, Água para Todos e o Plano Mais
IDH, grande parte de sua população encaixa-se no conceito de extrema pobreza criado pelo
Banco Mundial.
Em vista deste conjuntura que personagem se reserva ao texto connstitucional? Para
Julios-Campuzano (2009) deve-se buscar uma analise consititucional enquanto um projeto
cosmopolita. Segundo o autor, é por meio desta visão que se poderá alcnacar a plena
realização de direitos humanos e, claro, a cartela de direitos sociais encontram-se neste
projeto. Para o referido intuito deve-se inspirar nas exigências normativas de diplomas
internacionais como a Declaração Universal de Direitos Humanos e em Pactos comos os de
direitos civis e políticos, econômicos, sociais e culturais.
Uma vez que o estado brasileiro incorporar em suas políticas públicas os interesses
dos mecanismos protetivos citados estará realizando plenamente condições mínimas de bemestar e plena cidadania. Assim, a Constituição brasileira, dentro de um compromisso
cosmopolita deverá articular-se a partir de quatro grandes compromissos mundiais que
formariam a base de um direito apto a abordar com determinação os problemas do mundo
comtemporâneo:
1.

Compromisso global que satisfaça as necessidades básicas, que pudesse

suprimir desigualdades econômicas ilegitimas. Para tal intento seria necessário uma
reestruturação não somente de instituições oficiais, mas foros informais que tem competência
na organização da economia mundial (Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional,
Organização mundial do Comércio, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico). (JULIOS-CAMPUZANO, 2009)
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Compromisso global pela paz, a tolerância e diálogo entre as culturas, um

modelo de direitos humanos capaz de unir multiculturalidade e universalismo. (JULIOSCAMPUZANO, 2009)
3.

Compromisso global pelo desenvolvimento sustentável almejando equilíbrio

entre progresso e natureza. Deseja-se uma exploração racional dos recursos e um modelo de
desenvolvimento que garanta o direito às gerações futuras dignidade. (JULIOSCAMPUZANO, 2009)
4.

Com maior enlevo, compromisso global democrático para um novo regime

político internacional, que recupere os veículos de participação democrática em nível
supranacional. (JULIOS-CAMPUZANO, 2009).
Ademais, a Constituição brasileira deve ser vista a partir dos seus postulados
culturais, ou seja, dentro de um perfil do constituinte de 1988 que trouxe ao texto, pela primeira
vez, o termo Seguridade Social não como dado, mas construído. A cultura constitucional de
1988 não triaviliza, naturaliza, banaliza e exclui a sociedade, mas apresenta a proteção social
(saúde, assistência e previdência) como compromisso fundamental do Estado brasileiro.
A Constituição brasileira como formadora de cultura poderá ser canal que consolidará
uma política reflexiva que colocará valores da modernidade, mas liberados agora da lógica
finaceira e econômica da modernização. Se a Constituição aplicar se próprios valores e
modelos específicos, não será pura convenção política, “(...) mas sim um subproduto cultural
emanado da própria identidade. (JULIOS-CAMPUZANO, 2009, p. 111).
Portanto, os males sociais que virão em decorrência de Programa de Revisão de
Benefícios por Incapacidade de que tem por meta reduzir gastos com o sistema somente
podem ser sanados como mais porção de democracia e com mais Constituição. Isto que dizer
que devem ser dado mais credibilidade as garantia constitucionais em grau nacional e
internacional.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposta do estudo não teve o condão de propor uma intensa reflexão sobre
hermenêutica constitucional, tão pouco criar uma metodologia em matéria de interpretação
constitucional. A discussão até passou sobre o papel da Constituição na modernidade.
Modernidade que se faz enlaçada sobre profunda lógica capitalista em que a
produção jurídica nacional sobre consequencia dos processos desencadeados processos da
globalização. Deste modo, as novas instâncias de regulação (agência internacionais de risco,
Organização Mundial do Comércio, Acordos Gerais sobre Tarifas e Comércio etc) impõem
coativamente seus programas de política econômica aos países menos desenvolvidos, os
quais acabam por acatar os ditames da governabilidade sistêmica.
Ademais, conforme elencado no estudo, o Sistema Brasileiro de Proteção Social no
Brasil mostra-se como um modelo distributivo, ou seja, formou-se a partir da Constituição
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Federal de 1988 com a porposta de ampliação de direitos sociais, sua universalidade de
acesso e ampla cobertura; Seguridade Social abrangendo: previdência, saúde e assistência
social; definição de requisitos de acesso e patamar de valores dos benefícios.
Entretanto, tais posturas descritas não repercutiram em termos práticos, pois
apresentam resultado modesto. Sobretudo, alocam-se num contexto de aumento da
incapacidade de investimento do Estado, definido por crise econômica, política e interferência
da economia global.
Nota-se que diante de tal perfil foi criado o Programa de Revisão de Benefícios por
Incapacidade (PRBI). A tutela de tal programa em matéria previdenciária encontra-se
sedimentado sob as limitações que a governabilidade do sistema financeiro global impõe. Vêse que o capital global apresenta um efetivo poder de veto sobre políticas públicas.
A Previdência Social já se encontra sob o enfoque de Proposta de Emenda à
Constituição (Substitutivo à PEC n.º 287/16). Como a proposta requer rígida possibilidade de
mudança constitucional, o governo federal alcançou um outro mecanismo de amenizar o
défict previdenciário por meio de Resolução e Portaria Conjunta. Vê-se que as estruturas
jurídicas nacionais (resolução e portaria) estão subjulgadas
A proposta foi refletir que mesmo a Previdência Social ser alvo crescente de
“reformas”, uma vez analisada como direito social na agenda constitucional, deve ser
observada pelos seus atores (políticos e sociedade) como cultural e cosmopolita, assim, não
haverá supressão de direitos sociais. Cultural, visto que direito à aposentadoria é fruto da
história democrática no Brasil; Cosmopolita, pois deseja a plena realização dos direitos
humanos por meio de um sistema amplo de garantias ( Lei n.º 8.212/91, Lei n.º 8.213/91,
artigo 6º, inciso XXIV, Constituição Federal).
Observa-se que a Constituição brasileira, para tal projeto cosmopolita, cultural e
cooperativo deve ser vista como mecanismo de insulflar novos ânimos tanto às isntituições
quanto à políticos no intuito de maximizar a escolha para todos os indivíduos no estado
nacional. Deve haver os mecanismos democráticos e dos conteúdos substantivos da própria
Constituição a partir de sua extensão indo até marcos jurídicos supranacionais.
Além disso, dentro da cultura constituicional brasileira, o papel da sociedade é
mobilizar a agenda de justiça social. No que tange as leis em geral são resultado dos anseios
sociais. A partir de tal padrão, as escolhas governamentais devem implementar tais anseios,
descobertos por meio da discussão pública. O PRBI não passou por debate público, apenas
fundamentou-se em uma proposta de eficiência de gastos públicos.
O PRBI representa uma falácia garantista de ofertar benefício por incapacidade para
aqueles que realmente merecem. A resposta a tal crise deve ser o fortalecimento dos
mecanismos democráticos e dos conteúdos substantivos da própria Constituição.
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A decisão política governamental não pode ser baseada naquilo que decide sozinho
sob a luz estritamente dos processos de globalização, mas sim em debates políticos em que
a sociedade poderá se pronunciar. A interdependência e cooperação da Constituição de 1988
defende a existência efetiva de direitos sociais onde se amplia a participação política nas
decisões pelo canal da inclusão.
As regras não mudam sozinha, sobretudo, da tamanha importância dada as perícias
médicas em suspensão/cancelamento de benefícios por incapacidade. Elas necessitam de
fazer humano indicando as necessidades sociais para as escolhas legislativas, assim, tal
estudo se propos a colocar no cume a tradição constitucional de 1988 de elevado cunho social
como fator de implementação de direitos humanos alinhado com um amplo sistema de
garantias.
A pobreza humana deve ser combatida com afinco, com foco nas liberdades de cada
um. A Previdência Social é uma das instituições específicas que laboram em conjunto no
combate da pobreza extrema. Assim, qualquer modificação nas regras de seu jogo
(concessão de benefícios) deve vir de amplo e necessário debate constitucional. Por exemplo,
transmutações globalizantes demandam a primordialidade em investimento estatal em
capacidade técnica, em conjunto com as políticas de Seguridade Social.
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Caroline Bastos de Paiva Borges2

RESUMO: O Brasil é reconhecido positivamente por suas contribuições no processo de
construção da normativa internacional de promoção e proteção dos direitos humanos. É
portador de prestígio internacional neste campo ao ser considerado confiante interlocutor
multilateral. Ademais, a política externa brasileira passou a ser regida, desde 1988, por uma
Constituição Federal inovadora, a qual estabelece, dentre outros, que as relações
internacionais brasileiras devem ser submetidas ao princípio da prevalência dos direitos
humanos. Neste contexto, o Brasil passou a integrar o Conselho de Direitos Humanos da ONU
a partir de sua instituição, em 2006. O presente texto tem como principal objetivo analisar a
postura brasileira junto ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, durante o período de 2006
a 2011, os primeiros dois mandatos do Brasil neste órgão multilateral. A questão central é: a
atuação da política externa brasileira no Conselho encontra-se em sintonia com o princípio da
prevalência dos direitos humanos em suas relações internacionais? Estruturou-se o presente
texto em três partes. Na primeira, trata-se de apresentar uma resumida descrição da atuação
do Brasil no processo de construção do Sistema Global de proteção e promoção dos direitos
humanos. Na segunda parte, busca-se descrever o Conselho de Direitos Humanos da ONU,
suas características, sua configuração institucional, suas atribuições e composição, bem
como seus métodos de trabalho, objetivando-se contextualizar a atuação brasileira. Na
terceira, apresenta-se o princípio constitucional da prevalência dos direitos humanos nas
relações internacionais, o qual servirá de lente a partir da qual a atuação do Brasil no Conselho
será analisada, para, em seguida, analisar a atuação do Brasil no Conselho de Direitos
Humanos durante a vigência de seus mandatos (2006 a 2008 e 2009 a 2011), especialmente
quanto à sua participação nas votações referentes à adoção de novas normas internacionais
de direitos humanos, à situação dos direitos humanos em países específicos, nas sessões
especiais, nas sessões de revisão periódica de outros países, bem como as iniciativas
brasileiras no Conselho. A metodologia utilizada é essencialmente bibliográfica-documental,
baseada em publicações sobre a temática, bem como na análise das atas das sessões do
Conselho, em Genebra.
PALAVRAS - CHAVE: Direitos humanos. Conselho de Direitos Humanos da ONU. Brasil.
1. INTRODUÇÃO

Parece consenso que uma das principais conquistas da humanidade consiste no
processo de reconhecimento de que a proteção e a promoção dos direitos humanos são
pilares de sustentação de toda a comunidade internacional. Este longo processo, ainda em
curso, foi desenvolvido com a instituição da Organização das Nações Unidas - ONU, mediante
a proclamação da Carta das Nações Unidas, em 1945. Desde então, o propósito de “conseguir
uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter
econômico, social, cultural ou humanitário, e para promover e estimular o respeito aos direitos

Caroline Bastos de Paiva Borges é Advogada com Especialização em Direito Público e em Direito Provado pela
UFPI/ESMEPI; Mestrado em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas pela UFPB; Professora do Curso
de Direito do Instituto Camillo Filho.
2
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humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou
religião” 3, desenvolveu e consolidou importantes conquistas.
Em reforço vigoroso a este propósito, proclamou-se, em 1948, a Declaração Universal
dos Direitos Humanos, “como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as
nações”, reafirmando “sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da
pessoa humana e na igualdade dos homens e das mulheres4”. Nesta direção, um complexo
de normas internacionais gerais e específicas de proteção e promoção dos direitos humanos
foi construído desde então e um Sistema Global de Proteção foi progressivamente
desenvolvido e aperfeiçoado para que os propósitos da ONU, neste âmbito, fossem
concretizados.
Foi neste contexto de busca por um melhor desempenho e uma maior eficiência no
contínuo processo de promoção e proteção dos direitos humanos que se projetou inicialmente
a Comissão de Direitos Humanos, em 1946, e posteriormente o Conselho de Direitos
Humanos da ONU, em funcionamento desde 2006. Cenário e palco de diversificados atores
que interagem num complexo e tensivo jogo de relações internacionais, o Conselho esforçase para superar suas limitações e potencializar-se como espaço de construção coletiva capaz
de promover e proteger os direitos humanos no âmbito global.
O Brasil, nesta perspectiva, é reconhecido positivamente por suas contribuições no
processo de construção da normativa internacional de promoção e proteção dos direitos
humanos. Confirmou seu prestígio internacional neste campo ao ser escolhido por
unanimidade, sem haver se candidatado, para a Presidência do Comitê de Redação da
Conferência Mundial de Viena sobre Direitos Humanos (1993).
Ademais, a política externa brasileira passou a ser regida, desde 1988, por uma
Constituição Federal inovadora, a qual estabelece, dentre outros, que as relações
internacionais brasileiras devem ser submetidas ao princípio da prevalência dos direitos
humanos, os quais, por legitima força constitucional, impõem-se sobre quaisquer outros
interesses, ainda que também legítimos.
Neste contexto, importa analisar a postura brasileira no campo de atuação junto ao
Conselho de Direitos Humanos da ONU, durante o período de 2006 a 2011, os primeiros dois
mandatos do Brasil neste órgão multilateral. A atuação da representação brasileira encontrase em sintonia com o princípio da prevalência dos direitos humanos em suas relações
internacionais? Supostas contradições na postura brasileira no âmbito do Conselho de
Direitos Humanos têm sido apontadas por diversos observadores críticos, especialmente
quanto aos votos do Brasil diante de situações de violações de direitos humanos em

ONU. Carta das Nações Unidas, artigo 1, item 3. Biblioteca Virtual de Direitos Humanos da USP. Disponível em
www.direitoshumanos.usp.br
4
ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos, preâmbulo. idem
3
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determinados países e podem repercutir negativamente em sua reputação perante a
comunidade internacional e em sua legitimidade diante de seus nacionais.
De um lado, o Brasil propõe-se a cumprir metas voluntárias e reordenar-se para efetivar
as recomendações que lhe são dirigidas por Estados-membros, por ocasião das revisões
periódicas a que se tem submetido no Conselho, comprometendo-se com a promoção e
proteção dos direitos humanos, internamente. De outro lado, não raras vezes, se expressa
supostamente vacilante, contraditório e tímido ao isentar-se ou omitir-se, em seus votos
naquele órgão, em condenar e repudiar situações que agridem os direitos humanos,
externamente, em outros países.
Neste sentido, o presente texto pretende apresentar uma análise descritiva da atuação
do Brasil perante o Conselho de Direitos Humanos da ONU e, consequentemente, verificar se
sua postura neste órgão se encontra em harmonia com o princípio constitucional que impõe
a prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais.
Nesta direção, estruturou-se o presente texto em três partes. Na primeira, trata-se de
apresentar uma breve descrição da atuação do Brasil no processo de construção do
arcabouço normativo internacional de proteção e promoção dos direitos humanos, bem como
a incorporação desta normativa internacional em sua estrutura normativa interna. Busca-se
demonstrar o prestígio internacional que o Brasil conquistou ao colaborar no desenvolvimento
do Direito Internacional dos Direitos Humanos, apesar de seu longo e gravoso ciclo ditatorial.
Na segunda parte, busca-se descrever o Conselho de Direitos Humanos da ONU, suas
características, sua configuração institucional, suas atribuições e composição, bem como
seus métodos de trabalho, objetivando-se contextualizar a atuação brasileira. Na última,
apresenta-se o princípio constitucional da prevalência dos direitos humanos nas relações
internacionais, tal como disposto no art. 4º, II, da Constituição Federal, o qual servirá de lente
a partir da qual a atuação do Brasil no Conselho será analisada. Qual o grau de cogência
deste dispositivo e que características e posturas ele exige da política externa brasileira, em
sua atuação no Conselho de Direitos Humanos da ONU, para sua concretização? A partir
deste referencial, a atuação do Brasil no Conselho de Direitos Humanos será analisada
mediante a identificação de seus votos nas principais sessões do Conselho, durante a
vigência de seus mandatos (2006 a 2008 e 2009 a 2011), especialmente sua participação nas
votações referentes à adoção de novas normas internacionais de direitos humanos, à situação
dos direitos humanos em países específicos, nas sessões especiais, nas sessões de revisão
periódica de outros países, bem como as iniciativas brasileiras no Conselho.
Espera-se, deste modo, colaborar para que a sociedade brasileira conheça e participe,
mais diretamente, de forma organizada, do processo de desenvolvimento da política externa
brasileira no campo dos direitos humanos, bem como da construção das políticas públicas de
promoção e proteção dos direitos humanos no âmbito nacional, à luz da dignidade da pessoa
humana e da prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais.
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2. O BRASIL E O SISTEMA DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DA ONU.

Considera-se consenso a ideia de que os direitos humanos se constituíram como
paradigma da dignidade humana com o advento da Organização das Nações Unidas – ONU,
em 1945 e pelo processo de desenvolvimento de um Sistema Global de proteção dos direitos
humanos, construído a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948.
Importa destacar que a Segunda Guerra Mundial foi o fato histórico impulsionador decisivo
para o surgimento e a consolidação de um Sistema Global de promoção e proteção dos
direitos humanos.

Nesta perspectiva,

Piovesan (2011,

p.

176) registra que

“a

internacionalização dos direitos humanos constitui, assim, um movimento extremamente
recente na história, que surgiu a partir do pós-guerra, como resposta às atrocidades e aos
horrores cometidos durante o nazismo”. No entanto, é com o nascimento da ONU, pela Carta
das Nações Unidas, que o processo de internacionalização dos direitos humanos é
irreversivelmente desencadeado e os direitos humanos auferem status internacional.
Nesta direção, a ONU iniciou um processo de desenvolvimento de um complexo de
normas, procedimentos e instituições internacionais desenvolvidos para promover o respeito
aos direitos humanos em todos os países, no âmbito mundial (BILDER, apud PIOVESAN,
2006, p.6), buscando-se regular a promoção e a proteção universais da dignidade da pessoa
humana. Afinal, como anuncia Amorim (2007, p. 13):
É nas Nações Unidas que ressoam, desde 1946, as visões nacionais
sobre como a comunidade internacional deve agir para impedir a
guerra, tragédia que está na origem da criação da ONU. Ali se
articulam consensos legitimadores de temas com crescente impacto
sobre a vida cotidiana das pessoas, como as questões referentes ao
meio ambiente, aos direitos humanos, à proteção de grupos
vulneráveis e à promoção do desenvolvimento econômico e social.
Nasce, neste contexto, um Sistema Global de promoção e proteção de direitos humanos.

2.1 O Sistema Global de proteção dos direitos humanos e a participação do Brasil
O Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, também chamado de Sistema da
ONU ou de Sistema Universal, tem como fonte normativa imediata a Carta das Nações Unidas
de 1945, a qual estabelece que os Estados-partes devem promover a proteção dos direitos
humanos e das liberdades fundamentais e demarca o início do processo de universalização
dos direitos humanos.
O Brasil é membro fundador da ONU e participou de seu processo de institucionalização.
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Sardenberg (2013, p. 85) confirma que “na fase final da Segunda Guerra Mundial, o Brasil
esteve representado nas negociações que culminaram com a adoção da Carta de São
Francisco, que estabeleceu as Nações Unidas”. E nesta direção foi se desenvolvendo um
conjunto normativo internacional de proteção dos direitos humanos.
O Brasil aprovou a Carta das Nações Unidas pelo Decreto-lei nº 7.935, de 4 de setembro
de 1945, ratificando-a em 21 de setembro daquele ano (COMPARATO, 2005, p. 212), no final
do primeiro governo Vargas. E como membro da ONU desde sua instituição, participou, desde
o começo, do processo de internacionalização da proteção dos direitos humanos (CANÇADO
TRINDADE, 2000).
O Brasil também estava representado, no dia 10 de dezembro de 1948, em Paris, na
Assembleia Geral que proclamou a Declaração Universal, votou pela sua aprovação e
colaborou no processo de sua elaboração, conforme noticia Cançado Trindade (2000, p. 30):
No decorrer dos travaux préparatoires da Declaração Universal
(setembro-dezembro de 1948), o representante do Brasil (Austregésilo
de Athayde) defendeu, na III Comissão da Assembleia Geral das
Nações Unidas (3ª sessão), a adoção de garantias, de modo a
assegurar a eficácia dos direitos consagrados; singularizou, ademais,
a importância do direito à educação.
O Brasil participou do longo processo de construção legislativa dos dois Pactos
Internacionais de Direitos Humanos, o de Direitos Civis e Políticos e o de Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais, adotados pela ONU em 1966 e entraram em vigor em
1976 quando alcançaram o número de ratificações necessárias. O Brasil, mesmo tendo
participação no processo de construção legislativa dos Pactos Internacionais, somente veio
aderir aos referidos Pactos em 1992. Jubilut (2001, p. 37) assim explica a excessiva
demora:
A demora na ratificação e promulgação dos pactos pode ser entendida
caso se recorde que, durante a adoção dos mesmos e por 18 anos
após tal data, o Brasil era um Estado ditatorial a que não interessava
um comprometimento internacional de implementar e de não violar
direitos humanos. E, muito menos, de possibilitar a denúncia de
violações desses direitos por outros Estados ou por indivíduos.
Ademais, o Brasil também participou dos processos de elaboração de várias
convenções internacionais de direitos humanos, como atesta Cançado Trindade (2000, p. 37):
Participou o Brasil dos travaux préparatoires da Convenção das Nações
Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial
(1965). (...) Posteriormente, os travaux préparatoires da Convenção das
Nações Unidas contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis,
Desumanas ou Degradantes de 1984, a cargo de um Grupo de Trabalho da
Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, contaram com a ativa
participação da Delegação do Brasil em todas as suas fases. (...) Enfim,
participou o Brasil igualmente dos trabalhos preparatórios da Convenção
sobre os Direitos da Criança (1989).
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Importa igualmente destacar, por oportuno, que o Brasil também colaborou ativamente
nos processos de construção normativa dos denominados “novos” direitos humanos,
especialmente do reconhecimento do direito ao desenvolvimento e ao meio ambiente sadio
como direitos humanos. Cançado Trindade (2000, p. 98) registra:
No decorrer da década de oitenta participou o Brasil dos debates sobre os
“novos” direitos, conducentes ao reconhecimento da nova e ampla dimensão
dessa temática no plano internacional. Com efeito, ao ingressar como
membro eleito na Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas em
1977, a atitude do Brasil, como indicado, era defensiva. Gradualmente, ao
participar das inúmeras votações de projetos da referida Comissão, e
considerar suas relatorias (temáticas e por países), passou a assumir atitude
mais positiva, chegando a exercer a presidência de seus trabalhos já em 1981.

O Brasil, além de participar ativamente da construção normativa dos tratados gerais e
especiais de direitos humanos, promoveu o reordenamento em sua normativa interna,
buscando harmonizá-la com as disposições internacionais, principalmente após o processo
de redemocratização. E o marco jurídico de destaque é a Constituição Federal de 1988.
Evidencia-se, nestes termos, que no decorrer deste longo processo histórico, como
demonstrado em síntese, desde o advento das Nações Unidas, o Brasil manteve-se
geralmente presente, de forma colaborativa e propositiva, no âmbito global, em favor da
estruturação normativa da proteção dos direitos humanos. Igualmente resta demonstrado que
o Brasil, principalmente a partir de 1992, construiu importante e necessária sintonia de sua
legislação interna com as normas internacionais de proteção e promoção dos direitos
humanos que ajudou a construir, incorporando a proteção de tais direitos em suas agendas
interna e externa.

2.2 O Brasil e os principais organismos e mecanismos do Sistema Global
O Brasil, em pleno regime militar, passou a buscar uma cadeira na Comissão de Direitos
Humanos da ONU, o que se concretizou logo em 1977, mantendo-se, desde então, por mais
de 20 anos com assento na referida Comissão. Destaque-se, por oportuno, que a presença
brasileira na Comissão referida, não sugere necessariamente o interesse do Brasil em
promover uma ativa política externa multilateral no campo dos direitos humanos, eis que tal
política se mantinha regida pela não ingerência nos assuntos internos e externos de outros
Estados e ao apego à concepção de soberania absoluta, traduzindo, obviamente, o tipo de
política externa mais conveniente à conjuntura interna brasileira. Entretanto, apesar de uma
postura defensiva e isolacionista nos anos 70 e 80, consequência do ciclo ditatorial por que
passou o país, o Brasil chegou, inclusive, a exercer a presidência dos trabalhos da Comissão
de Direitos Humanos da ONU em 1981 (CANÇADO TRINDADE, 2000).
Por outro lado, o Brasil já recebeu a visita de diversos relatores especiais temáticos, tais
como, da relatora sobre a eliminação da violência contra a mulher, em 1996; do relator sobre
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a tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, em 2000; do relator sobre
o direito à alimentação, em 2002; do relator sobre a venda de crianças, prostituição e
pornografia infantil, em 2003; da relatora sobre execuções sumárias, arbitrárias ou
extrajudiciais, também em 2003; do relator sobre o direito ao desenvolvimento, em 2004; do
relator referente ao direito à moradia adequada, em 2004 e do relator sobre a independência
dos juízes e advogados, também em 2004; do relator especial sobre formas contemporâneas
de racismo, discriminação racial, xenofobia e outras formas de intolerância, em 2005; do
representante especial da Secretaria Geral sobre a situação de defensores de direitos
humanos, também em 2005 e do relator especial sobre execuções extrajudiciais, sumárias ou
arbitrárias, em 2007 (PIOVESAN, 2012).
O Brasil também aceitou submeter-se ao monitoramento dos Comitê de Direitos
Humanos referentes aos Pactos e às Convenções Internacionais, tais como o Comitê sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, em 2002, o Comitê sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, também em 2002 e o
Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em 2009. Carvalho Ramos (2013, p.
298), no entanto, ressalta que:
Em síntese, o Direito Internacional dos Direitos Humanos no Brasil está
manco: formalmente, o Brasil está plenamente engajado; na aplicação prática,
há quase um total silêncio sobre a interpretação dada pelo próprio Direito
Internacional (...), o que pode gerar a responsabilização internacional do
Brasil por violação de direitos humanos.

Destarte, não obstante os reconhecidos avanços significativos das políticas públicas de
promoção e proteção dos direitos humanos desenvolvidas no Brasil desde o começo desde
século, as graves violações de direitos humanos desveladas ameaçam sobremaneira o
prestígio que o Brasil conquistou ao longo deste processo. Indubitavelmente, já não iludem
mais as posturas meramente legislativas e os discursos vazios de práticas políticas
implementativas eficazes. Resta ao Brasil vencer a herança ditatorial, superá-la, reconstruir e
reconquistar sua legitimidade em face de seus cidadãos e da comunidade internacional pelo
caminho da promoção e da proteção contínua e permanente dos direitos humanos, uma das
principais formas, senão a única, capaz de credenciá-lo a “estabelecer um diálogo de iguais
em outros campos de interesse para o Estado” (CARVALHO RAMOS, 2013, p. 71) e
consolidar o lastro político necessário para afirmar-se não apenas como liderança emergente,
pontual, casuística, mas como protagonista diante da comunidade internacional.
Uma das hipóteses deste trabalho é considerar que um cenário de excelência para
potencializar tal protagonismo é o Conselho de Direitos Humanos da ONU, cujas
características e desenhos institucionais, históricos e políticos apresentados no capítulo a
seguir, poderão indicar, embora com controvérsias, que a criação do Conselho de Direitos
Humanos da ONU nasceu com a boa expectativa de consolidar-se, efetivamente, como órgão
capaz de, sem vacilações, exercer sua vocação institucional mais preciosa de garantir a
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salvaguarda universal dos direitos humanos.

3. O CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS DA ONU
O Conselho de Direitos Humanos da ONU é considerado o principal cenário de atuação
do Brasil neste âmbito, no qual o país busca demonstrar os esforços que considera
necessários para cumprir os compromissos assumidos em face dos instrumentos normativos
globais de direitos humanos e se afirmar como digno de credibilidade e legitimidade perante
a comunidade internacional, uma vez que a política de proteção e promoção dos direitos
humanos tornou-se, além de uma pauta comum na agenda global, um campo de política
externa estratégica importante para outros campos de interesses brasileiros.
Foi do então Secretário-Geral da ONU, Kofi Annan, a iniciativa proposta para a
substituição da Comissão de Direitos Humanos da ONU por um Conselho de Direitos
Humanos. Em 2005, em seu relatório denominado In Larger Freedom5, Kofi Annan advertiu
que:
Se as Nações Unidas pretendem cumprir as expectativas de homens e
mulheres em todo o mundo – e, de fato, se a Organização quiser levar a
causa dos direitos humanos tão a sério com as da segurança e
desenvolvimento – aí os Estados-membros devem concordar em substituir a
Comissão de Direitos Humanos por um Conselho de Direitos Humanos de
menor porte.

O Conselho de Direitos Humanos da ONU foi instituído pela Resolução 60/251,
aprovada pela Assembleia Geral no dia 15 de março de 2006, em substituição à dissolvida
Comissão de Direitos Humanos, num contexto de tentativa de reforma da ONU, em busca de
retomar a confiança perdida e que ameaçava a credibilidade da própria ONU como um todo.
Destaque-se que a Assembleia Geral, logo no preâmbulo da Resolução, reconhece que
os direitos humanos, juntamente com a paz, a segurança e o desenvolvimento, os quais estão
interligados e se reforçam mutuamente, são os pilares do sistema das Nações Unidas. A
referida Resolução também estabelece que o Conselho deva ser integrado por 47 países,
eleitos direta e individualmente, em votação secreta, pela maioria dos membros da
Assembleia Geral, para um mandato de 03 (três) anos, com possibilidade de reeleição 6 .
Dispõe que o Conselho, em sua composição, deve obedecer ao critério de distribuição
geográfica equitativa, nos termos da seguinte distribuição regional: o Grupo de Estados
Africanos com direito a treze assentos; o Grupo de Estados da Ásia também com treze; o
Grupo de Estados da América Latina e do Caribe ficou com direito a oito representantes; o
Grupo de Estado da Europa Oriental com direito a seis; o Grupo de Estados da Europa

NAÇÕES UNIDAS. In larger freedom: towards security, development and human security for all. UN Secretary
General, UN Doc A/59/2005, p. 183.
6
Não é possível a reeleição para um período imediato ao exercício do mandato por dois períodos consecutivos.
5
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Ocidental e outros países, com sete7.
A Resolução 60/251 indica, inter alia, as funções e competências do Conselho, o qual
tem como principal vocação institucional promover o respeito universal pela proteção de todos
os direitos humanos e liberdades fundamentais de todas as pessoas, sem distinções de
nenhum tipo e de forma justa e equitativa.
Quanto à agenda inicial do Conselho, o Brasil participou ativamente de tais debates,
sempre se posicionando sobre a necessidade de se evitar a politização e a seletividade que
assolaram a extinta Comissão. Entretanto, não apoiou nenhuma proposta ou iniciativa
concreta favorável ou contrária à manutenção de um item na agenda relativo ao tratamento
de situações de violações de direitos humanos em países específicos, pois considerou que
tal tratamento poderia ser realizado no âmbito dos itens temáticos, como estratégia de
amenizar a politização. CONECTAS (Anuário 2007), explica que tal posição defende, por
exemplo, “que violações à liberdade de expressão na China deveriam ser tratadas sob o item
relacionado à temática dos direitos civis e políticos e não sob um eventual item para
tratamento de países específicos”.
Note-se, desde logo, que o Brasil parece exercitar uma estratégia de política externa
que busca evitar o desconforto político de submeter países específicos aos olhares de seus
pares, no Conselho, sob o argumento de se evitar a politização e a seletividade. Este
posicionamento se repetirá em outros momentos durante o mandato do Brasil, o que vai
ensejar duras críticas, como se verificará oportunamente.
3.1 A ATUAÇÃO DO BRASIL NO CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS DA ONU.
Pela primeira vez uma constituição brasileira insculpiu em seu texto os princípios
regentes das relações internacionais, dentre os quais, a prevalência dos direitos humanos8.
Brotons (1984, p. 93/103) relaciona três funções desta constitucionalização: a) fixação de
marcos normativos da gestão política externa; b) estabelecimento de limites para a política
externa e; c) formulação de estímulos voltados para o direcionamento da política externa, para
alcançar os objetivos propostos. Nesta perspectiva, o princípio da prevalência dos direitos
humanos nas relações internacionais, ao tempo em que se configura como paradigma
normativo da política externa brasileira, fixa-lhe seus limites e orienta seu sentido. Referindose ao modo como este princípio deve ser aplicado à política externa no campo dos direitos
humanos, Asano, Nader e Vieira (2009, p. 79) assinalam que:

Resolução nº 60/251, parágrafo 7.
CF, art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: I
- independência nacional; II - prevalência dos direitos humanos; III - autodeterminação dos povos; IV - não
intervenção; V - igualdade entre os Estados; VI - defesa da paz; VII - solução pacífica dos conflitos; VIII - repúdio
ao terrorismo e ao racismo; IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; X - concessão de
asilo político.

7
8
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Este dispositivo restringe a ampla esfera de discricionariedade que antes
poderia ser reclamada pelo Executivo na condução da política internacional.
No caso específico da política de direitos humanos, o constituinte estipulou,
de forma expressa, que esses direitos têm prevalência sobre outros
interesses, ainda que legítimos. Assim, o que temos aqui não é apenas uma
cláusula retórica; porque a Constituição é uma norma cogente para todo o
sistema jurídico-político brasileiro, não se podendo admitir que normas
constitucionais sejam desconsideradas sob argumentos de conveniência
política. Desprezar este novo regime jurídico-constitucional seria uma afronta
à nossa Carta Magna.

O Estado brasileiro, sujeito no contexto das relações internacionais, encontra-se,
portanto, “vinculado ao ethos no campo da legalidade e da legitimidade”, submetido, pois, ao
conjunto das normas internacionais consagradas pelo Sistema Global de promoção e
proteção dos direitos humanos (CASTRO, 2012, p. 430). Recorde-se que os vícios odiosos
que contaminaram a antiga Comissão de Direitos Humanos, dentre os quais, a seletividade e
a excessiva politização, são expressões, não raras vezes, da negligência com a prevalência
dos direitos humanos, cujos valores restaram submetidos a interesses geopolíticos locais e/ou
regionais estranhos aos direitos humanos. Interesses outros (comerciais, bélicos,
energéticos, políticos, econômicos, p. ex.) que podem interromper e/ou impedir uma ação
efetiva do Conselho de Direitos Humanos para a proteção das tantas vítimas, geralmente
minorias silenciadas em determinados países.
O princípio da prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais insta o
compromisso irrenunciável do Brasil em adotar posturas que favoreçam os direitos humanos,
inclusive mediante manifestações contrárias aos países que os desrespeitarem (PIOVESAN,
2009). Entretanto, não raras vezes, o princípio da prevalência dos direitos humanos encontra
abordagens hermenêuticas restritivas por atores da política externa brasileira. Lafer (2005, p.
13), por exemplo, indica que o inciso II do artigo 4º da Constituição “na prática diplomática
brasileira tem sido uma política de direito voltada para a adesão do Brasil aos Pactos
Internacionais e Regionais de Direitos Humanos”. Este entendimento restou em parte
confirmado ao longo deste texto, no qual, dentre outras, evidenciou-se a postura
predominantemente normativa do Brasil no âmbito internacional em contraste às políticas
internas de promoção e proteção dos direitos humanos. Este entendimento também pode
conduzir a política externa a uma atuação de mera positivação normativa dos tratados
internacionais de direitos humanos, esvaziando-lhes de seu verdadeiro sentido, qual seja a
viabilização de dinâmicas multilaterais capazes de, efetivamente, prevenir e/ou impedir
situações de violações de direitos humanos que revelam barbáries insuportáveis.
A postura do Brasil no Conselho de Direitos Humanos será analisada, portanto, à luz do
princípio constitucional da prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais,
considerando-se uma abordagem não restritiva ao campo meramente positivo-normativo.

44

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

3.1.2 O período e o método de análise
Para o desenvolvimento de uma análise da atuação do Brasil no Conselho, considerouse mais adequado compreender seus dois primeiros mandatos: de 2006 a 2008, o primeiro
mandato do Brasil no Conselho; e de 2009 a 2011, seu segundo mandato. Este período de
2006 a 2011 foi tratado tematicamente, eis que o Conselho aprecia uma pluralidade de temas
e uma variedade de proposições. Busca-se analisar, nestes dois primeiros mandatos, a
atuação do Brasil, mediante seus votos, nas sessões ordinárias e nas sessões especiais,
especificamente sobre as resoluções referentes a novas normas internacionais de proteção
dos direitos humanos; as resoluções sobre outros países; as resoluções propostas nas
sessões especiais e as resoluções de iniciativa do Brasil. Para tal tarefa utilizou-se como
fontes de pesquisa documentos oficiais da ONU, especialmente as atas das sessões do
Conselho, via site oficial de acesso público. Em alguns casos, as informações foram
livremente traduzidas do inglês para o português.
A atuação do Brasil nas votações das resoluções sobre novas normas internacionais
de proteção dos direitos humanos
Não obstante as atenções do Conselho, em seu primeiro ano, estivessem focadas
especialmente na construção de sua arquitetura institucional, outras pautas constituíram-se
alvo de preocupação, tais como a produção de novas normas internacionais de direitos
humanos. As normas internacionais são fundamentais para a estruturação de um arcabouço
normativo que assegure a efetivação do conjunto de direitos humanos conferidos em
decorrência de longos processos coletivos de debates multilaterais, no sentido de se
promover, em âmbito universal, o atendimento das demandas da dignidade humana.
Em 2006, logo em seu primeiro ano de funcionamento, em sua primeira sessão regular,
e em meio à complexa agenda de sua estruturação interna, o Conselho aprovou três
importantes normas internacionais de proteção de direitos humanos em diferentes âmbitos.
Primeiro, aprovou a resolução que adotou a Convenção Internacional para proteção de todos
ao Desaparecimento Forçado. Proposta pela França, esta resolução foi devidamente
aprovada com a adesão do Brasil. Entretanto, o ato de ratificação do Brasil a tal Convenção
só veio em 2010.
Segundo, na mesma sessão regular, a primeira do Conselho, o Peru apresentou a
proposta de resolução que adotou a Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos
Indígenas. No Conselho, o texto foi submetido a alguns ajustes para contemplar a
preocupação dos Estados em esclarecer a abrangência do termo “autodeterminação”; as
atividades militares em territórios indígenas; e os diferentes contextos de aplicação da
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Declaração nas diferentes regiões do mundo. Recebeu na sessão de votação no Conselho,
30 votos favoráveis, 02 votos contrários e 12 abstenções. O Brasil votou a favor desta
Declaração:
O Estado brasileiro declarou, ainda no Conselho de Direitos Humanos da
ONU, em 2006, que não havia dúvida de que a Declaração era uma
reafirmação do compromisso da comunidade internacional para garantir o
gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais dos povos
indígenas, e para respeitar o valor das culturas e identidades indígenas. Após
votar a favor da aprovação da Declaração, o representante do governo
brasileiro manifestou que o texto adotado pelo Conselho de Direitos Humanos
era o mais hábil para lidar com os assuntos em questão, e que por isso não
deveria ter sido reaberto à discussão, mas recebeu com satisfação o novo
texto e votou pela sua aprovação. A delegação brasileira na ONU ainda
ressaltou que o exercício dos direitos dos povos indígenas é consistente com
a soberania e integridade territorial dos Estados em que residem. Ao mesmo
tempo, afirmou que os Estados deveriam ter sempre em mente seu dever de
proteger os direitos e a identidade de seus povos indígenas 9.

Entretanto, pode-se recorrer à realidade interna brasileira para se demonstrar seu
descompasso com a retórica diplomática em âmbito externo. Aplaudida pelo Brasil no
Conselho, os dispositivos de proteção da população indígena inscritos na referida Declaração
não parecem ecoar em território brasileiro, posto que as políticas públicas destinadas a esta
população são ainda consideradas gravosamente precárias10.
Terceiro, o Conselho aprovou uma resolução, apresentada por seu próprio Presidente,
que pugna para que os Estados assinem e ratifiquem o Protocolo Facultativo à Convenção
das Nações Unidas contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos e
Degradantes. O Brasil aderiu ao consenso em relação à resolução, ratificou a Convenção
correspondente, porém resiste, até hoje, sumeter-se plenamente à competência do Comitê
contra a Tortura para analisar petições de seus jurisdicionados, nos termos do Protocolo
referido.
Em 2007, aprovou-se a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência e seu Protocolo Facultativo. O Brasil depositou o instrumento de ratificação
de tais instrumentos normativos em 2008, ano em que tais tratados entraram em vigor para o
Brasil, no plano internacional. Destaque-se que estes dois tratados internacionais foram os
primeiros aprovados pelo Brasil em obediência ao §3º, do artigo 5º de nossa Constituição
Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 45/2004.
Em 2011, o Conselho aprovou a resolução que adotou a Declaração das Nações Unidas
sobre Educação e Formação em Matéria de Direitos Humanos. Embora não se configure em
tratado multilateral com força cogente, a referida Declaração estabelece, dentre outras
disposições que “toda persona tiene derecho a poseer, buscar y recibir información sobre
Extraído da publicação feita pela Faculdade Indígena Intercultural. Declaração das Nações Unidas sobre os
Direitos dos Povos Indígenas. Rio de janeiro: UNIC; Cuiabá: Entrelinhas, 2009, p. 45,46.
10
Um olhar sobre a realidade da população indígena no Brasil veja-se o Relatório do Conselho Indigenista
Missionário da CNBB em www.cimi.org.br/pub/CNBB/relat.pdf
9
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todos los derechos humanos y las libertades fundamentales y debe tener acceso a la
educación y la formación en materia de derechos humanos”.11
Evidencia-se que o Brasil continua coerente com sua histórica postura de alinhamento
às normas internacionais de promoção e proteção dos direitos humanos, no qual se sustenta
boa parte de seu prestígio no âmbito do Sistema Global, apesar da resistência injustificada
de continuar sem se submeter a alguns mecanismos de petições individuais, já citados.
A diplomacia brasileira orientou-se, principalmente, desde o advento da Constituição
Federal de 1988, no sentido de desenvolver uma política externa dirigida para a adesão do
Brasil aos principais instrumentos normativos internacionais de direitos humanos como
maneira de traduzir cumprimento prático ao princípio da prevalência dos direitos humanos
nas suas relações internacionais (art. 4º, II, da Constituição Federal). Neste sentido, o exchanceler Celso Lafer confirmou que:
O desdobramento do inc.II do art. 4º na prática diplomática brasileira tem sido
uma política de Direito voltada para a adesão do Brasil aos Pactos
Internacionais e Regionais de Direitos Humanos. Esta política do Direito foi
claramente iniciada no governo Sarney, seguida pelos governos que o
sucederam – Collor e Itamar Franco – e intensificada na Presidência de
Fernando Henrique Cardoso [...] (LAFER, 2005, p. 151).

Entretanto, esta interpretação ordinária, estreita, do princípio da prevalência dos direitos
humanos nas relações internacionais, “universal no texto, nacional na aplicação e
interpretação de suas normas na vida cotidiana”, como afirmou Carvalho Ramos (2012, p.31),
amesquinha o entendimento da amplitude de tal princípio.
A atuação do Brasil nas votações das resoluções sobre outros países
Importante aspecto que merece ser analisado para uma melhor compreensão da
postura do Brasil no Conselho de Direitos Humanos da ONU, durante o período de 2006 a
2011, é o posicionamento do Brasil nas resoluções que tratam de violações de direitos
humanos em determinados países. Importa destacar que o Brasil sempre se manifestou
preocupado com a gravosa seletividade e a excessiva politização que desde a vigência da
antiga Comissão contaminaram o ambiente das votações. Recorde-se que tais problemas
foram os que mais influenciaram na derrocada da Comissão.
Também importa assinalar que os posicionamentos do Brasil acerca de situações de
violações de direitos humanos em países específicos não seguiram nenhum padrão de
votação, desde suas participações nas votações da antiga Comissão. Nos anos que
antecederam a institucionalização do Conselho, entre 2001 e 2005, o Brasil, por exemplo, foi
favorável à adoção de medidas aplicáveis em face de violações de direitos humanos no
Afeganistão, no Iraque, em Mianmar e no Sudão; entretanto, absteve-se nas votações

11

Resolução A/RES/66/137, artigo 1º.
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referentes a violações de direitos humanos na China, em Cuba, no Irã, na Rússia e até mesmo
em Ruanda12. Veja-se no quadro a seguir os votos do Brasil nas resoluções referentes a
países específicos.

PAÍS
TERRITÓRIO

VOTOS DO BRASIL E STATUS DA RESOLUÇÃO
2006

Palestina e Territórios
Árabes Ocupados

A favor
(02 resoluções
adotadas)

2007

2008

2009

2010

A favor

A favor

A favor

A favor

(03 resoluções
adotadas)

(04 resoluções
adotadas)

(04 resoluções
adotadas)

(06 resoluções
adotadas)

Belarus

-

-

-

-

-

Costa do Marfim

-

-

-

-

-

Mianmar

-

Aderiu ao
consenso

Aderiu ao
consenso
(03 resoluções
adotadas)

Aderiu ao
consenso
(02 resoluções
adotadas)

Aderiu ao
consenso

Líbia

-

-

-

-

-

Honduras

-

-

-

Aderiu ao
consenso

-

Irã

-

-

-

Abstenção
(adotada)

-

República Democrática
da Coréia

-

-

A favor
(adotada)

Abstenção
(adotada)

A favor
(adotada)

Aderiu ao
consenso
(02 resoluções)

A favor
(adotada)

A favor
(adotada)

Sudão – Darfur

A favor em
Aderiu ao
uma resolução.
consenso
Absteve-se em (02 resoluções
outra resolução
)

Afeganistão

Aderiu ao
consenso
(adotada)

-

-

-

Aderiu ao
consenso
(adotada)

Nepal

Aderiu ao
consenso
(adotada)

-

-

-

-

Fonte: Política Externa e Direitos Humanos: o Brasil no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Conectas, abril
de 2005. Disponível em www.conectas.org.br/pt/acoes/politica-externa/materiais. Acesso em 20 de junho de 2014.
12
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Líbano

Aderiu ao
consenso
(adotada)

-

-

-

-

Haiti

-

Aderiu ao
consenso
(adotada)

-

-

-

Libéria

-

Aderiu ao
consenso
(adotada)

-

-

Burundi

-

Aderiu ao
consenso
(adotada)

-

-

Congo

-

-

-

Abstenção
A favor
(02 resoluções)

Sri Lanka

-

-

-

Abstenção
(adotada)

-

Camboja

-

Aderiu ao
consenso
(adotada)

-

-

-

Quirguistão

-

-

-

-

Aderiu ao
consenso
(adotada)

República da Guiné

-

-

-

-

-

Quadro 3 – Votos do Brasil em relação a países específicos, no período de 2007 a 2011.
Considerando-se o quadro acima, pode-se verificar que, de um modo geral, o Brasil
participa ativamente dos processos de votação das resoluções sobre a situação dos direitos
humanos em países específicos. Entretanto, o quadro de votações acima apresentado
também revela que o Brasil assume, de certa forma, condutas configuradas como seletivas e
de marcante politização, tais como, por exemplo, nas resoluções referentes à República
Democrática da Coreia (Coreia do Norte), ao Sri Lanka, ao Irã, à República Democrática do
Congo, ao Sudão, no caso Darfur, nas quais o Brasil tem sido alvo de duras críticas.
No caso da Coreia do Norte, a gravidade das violações sistemáticas de direitos
humanos no país chamou a atenção ainda da antiga Comissão de Direitos Humanos, a qual,
em 2004, constituiu um relator especial para verificar a situação no país. O governo nortecoreano jamais autorizou a entrada do relator especial na Coreia, que, apesar disto, elaborou
seus informes com base nas informações obtidas por organizações de direitos humanos e em

49

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

visitas aos países vizinhos, confirmando que as violações de direitos humanos na Coreia do
Norte são “tanto flagrantes quanto endêmicas”.13 Geralmente, o Brasil apoiava ações da ONU
que tratavam da situação dos direitos humanos na Coreia do Norte. Entretanto, em 2009,
quando a proposta de renovação do mandato do relator especial para aquele país foi
apresentada ao Conselho de Direitos Humanos, o Brasil mudou de posição e se absteve.
Destaque-se que a resolução foi aprovada com expressiva votação 14 , com a estranha
abstenção brasileira.
Chefe da representação brasileira junto à ONU, em Genebra, a embaixadora Maria
Nazareth Farani Azevedo15, defendeu o voto abstencionista alegando que o Brasil oferecia à
Coreia do Norte uma “janela de oportunidade” para cooperar com a ONU. Asano, Nader e
Vieira (2009, p. 83), por exemplo, em análise das alegações brasileiras, assinalam que:
Constata-se, assim, a incoerência do posicionamento brasileiro. Afinal, se o
Brasil reconhece que há violações, que não existe cooperação e quer que a
Coreia do Norte mude sua postura com relação ao relator especial, é preciso,
no mínimo, que esse posto continue a existir. Isso só seria possível com a
aprovação da resolução, e a abstenção do Brasil foi em direção contrária. [...]
O Brasil, ao oferecer unilateralmente uma “janela de oportunidade”, depositou
nos demais Estados membros do Conselho a decisão de manter ou não a
relatoria especial, isentando-se de suas responsabilidades. [...]
Outro agravante expõe a fragilidade do argumento de que a defesa da
cooperação justificaria o voto brasileiro: o fato de que o governo nortecoreano ter, nos últimos tempos, exacerbado seu radicalismo e a falta de
disposição para o diálogo com a comunidade internacional. Como já dito, a
cooperação pressupõe uma via de mão dupla.

A tal “janela de oportunidades” a que se referiu a delegação brasileira, seria a Revisão
Periódica Universal à qual a Coreia do Norte deveria ser submetida, como realmente foi, no
final de 2009. Asano e Nader (2010, p. 127) comentam este fato:
No entanto, o regime norte-coreano não aceitou nenhuma das mais de 160
recomendações feitas a ela no âmbito da RPU por diversos países, incluindo
as recomendações pelo Brasil. Assim, em 2010, quando o injustificável
tornou-se insustentável, o governo Lula voltou a apoiar a resolução
multilateral do CDH sobre este país asiático.

Não parece evidente que a abstenção brasileira, neste caso, tenha sido decidida sob a
inspiração da prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais disposta em
nossa Constituição.
Críticas semelhantes recebeu o Brasil no caso do Sri Lanka também em 2009. A
Vídeo do pronunciamento do Relator Especial da ONU para os direitos humanos na Coreia do Norte, o tailandês
Vitit Muntarbhorn disponível em http://www.un.org/webcast/unhr/archive.asp?go=100315, acesso em 20 de maio
de 2014.
14
Resolução A/HRC/10/16: “Situação dos direitos humanos na República Democrática da Coreia”. Aprovada com
26 votos a favor, 06 votos contrários e 15 abstenções.
15
Video do pronunciamento da delegação brasileira no CDH da ONU, realizado em 25 demarço de 2009, disponível
em http://www.un.org/webcast/unhr/archive.asp?go=090326. Acesso em 25 de maio de 2014.
13
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situação dos direitos humanos neste país foi objeto de resoluções do Conselho,
considerando-se o relatório16 apresentado em 2008 pelo representante do Secretário-Geral
da ONU, o qual registrou cerca de 70 mil mortes e centenas de milhares de deslocados
internos no Sri Lanka durante os 25 anos de conflitos armados entre o governo cingalês e
seus opositores. O Brasil também se absteve na votação do texto que previa a
responsabilização do governo cingalês em investigar as violações e punir os culpados, bem
como a submeter-se aos mecanismos de monitoramento do Conselho. Defendeu a delegação
brasileira a necessidade de envolver o governo cingalês nos debates e que a abstenção,
neste caso, “é uma posição principista que expressa nosso comprometimento com o
multilateralismo e com o diálogo” 17. Asano, Nader e Vieira (2009, p. 85), também em análise
dos argumentos brasileiros, assinalam que:
[...] não há dúvidas de que é saudável tentar envolver o país considerado e
que o Brasil esforçou-se bastante neste sentido. No entanto, na prática, o
engajamento da delegação cingalesa e a busca por apoio regional resultou
em negociações que culminaram em uma proposta de resolução fraca,
deixando a proteção dos direitos humanos, a justiça e as vítimas em segundo
plano.

Posturas semelhantes adotou o Brasil em 2009, ocasião em que o Conselho submeteu
a votação resoluções que pretendiam investigar reconhecidas e persistentes violações de
direitos humanos no Irã e no Congo, ou seja, alegou novamente o Brasil a necessidade de se
investir mais na cooperação e no diálogo como caminhos mais adequados para a construção
de esforços de promoção dos direitos humanos.
Hadi Ghaemi, diretor da organização não governamental iraniana de proteção dos
direitos humanos, International Campaing for Human Rights in Iran, considerando a postura
brasileira diante das questões de direitos humanos naquele país, destacou que:
O Brasil, como um país amigo do Irã, precisa se manifestar, primeiro para
pedir que o governo iraniano permita a entrada do inspetor da ONU Ahmed
Shaheed. [...] Em terceiro lugar, o Brasil deveria se manifestar sobre a
perseguição da fé Baha'í, que passam por tremenda perseguição. O Brasil
deveria fazer um apelo para a libertação dos líderes que já estão presos há
cinco anos. São pessoas de idade, estão envelhecendo na prisão. É hora de
o Brasil falar sobre os seus princípios. Temos 40 jornalistas atrás das grades,
advogados estão presos porque defenderam prisioneiros. Isso não iria ferir a
amizade com o Irã até porque o Irã precisa muito do Brasil, precisa de amigos.
O Brasil não presta atenção aos direitos humanos no Irã.18 (destaque

nosso)

Relatório A/HRC/8/6/Add.4 apresentado ao CDH em maio de 2008, pelo representente do secretário-geral da
ONU, disponível em http://www.un.org/EN/HNBodies/HRC/RegularSessions/Session8. Acesso em 26 de maio de
2014.
17
Video do pronunciamento da delegação brasileira no CDH da ONU, realizado em 27 de maio de 2009, disponível
em http://www.un.org/webcast/unhr/archive.asp?go=0111. Acesso em 25 de maio de 2014.
18
Entrevista ao Zero Hora, disponível em http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2013/06. Acesso em 23 de
maio de 2014.
16

51

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

As críticas de seletividade e de politização diante de determinados países, acompanha
a trajetória brasileira no Conselho desde seu primeiro ano de mandato, em 2006. Conforme
demonstra o quadro acima referido, a segunda sessão regular do Conselho seguia sem
grandes problemas ou embates, não fosse o último ponto da pauta: a situação das violações
de direitos humanos em Darfur. É de conhecimento público que Darfur, no Sudão, foi palco
desde 2003 de intensos conflitos entre tropas do governo (com apoio de algumas tribos locais)
de um lado e rebeldes contrários ao governo, de outro lado. O conflito longo e devastador
dizimou cerca de 300 mil pessoas, segundo a ONU, além de cerca de três milhões de
sudaneses necessitando de ajuda humanitária, o que foi considerado, por muitos países,
verdadeiro genocídio.
Na segunda sessão regular do Conselho, a Argélia, em nome do Grupo Africano,
expressando preocupação com a situação em Darfur, propôs resolução na qual se requer das
partes envolvidas no conflito que assegurem livre acesso à ajuda humanitária da ONU, bem
como que toda a comunidade internacional forneça auxílio ao Sudão no sentido da promoção
e proteção dos direitos humanos. Tal proposta foi aprovada, inclusive com a adesão do Brasil.
Entretanto, o Canadá e a Finlândia apresentaram emenda à resolução acima descrita,
endurecendo os termos da resolução no sentido de destacar a obrigação do governo sudanês
de proteger os direitos humanos, bem como de se acionar o sistema judiciário internacional
contra os responsáveis pelas violações de direitos humanos ocorridas em Darfur. A proposta
foi rejeitada (22 votos a 20) sob o argumento de que o Conselho deveria agir de forma
colaborativa e não de forma punitiva naquele momento. O Brasil absteve-se na votação.
A abstenção do Brasil foi duramente criticada. A organização não governamental Human
Rights Watch, por exemplo, expressou que:
A recusa do Brasil em apoiar uma forte resposta da ONU às atrocidades em
Darfur foi um ato de insensibilidade e indiferença [...] O voto do Brasil foi
completamente incompatível com a sua asserção de ser um líder no
hemisfério, constituindo na realidade um obstáculo para o povo, que precisa
ser remediado o mais imediatamente possível19.

De fato, desde a segunda sessão regular do Conselho, a situação em Darfur foi se
agravando e a tragédia se intensificando. Em 2009, a situação em Darfur foi considerada tão
grave que o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão contra o Presidente
do Sudão, Omar él-Bechir, por genocídio, crimes de guerra e contra a humanidade.
Nestes casos, mesmo reconhecendo-se o esforço brasileiro no sentido de valorização
de práticas diplomáticas dialogais e cooperativas, a postura passiva e abstencionista do Brasil
confirmou-se incompatível com suas diretrizes constitucionais de prevalência dos direitos
humanos no âmbito das relações internacionais. O Brasil precisa compreender que, ao reagir

Vide http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2006/12/061207_darfur_dg.shtml. Acesso em 20 de
março de 2014.
19
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diante de gravosas violações de direitos humanos em qualquer outro país, o faz legitimado
por sua comunidade nacional e pela comunidade internacional, em nome destas, eis que
formador e defensor de suas normas, portanto, em pleno exercício de actio popularis 20 .
(CARVALHO RAMOS, 2012, p. 61).
A atuação do Brasil nas sessões especiais

No quadro a seguir, apresenta-se uma síntese das temáticas discutidas nas 18 sessões
especiais, bem como a postura brasileira em cada sessão:
SESSÃO
ESPECIAL

ANO

TEMÁTICA

1ª

2006

A situação dos direitos humanos nos Territórios
Palestinos Ocupados

2ª

2006

3ª

2006

4ª

2006

5ª

2007

6ª

2008

7ª

2008

8ª

2008

9ª

2009

10ª

2009

O impacto da crise econômica e financeira global na
realização efetiva dos direitos humanos

11ª

2009

A situação dos direitos humanos no Sri Lanka

12ª

2009

A situação dos direitos humanos nos Territórios
Palestinos Ocupados e em Jerusalém Oriental

POSIÇÃO DO
BRASIL E
SITUAÇÃO DA
RESOLUÇÃO
A favor
(adotada)
A favor
(adotada)

A grave situação dos direitos humanos no Líbano
causada por operações militares israelenses
Violações de direitos humanos em razão das
incursões militares de Israel nos Territórios
A favor
Palestinos Ocupados, incluindo a operação no norte
(adotada)
da Faixa de Gaza e o ataque em Beit Hanoun
A situação dos direitos humanos em Darfur
Aderiu ao consenso
(adotada)
Aderiu ao consenso
A situação dos direitos humanos em Mianmar
(adotada)
Violações de direitos humanos em razão das
A favor
incursões militares de Israel nos Territórios
(adotada)
Palestinos Ocupados, incluindo as incursões em
Gaza ocupada e na cidade de Nablus, na
Cisjordânia
O impacto negativo do agravamento da crise
Aderiu ao consenso
alimentar mundial sobre a efetivação do direito à
(adotada)
alimentação
A situação dos direitos humanos na região leste da Aderiu ao consenso
República Democrática do Congo
(adotada)
As graves violações de direitos humanos nos
A favor
Territórios Palestinos Ocupados, incluindo a
(adotada)
agressão na Faixa de Gaza ocupada
A favor
(adotada)
A favor
(adotada)
Abstenção em
moção de não ação
(adotada)
A favor
(adotada)

Carvalho Ramos (2012, p. 62) traduz: “Por actio popularis ou actio publica entendo a possibilidade de qualquer
Estado acionar determinado Estado infrator para a proteção de interesses considerados essenciais à comunidade
internacional”.
20
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13ª

2010

14ª

2010

Apoio ao processo de recuperação ao Haiti após o
terremoto de 12 de janeiro de 2010
A situação dos direitos humanos em Côte dÌvoire

15ª

2011

A situação dos direitos humanos na Líbia

16ª

2011

A situação dos direitos humanos na Síria

17ª

2011

A situação dos direitos humanos na Síria

18ª

2011

A situação dos direitos humanos na Síria

Aderiu ao consenso
(adotada)
Àderiu ao consenso
(adotada)
Aderiu ao consenso
(adotada)
A favor
(adotada)
A favor
(adotada)
A favor
(adotada)

Quadro 4 – Votos do Brasil nas sessões especiais, no período de 2007 a 2011.

Extrai-se do quadro acima que, das 18 sessões realizadas no período indicado, 16
trataram de situações de direitos humanos em países específicos (06 sobre a questão Israel
x Palestina; 01 sobre a situação dos direitos humanos em cada um dos seguintes países, a
saber, Sudão (Darfur), Mianmar, Congo, Sri Lanka, Líbia, Côte dÌvoire, Haiti, e 03 sobre a
situação dos direitos humanos na Síria). As outras duas trataram de temáticas universais
(direito à alimentação e crise econômica global).
Destaque-se, desde logo, que, tanto no Quadro 2 (referente às sessões regulares),
quanto no Quadro 3 (relativo às sessões especiais), o Conselho de Direitos Humanos dedicou
grande interesse nas questões envolvendo Israel e a Palestina. O Brasil votou a favor de
todas as resoluções do Conselho que repudiaram as incursões de Israel nos Territórios
Palestinos Ocupados, afinal, o Brasil já declarou seu apoio à causa palestina e expressou
publicamente seu reconhecimento ao Estado palestino21. Entretanto, nestes casos, as críticas
ao Brasil não se fundamentam no mérito das resoluções, consideradas, de um modo geral,
adequadas e até mesmo necessárias. O questionamento se dirige à postura omissiva
brasileira diante de atenção tão desproporcional, caracterizadora de visível seletividade e
extraordinária politização. Não percebeu o Brasil, em face desta situação, a odiosa
seletividade e repudiável politização que diz combater?
Nas três sessões especiais sobre a situação dos direitos humanos na Síria, o Brasil,
mesmo tendo sido favorável a adoção das resoluções que buscavam investigar as violações,
questionou o Conselho acerca de sua postura seletiva por considerar apenas a Líbia e a Síria,
quando as violações de direitos humanos ocorriam igualmente em outros países do mundo
árabe. Note-se que, a postura de omissão ante a seletividade na questão Israel x Palestina e
a postura de expressiva condenação da seletividade nos casos Líbia e Síria sugerem as
contradições das posições brasileiras, as quais alimentam as críticas já anunciadas.
A postura brasileira nas demais sessões especiais destinadas a analisar a situação dos

http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/reconhecimento-do-estado-palestino-nasfronteiras-de-1967.
21
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direitos humanos em países específicos já foi objeto de considerações no item 5.2, restando
destacar a sessão especial sobre o Haiti, a qual merece ser salientada, posto que fora
proposta pelo Brasil. A sessão tratou do processo de recuperação do Haiti após sofrer gravoso
terremoto em janeiro de 2010, o que chamou a atenção da comunidade internacional para o
impacto de catastrofes naturais na efetivação dos direitos humanos das populações atingidas,
temática que evidencia a dimensão cooperativa do Conselho. Neste caso, elogiável a
inovadora posição brasileira.
Sobre as duas sessões especiais temáticas, a 7ª (sobre o direito à alimentação) e a 10ª
(o impacto da crise econômica global sobre os direitos humanos), importa destacar que o
Brasil apoiou a realização das duas sessões especiais, sendo um dos propositores,
juntamente como Egito, da 10ª Sessão Especial. Neste sentido, o Brasil tem exercido papel
fundamental nas iniciativas que buscam dar visibilidade aos direitos econômicos, sociais e
culturais, bem como o direito ao desenvolvimento, no âmbito do Conselho. Destarte, o Brasil
já promoveu importantes iniciativas no plano global e em suas políticas públicas internas,
evidenciando-se, desta feita, que seu prestígio internacional se consolida, isto sim, quando
suas iniciativas legislativas estão acompanhadas de inciativas protetivas.
Pode-se afirmar que o Brasil participou ativamente nas sessões especiais, geralmente
de forma coerente ao princípio constitucional de prevalência dos direitos humanos nas
relações

internacionais,

apesar

de

eventuais

posturas

contraditórias

nos

casos

supramencionados.
As iniciativas brasileiras no Conselho de Direitos Humanos
No cenário da política externa internacional, o Brasil é considerado um ator político
global importante. Participa e se faz ouvir em diversos foros internacionais, sejam bilaterais
ou multilaterais, cujo protagonismo tem sido intensificado nos últimos anos, expressando uma
política externa assertiva (ASANO e NADER, 2011). No âmbito do Conselho de Direitos
Humanos da ONU, o Brasil tem sido protagonista de interessantes iniciativas sobre
importantes temas. Veja-se o quadro seguinte:
RESOLUÇÃO
ANO
A/HRC/2/L.7/Rev.2
2006
A/HRC/2/L.8/Rev.2
2006
A/HRC/2/L.9/Rev.2
2006
A/HRC/6/L.36/Rev.1
2007
A/HRC/6/L.44
2007
A/HRC/RES/9/12

TEMA
Incompatibilidade entre democracia e racismo
Acesso a medicamentos no contexto de pandemias
como HIV/AIDS, tuberculose e malária
O direito de todos à implantação do mais elevado
padrão de saúde física e mental
Elaboração dos objetivos voluntários de direitos
humanos a serem alcançados na ocasião da
celebração do 60º aniversário da Declaração
Universal dos Direitos Humanos
Estender o mandato do Relator Especial sobre o
Direito à Saúde por um período de três anos e define
suas tarefas
Metas voluntárias em direitos humanos

SITUAÇÃO DA
RESOLUÇÃO
Adotada sem votação
Adotada sem votação
Adotada sem votação
Adotada sem votação
Adotada sem votação
Adotada sem votação
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A/HRC/RES/10/8
2009
A/HRC/RES/11/17
2009
A/HRC/RES/12/24
2009
A/HRC/RES/12/27
2009
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Projeto de Diretrizes da ONU sobre cuidados
alternativos para crianças privadas de cuidados
parentais
Diretrizes da ONU sobre cuidados alternativos para
crianças privadas de cuidados parentais
Acesso a medicamento no contexto do direito de
todos ao desfrute do mais alto nível possível de
saúde física e mental
A proteção dos direitos humanos no contexto do
vírus da Imunodeficiência
(HIV) e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
(AIDS)

Acompanhamento da 10ª sessão especial do CDH
sobre o impacto da crise econômica e financeira
global na realização universal e no gozo efetivo dos
direitos humanos
A/HRC/RES/15/22
Tráfico de pessoas, especialmente mulheres e
2010
crianças.
A/HRC/DBC/13/117
O direito de todos ao desfrute do mais alto nível
2010
possível de saúde física e mental
A/HRC/RES/13/27
Um mundo dos esportes livre de racismo,
2010
dicriminação racial, xenofobia e intolerâncias
relacionadas.
A/HRC/RES/16/28
A proteção dos direitos humanos no contexto
2011
AIDS/HIV
A/HRC/RES/17/14
O direito de todos ao desfrute do mais alto nível
2011
possível de saúde física e mental no contexto do
desenvolvimento e acesso a medicamentos
A/HRC/RES/17/19
Direitos humanos, orientação sexual e identidade
2011
sexual.
Quadro 5. As resoluções propostas pelo Brasil, no período de 2006 a 2011.
A/HRC/RES/12/27
2009

Adotada sem votação
Adotada sem votação
Adotada sem votação
Adotada sem votação

Adotada sem votação
Adotada sem votação
Adotada sem votação
Adotada sem votação
Adotada sem votação
Adotada sem votação
Aprovada
(23/19/3)

O quadro acima expõe o interesse do Brasil em temáticas diversas e importantes, tais
como o racismo, HIV/AIDS e acesso a medicamentos, saúde, crianças, orientação sexual.
Temas que exigem, para aprovação no Conselho, liderança e capacidade de construir
consensos, diante de realidades multiculturais e sociais tão diversificadas.
A primeira resolução proposta pelo Brasil – a incompatibilidade entre racismo e
democracia - propõe que a Alta Comissária para os Direitos Humanos e o Relator Especial
correspondente à temática continuem desenvolvendo o aprofundamento das análises sobre
o tema e solicita que o Relator Especial inclua em seu próximo relatório referências sobre a
participação política e a representação de grupos vulneráveis por questões raciais no
processo político nacional. Também sobre o racismo, o Conselho endossou, em 2006, com a
adesão do Brasil, as conclusões e recomendações do Grupo Intergovernamental sobre a
implementação efetiva da Declaração e Programa de Ação de Durban e decidiu estender seu
mandato por mais três anos, bem como decidiu buscar o aperfeiçoamento da normativa
internacional para prevenir e combater o racismo, a xenofobia e outras intolerâncias
correlatas. Neste ponto, a participação brasileira foi considerada importante.
O mesmo se pode afirmar quanto ao tema do incitamento ao ódio racial e religioso e
promoção da tolerância. Resolução proposta pelo Paquistão recebeu trinta e três votos
favoráveis, 12 votos contrários e apenas uma abstenção. Com o voto favorável do Brasil, o
Conselho resolveu solicitar ao Relator da temática que apresentasse, na sessão seguinte do
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Conselho, as implicações do incitamento ao ódio racial e religioso sobre o Pacto Internacional
dos Direitos Civis e Políticos.
Sobre o acesso a medicamentos no contexto de pandemias como HIV/AIDS,
tuberculose e malária, a resolução proposta pelo Brasil requer que o Secretário-Geral da ONU
continue a empreender esforços no sentido de aperfeiçoar o acesso a medicamentos no
contexto de pandemias. Além disto, a resolução aprovada solicita ao Secretário-Geral que
considere as discussões sobre o impacto dos direitos de propriedade intelectual no acesso a
medicamentos neste contexto, a partir de uma perspectiva de direitos humanos.
O tema da saúde tem sido relevante para o Brasil. Neste sentido, as propostas
brasileiras buscam promover estudos que permitam identificar os principais aspectos que
caracterizem um sistema de saúde eficaz e acessível, considerando-se o nível de
desenvolvimento dos Estados. Vale registrar que o posto de Relator Especial da ONU para a
saúde decorreu de proposta originária do Brasil ainda na vigência da extinta Comissão de
Direitos Humanos.
A resolução que adota as diretrizes da ONU para o tratamento de crianças privadas de
cuidados parentais, aprovada em 2009, tem como escopo orientar as políticas públicas
desenvolvidas pelos Estados sobre a temática. Neste ponto, deve-se registrar a especial
habilidade brasileira de construir consenso, eis que tal resolução foi precedida por discussões
acerca de concepções de infância e de família no contexto de particularidades culturais e
sociais.
A resolução sobre a elaboração dos objetivos voluntários de direitos humanos, adotada
por consenso, teve como objetivo iniciar um amplo processo intergovernamental para indicar
possíveis metas voluntárias, tais como a ratificação universal dos principais instrumentos
normativos internacionais de proteção e promoção dos direitos humanos. Inovadora, a
proposta encontrou receptividade e foi adotada sem votação. O Brasil, além de propositor da
resolução, assumiu o compromisso voluntário de instituir um sistema nacional de indicadores
de direitos humanos e também de promover a elaboração de relatórios anuais sobre a
situação dos direitos humanos no país, metas até hoje não cumpridas.
Por sua vez, a temática da orientação sexual sempre gerou discussões polêmicas nos
foros multilaterais diversos. Em 2011, em parceria com a África do Sul, o Brasil apresentou
uma proposta de resolução sobre tal temática, a qual, após intensas negociações, logrou-se
êxito em sua aprovação, porém mediante apertada votação (23 votos a favor, 19 votos
contrários e 03 abstenções). Certamente uma vitória que representa importante avanço para
o sistema de promoção dos direitos humanos das Nações Unidas. A resolução solicitou à
Alta Comissária que encomende um estudo, a ser finalizado até dezembro de 2011, que
documente leis e práticas discriminatórias e atos de violência contra indivíduos com base em
sua orientação sexual e identidade de gênero.
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Importa destacar que quase todas as iniciativas brasileiras no Conselho encontram
experiências de políticas públicas internas, nacionais, fato que fundamenta de legitimidade as
resoluções indicadas. O Brasil tem promovido esforços para manter o diálogo construtivo
sempre aberto com os mais diferentes atores, sendo, pois, considerado um dos países mais
influentes no Conselho e um interlocutor habilidoso e confiável para os diversos grupos e
países que atuam no órgão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Brasil é reconhecido positivamente por suas contribuições no processo de construção
da normativa internacional integrante do Sistema Global de promoção e proteção dos direitos
humanos. Apesar das resistências ocorridas durante seu ciclo ditatorial, o Brasil também
confirmou seu expressivo prestígio internacional neste campo ao ser escolhido por
unanimidade, sem haver se candidatado, para a Presidência do Comitê de Redação da
Conferência Mundial de Viena sobre Direitos Humanos (1993), sendo, pois, considerado um
habilidoso e confiável interlocutor multilateral, recebendo reconhecimento de seus pares e
das organizações governamentais e não governamentais internacionais.
Em foros multilaterais, a política externa brasileira, em quase todas as suas etapas
históricas, utilizou-se da retórica dos direitos humanos, ora em perspectiva universalista, ora
realista; entretanto, quase sempre em descompasso com a realidade nacional, marcada por
sistemáticas violações de direitos humanos. Não obstante, o Brasil mantém convite
permanente a todos os Relatores Especiais do sistema onusiano, sugerindo, portanto,
interesse e compromisso pelo cumprimento na normativa internacional, apesar dos enormes
desafios internos para seu efetivo cumprimento.
Durante os primeiros 60 (sessenta) anos de funcionamento da ONU, seu principal órgão
de supervisão e monitoramento da política de direitos humanos foi a Comissão de Direitos
Humanos, a qual, apesar dos avanços promovidos durante sua longa existência institucional,
foi alvo de severas críticas, em diferentes perspectivas, especialmente nos últimos anos de
sua existência.
Em 2006, após um longo processo de discussões, negociações multilaterais e intensos
debates, a ONU decidiu pela extinção de sua Comissão de Direitos Humanos e instituiu um
novo órgão, qual seja o Conselho de Direitos Humanos, criado mediante a Resolução nº
60/251, com o voto favorável de 170 países.
O Brasil foi escolhido para integrar o Conselho. Neste sentido, o presente texto buscou
analisar a postura brasileira no campo de atuação junto ao Conselho de Direitos Humanos da
ONU, durante o período de 2006 a 2011, os primeiros dois mandatos do Brasil neste órgão
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multilateral e verificar se a atuação da representação brasileira encontra-se em sintonia com
o princípio da prevalência dos direitos humanos em suas relações internacionais, exigência
contida no artigo 4º, II, da Constituição Federal brasileira.
A política externa brasileira passou a ser regida, desde 1988, por uma Constituição
Federal inovadora, a qual estabelece, como se assinalou, que as relações internacionais
brasileiras devem ser submetidas ao princípio da prevalência dos direitos humanos, os quais,
por legitima força constitucional, impõem-se sobre quaisquer outros interesses, ainda que
também legítimos.
Entretanto, não obstante sua permanente retórica de combate à politização e
seletividade, contradições na postura brasileira no âmbito do Conselho de Direitos Humanos
têm sido apontadas por diversos observadores críticos, especialmente quanto aos votos do
Brasil diante de situações de violações de direitos humanos em países específicos, as quais
repercutiram negativamente em sua atuação perante a comunidade internacional e em sua
legitimidade diante de seus nacionais.
De um lado, o Brasil propôs-se a cumprir metas voluntárias e reordenar-se para efetivar
as recomendações que lhe foram dirigidas por Estados-membros, por ocasião das revisões
periódicas a que se tem submetido no Conselho; de outro lado, não raras vezes, se mostrou
contraditório e passivo ao isentar-se ou omitir-se, em seus votos naquele órgão, em condenar
e repudiar situações que agridem os direitos humanos, externamente, em outros países.
Propositivo nas sessões referentes à adoção de novas normas internacionais de direitos
humanos, nas sessões especiais, nas sessões de revisão periódica de outros países, bem
como em promover inovadoras iniciativas, o Brasil, por outro lado, agiu em descompasso com
as suas diretrizes constitucionais, quando nas votações referentes às resoluções que exigiam
posturas mais incisivas do Conselho em face de gravosas violações de direitos humanos em
países específicos.
Demonstrou-se que o princípio constitucional da prevalência dos direitos humanos nas
relações internacionais deve ser o paradigma a partir do qual a atuação do Brasil no Conselho
deve ser exercida e realizada, sem subterfúgios. E que tal princípio norteia a política externa
brasileira para além do âmbito meramente normativo, mas, também para o compromisso
político de contrapor-se aos Estados que desrespeitem as normas internacionais de proteção
dos direitos humanos.
O Brasil foi propulsor de importantes iniciativas no Conselho, além de ter valorizado, de
forma especial, as estratégias de diálogo interativo e insistente atitude de se instituir, no
âmbito do Conselho, um ambiente de cooperação e assistência técnica a diversos países em
situação de violações de direitos humanos. Ademais, assumiu uma destacada postura de
valorização crescente dos direitos econômicos, sociais e culturais na agenda do Conselho.
Entretanto, a atuação da política externa brasileira no campo dos direitos humanos não reflete
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inteiramente as políticas adotadas no seu âmbito doméstico, bem como não conseguiu abafar
as contradições de algumas de suas posições diante de determinadas violações de direitos
humanos em países específicos, em desarmonia com o princípio da prevalência dos direitos
humanos nas relações internacionais.
O desafio para o Brasil, agora que conseguiu um novo mandato no Conselho, é assumir
efetivamente a essencialidade e a centralidade dos direitos humanos em suas políticas interna
e externa e alimentar sua retórica externa neste campo, com políticas públicas internas que
lhe credencie, com maior grau de legitimidade, a exercer um protagonismo efetivo e eficaz
para a construção de uma comunidade internacional mais solidária e comprometida com a
promoção e proteção permanente dos direitos humanos.
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A PRECARIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA COM AS LIMITAÇÕES TRAZIDAS PELA
EMENDA CONSTITUCIONAL 95/20161
João Vitor M. de Montreuil2
Arnaldo Vieira Sousa3

RESUMO

Em vigor desde sua publicação, em 15 de dezembro de 2016, a Emenda Constitucional 95,
oriunda da Proposta de Emenda à Constituição 241/55, que altera o Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, acrescentando os arts. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e
114, para instituir o Novo Regime Fiscal, vem, de acordo com o governo federal e os
defensores da medida, como freio de gastos públicos, modificando o regime fiscal para os
gastos federais, com possibilidade de revisão em 10 anos, em função de um suposto déficit
deixado pelo governo anterior. O presente trabalho acadêmico pretende analisar, de forma
crítica, os possíveis efeitos da Emenda nas políticas públicas de saúde, seu reflexo no
fundamental e social Direito à Saúde, dado caráter dirigente da Constituição Federal de 1988,
e a retirada da autonomia dos novos gestores públicos que governarão durante anos de
duração da emenda, decorrente da limitação orçamentária, em face da promoção de garantia
de saúde pública dos cidadãos por estes, concluindo que a medida apresenta características
de inconstitucionalidade e tonifica a precarização da saúde pública no país.

Palavras-chave: Emenda Constitucional 95/2016. Direito fundamental à saúde. Sistema Único
de Saúde.
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1 INTRODUÇÃO

O Brasil vem enfrentando, nos últimos tempos, o inimigo que sempre esteve a
espreitar, mas que, porém, estava a utilizar máscaras que dificultavam o seu reconhecimento
para a grande maioria. Após o impeachment da presidente Dilma Rousseff, passou-se a ver
que este inimigo não possuía mais escrúpulos e que, agora, deixara de lado qualquer máscara
ou esconderijo, passando a mover mundos e fundos pelos seu objetivo maior: estabelecer-se
no poder sobre os ombros da classe trabalhadora, dos negros, dos índios, das mulheres, dos
LGBTQ+ e demais outros grupos que muito sofrem com a nova onda anti-democrática.
Numa passagem de As Veias Abertas da América Latina, Eduardo Galeano
mostra uma faceta do que fora falado no parágrafo anterior, no período da Ditadura Militar,
durante o governo do marechal Castelo Branco. As facilidades colocadas para as empresas
estrangeiras sobre as empresas nacionais (de forma que o capital estrangeiro chegou a
controlar cerca de 40% do mercado de capitais no Brasil, 64% de seu comércio no exterior,
etc.), como a redução de impostos e afins, abriram as portas do país como se aqui fosse o
antro para liberalistas. Sobre a instrução 289, de princípios de 1965, observa-se a clara
desnacionalização industrial do Brasil. Sobre a tal catástrofe, Roberto Campos, o inventor da
medida, explicou, em linhas gerais, com o lado mais pobre e animalesco do capitalismo: “ Uns
morrem cedo, no primor da vida; outros se arrastam, criminosamente, por uma longa
existência inútil. Há uma desigualdade fundamental na natureza humana, na condição das
coisas”. (GALEANO, 1988)
Galeno trouxe uma memória acerca do que acontece quando o capital age para
proteger seus interesses, exemplificando com o caso ocorrido durante período tomado pelos
militares. As vidas das pessoas passam a valer menos do que as notas de dinheiro. Tudo se
resume a justificar, através de uma suposta natureza humana que baseia-se na desigualdade,
os interesses destes que jamais tomaram por feliz a necessidade de um mundo mais justo e
igualitário.
O Brasil experimenta agora, novamente, o que veio a ocorrer no período da
ditadura. A Emenda Constitucional 95/2016 é prova límpida de que aqueles que estão a
serviços dos ricos e poderosos não medem esforços para manterem-se em seu patamar social
de dominância e exploração. A saúde pública, assim como a educação e demais direitos
constitucionalmente previstos, sofreu um grave ataque que, em tempos curtos, surtirá efeitos
catastróficos para a população.
O Jornal Carta Capital, a respeito dos cortes para com a saúde, demonstrou, em
linhas breves, o que pode ser tomado como o real sentido da Emenda 95. Historicamente
falando, o Brasil, no contexto da década de 1980, presenciou uma efervescente mobilização
popular no campo político, através de greves, debate e conflitos, que, de tal modo, culminaram
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na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Dentre os muitos compromissos
importantes da CRFB/1988, tem-se um grande destaque para a área da saúde, tornando-se
o Brasil no único país com mais de 100 milhões de habitantes a ter incorporado
constitucionalmente um Sistema Único de Saúde – SUS. O Carta coloca, também, que
grande parte do que fora disposto na Constituição advém da 8ª Conferência Nacional de
Saúde, realizada em Brasília, que veio a reunir, no ano de 1986, mais de 4.000 mil delegados
de todo o país, ficando conhecida a “Oitava” como “Pré-Constituinte da Saúde”, que, de forma
consensual, contribuiu enormemente para a criação do SUDS, que viria a ser o SUS da
Constituição de 1988. (CARTA CAPITAL, 2017)
Sem sombra de dúvidas o que se discute aqui é a óbvia preferência dos
governantes por salvar seus interesses particulares e daqueles que os convém, pelos mais
diversos motivos, que são bem visíveis, do que adotar medidas que tragam custos para os
bolsos dos mesmo, costumeiramente detentores de meios de produção e quase todas as
riquezas. As vidas passam a ser valoradas, e a psicopatia ganha destaque, pois, se ver filas
de hospitais cada vez maiores e epidemias de doenças aumentarem não sensibiliza tais
pessoas, eis que a capacidade de colocar-se no lugar do outro ou mesmo sentir suas dores
já não mais existe para os tais.
A Constituição de 1988 é clara ao colocar a saúde como direito de todos e dever
do Estado, como pode-se verificar através da leitura de seu art. 196: “A saúde é direito de
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. E mais claro ainda são os impactos
que estão por vir com a Emenda do congelamento dos gastos públicos. O apequenamento do
Estado brasileiro tomou forma e está enumerado para o rol das Emendas à Constituição, nos
Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. (BRASIL, 1988)
Por todos os expostos, faz-se aqui uma tentativa de demonstrar, através de
doutrinas, textos e artigos acadêmicos a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional
95/2016 e todos os seus graves efeitos no que tange à promoção de tudo que é atendido pelo
conceito de saúde adotado pela Constituição de 1988, bem como descontruir a verdadeira
faceta dos que estão por trás de manobras desta natureza, que jamais pensariam em medidas
como a taxação de grandes fortunas, pois sempre é mais vantajoso para os grandes
detentores de poder alicerçarem-se sobre os ombros dos menos favorecidos.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 O CARÁTER DIRIGENTE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E AS
PERSPECTIVAS PARA O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE

Os Direitos Sociais surgiram num contexto de crise histórica da tradição do Estado
Liberal, de forma a consagrar o Estado Social de Direito, buscador de mecanismos de caráter
mais concreto de redução de desigualdades socioeconômicas dentre os membros formadores
da sociedade. Neste prisma, nasce o que vem a ser compreendido como a Segunda Geração
dos Direitos Fundamentais, os Direitos Sociais. (GONÇALVES, 2015)
Bernardo Gonçalves (2015), em seu Curso de Direito Constitucional, assevera que
o principal traço desta mudança da figura do Estado é justamente o abandono da postura
abstencionista por parte do Estado, de forma que este viesse a tornar-se um necessário
interventor/gerador de condições de implementação de programas públicos, acerca dos ditos
Direitos Sociais, como saúde, trabalho e educação.
Com o advento de governos de esquerda no Brasil, num ciclo iniciado pelo
presidente Lula, é de fácil observação o que acima fora explicitado. O Estado passou a ser
cada vez mais o interventor na sociedade que busca reduzir as desigualdades econômicas e
sociais, de forma que mais recursos e políticas públicas foram destinados aos não
privilegiados pelo sistema capitalista. Ampliação de programas e recursos em prol do alcance
da melhoria da saúde pública são marcos de tais.
O renomado jurista português José Joaquim Gomes Canotilho defende que a
realização dos Direitos Sociais apresenta características necessárias, e duas delas
interessam em demasia para a presente pesquisa, que são elas: a gradatividade na sua
realização e a dependência financeira do Estado e seu orçamento público disponibilizado.
Está aí o grande problema enfrentado pela manutenção dos padrões de saúde pública no país
com o advento da Emenda Constitucional 95/2016. O exercício gradual das prestações é
gravemente afetado com os fatores que, de um lado limitam os gastos públicos, e de outro
aumentam o número de indivíduos que utilizam os serviços de saúde pública. (CANOTILHO
apud GONÇALVES, 2015)
Canotilho também pode ser lembrado, aqui, através do seu conceito de
Constituição Dirigente. Bernardo Gonçalves (2015), citando o renomado autor, dispõe que a
Constituição Dirigente:
Tem o viés de futuro. É uma constituição típica de Estado social e seu pano
de fundo paradigmático (democracias – sociais, sobretudo do pós –
Segunda Guerra Mundial). Constituições Dirigentes são planificadoras e
visam predefinir uma pauta de vida para a sociedade e estabelecer uma
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ordem concreta de valores para o Estado e para a sociedade. Ou seja,
programas e fins para serem cumpridos pelo Estado e também pela
sociedade. Uma das características destas constituições, não raro, é a
presença de normas programáticas em seu bojo.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é um exemplo de
constituição Dirigente, e o SUS é um grande modelo de tal dirigência. Este caráter dirigencial
da Constituição de 1988 está perdendo existência, em face da diminuição do Estado perante
aquilo que a Carta Maior coloca para que o mesmo execute. O pior de tudo é saber que esse
viés dirigencial, no que tange à saúde, não está sendo suprimido pelo fato de ter-se alcançado
uma realidade que não se é mais preciso a dirigência, mas sim pela falta de lealdade dos
governantes para com os menos favorecidos e a própria Constituição.
São claras as melhorias nas condições de saúde pública da população brasileira
nas últimas décadas, reiterando aqui as mudanças favoráveis determinantes das governanças
e movimentos sociais de esquerda e, também, às mudanças favoráveis nos determinantes
sociais da saúde, bem como a reforma setorial, que culminaram na criação do Sistema Único
de Saúde – SUS, reconhecido pela Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e a
fundamentalidade do Direito à Saúde, ficando a ser tido como dever do Estado em prestá-lo
à sociedade brasileira nos moldes dispostos. (VICTORIA et al apud VIEIRA; BENEVIDES,
2016)
Existe, no Brasil, uma tendência interpretativa que em muito prejudica o anseio da
plena aplicação do disposto na Constituição a respeito do Direito à Saúde. Observa-se,
através de precedentes, que nos pedidos deferidos em ações judiciais é verificável que o
objeto de tais sempre é uma obrigação de fazer, como intervenções cirúrgicas ou exames, ou
uma obrigação de dar, seja medicamentos, alimentos ou próteses, de forma que a saúde em
si, em seu amplo conceito, adotado pela Constituição e demais órgãos e leis, não vem a ser
objeto de pedidos, observando-se uma clara redução do conceito de saúde como Direito
Fundamental à mera assistência à saúde. Isso causa um grave reflexo nas decisões judiciais,
de forma que as ações individuais acabam se afastando das políticas voltadas à promoção
da redução das desigualdades sociais e do bem-estar de todos os cidadãos. (FERNANDES,
2018)
Uma compreensão política de saúde vem a capturar outras dimensões do
processo “saúde não é falta de doença”, a despeito da existência de um estado de bem-estar
ou a sua inexistência, que encontra explicações em fatores determinantes e condicionantes
econômicos e sociais, que corroboram na elevação dos riscos de surgimento das doenças.
(VIEIRA; BENEVIDES, 2016)
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Dispõe o artigo 3º da Lei Orgânica de Saúde:
Art. 3o Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do
País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho,
a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos
bens e serviços essenciais.(Redação dada pela Lei nº 12.864, de 2013)
Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do
disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade
condições de bem-estar físico, mental e social.

Vê-se, portanto, que os tais condicionantes e determinantes supracitados se
baseiam em elementos que vão muito além do que a população em geral reconhece como
Direito à Saúde. Existe um grave desconhecimento popular acerca do que compõe esse
Direito Fundamental à Saúde, e isto vem a ser uma forte arma para governos que tomam
medidas como a Emenda Constitucional 95/2016. A grande massa carece de informações
que deixem claro que saneamento básico, atividade física, moradia e alimentação são
preceitos básicos para o pleno bem-estar social e a obrigação que o Estado tem para com a
sociedade de levar condições de bem-estar físico, mental e social.
Antônio Joaquim Schellenberger Fernandes, em sua obra “Direito à saúde: tutela
coletiva e mediação sanitária”, pontua a saúde como um caminho para a emancipação
individual e coletiva, e relembra que os tempos atuais se caracterizam com o predomínio de
riscos como a urbanização da forma que é feita, da industrialização, poluição, crescimento
demográfico, mudanças climáticas etc., de forma que tudo gera impactos na saúde, individual
e coletiva, e demanda instrumentos para lidar com as demandas cada vez mais complexas
(FERNANDES, 2018). É por óbvio o entendimento de que tais problemas, cada vez mais
complexos, jamais poderão ser resolvidos com corte de gastos e diminuição de recursos. A
demanda da sociedade aumenta junto com a mesma e fingir que isso não acontece ou que
não reflete na sociedade é de uma clara tendência que favorece sempre os que estão no
poder, subjugando e deteriorando as garantias e direitos das camadas menos favorecidas da
sociedade.
Vive-se numa sociedade que experimenta cada vez mais situações trazidas pelo
sistema capitalista. Alimentos envenenados com agrotóxicos, águas cada vez mais poluídas
pelas indústrias, um sistema educacional, corporativo e trabalhista que definha com a saúde
mental dos indivíduos, dentre outros muitos fatores, são provas cabais de que a amplitude do
conceito de saúde para o Direito Brasileiro está cada vez mais limitado à “assistência contra
doenças”. Esta limitação traz sérios riscos para a população, no sentido de que um corte de
gastos num momento de crescente necessidade de ampliação das prestações se revela como
algo que pode vir a colocar em risco a vida e o bem-estar de muitos brasileiros num período
de tempo não muito prologando. A Emenda Constitucional 95/2016, que vem para proteger
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os interesses dos que sempre foram economicamente e politicamente favorecidos, mostra o
que de pior possui o capitalismo: a certeza de que vidas não possuem valor em face da
ganância e dos moldes do capital.

2.2 A RETIRADA DA AUTONOMIA DOS NOVOS GOVERNANTES COMO RESULTADO
DA EMENDA 95/2016 EM FACE DA LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Um ponto importante que deve ser levado em consideração, no que tange às
limitações trazidas pela Emenda 95/2016, é o fato de que, ao congelar os gastos públicos até
2036 e permitir mudanças apenas após 10 anos de vigência, a mesma fere bases
constitucionais da alternância dos poderes e limita a liberdade de novos gestores públicos
atenderem as necessidades e anseios da população brasileira.
A Deputada Estadual do Partido dos Trabalhadores, Marília Campos, através do
Cadernos pela Democracia – 2 (2017), cartilha que analisa os efeitos da Emenda 95/2016,
advertiu a respeito da retirada da autonomia dos futuros governantes nas questões
orçamentárias, de forma que tal ato se mostra inteiramente anti-democrático e inverso aos
valores sociais da Constituição da República Federativa do Brasil. Veja-se:
Economistas têm advertido para os efeitos colaterais da PEC 241. “A PEC
241 define um limite para os gastos do governo federal, que durante 20 anos
só será corrigido pela inflação do ano anterior – se aprovada em 2016, a
medida valerá até 2036. Qualquer mudança nas regras da PEC só poderá
ser feita a partir do décimo ano, e será limitada à alteração do índice de
correção anual. A proposta retira dos próximos governantes parte da
autonomia sobre o orçamento. Isso porque a PEC 241 não permitirá o
crescimento das despesas totais do governo acima da inflação, mesmo se a
economia estiver bem. E só será possível aumentar os investimentos em uma
área desde que sejam feitos cortes em outras”.(...) “Economistas têm
advertido para os efeitos colaterais que a medida poderá causar, como a
redução nos investimentos em saúde e educação, a perda do poder de
compra do salário mínimo, entre outros. Ainda assim, a medida avançou
rapidamente e já passou em primeiro turno no plenário da Câmara, por 366 a
111 votos, no dia 10 de outubro. Se passar pela votação em segundo turno,
prevista para esta terça-feira (25 de outubro), a matéria segue para o Senado
Federal, que pode aprová-la ainda em 2016”

É de fácil e claro entendimento o que aqui pretende-se expor. Ora, existe um
obstáculo à manutenção do pleno Estado de Direito quando impedidos estão os governantes
que perpassarão através dos anos até que findo for o prazo de vigência da Emenda 95/2016.
Seria dizer que, a exemplo do implantação do Programa Mais Médicos, de 2013, algo parecido
e de maior escala não pudesse vir a ser colocado em prática por outros governos em casos
de necessidade, visto a condicionante financeira obstativa do teto dos gastos para com a
saúde pública.
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Percebe-se, portanto, que os responsáveis pela medida admitem o quão
irresponsável é a tal, de forma que a única saída possível seria esse congelamento até 2036,
uma vez que governos que não apoiam os anseios da população costumam não vingar e
muito menos criar bases fortes e confiáveis com a sociedade.
2.3 OS POSSÍVEIS EFEITOS DA EMENDA 95/2016 NA PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA
NO BRASIL

A Emenda Constitucional nº 95/2016, como dito anteriormente, foi resultado das
Propostas de Emenda Constituição 241 e 55, que tramitaram, respectivamente, na Câmara
dos Deputados e no Senado Federal, vindo a ter sua votação final no Senado, em dezembro
de 2016. Desta forma, passaram a constar no Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, ADCT, dispositivos que estabelecem o Novo Regime Fiscal para os gastos do
Governo Federal, que vigorará durante vinte anos (até 2036), estando o teto dos gastos fixado
para 2017, correspondendo aos gatos que foram disponibilizados para 2016, com o acréscimo
da inflação daquele ano. Para a saúde, que é o foco do presente artigo, o ano base será 2017,
com início de aplicação para o corrente ano, 2018. (MARIANO, 2017)
Menciona-se que a sustentação para esta “reforma” se deu através de um
diagnóstico feito pelo governo e enviado ao Congresso Nacional, referindo-se à PEC 241, em
que pese, pelo tal, havendo uma grave crise fiscal causada pela suposta exagerada expansão
das despesas primárias, ignorando a importante queda de receitar a partir do ano de 2014 e
a dita existência de elevados subsídios que vieram a comprometer a arrecadação de receitas
pelo governo federal. Esse diagnóstico foi utilizado como desculpa para o que corresponde a
uma redução do Estado Brasileiro, vindo para impactar, durante 20 anos, a capacidade deste
de garantir direitos sociais e o bem-estar da população. (VIEIRA; BENEVIDES, 2016)
Ora, claramente estamos falando, como dito anteriormente, de uma reforma
implícita do Estado e todas as bases sociais e fundamentais dispostas na Constituição
Cidadã. Vê-se que a EC 95 DE 2016 corporiza o Novo Regime Fiscal, mas sem revelar o real
intuito, que é de reduzir a participação das despesas primárias em relação ao Produto Interno
Bruto – PIB, implicando, desta forma, a redução da participação do Estado em inúmeras
políticas públicas, como já refletido a respeito do impacto na saúde. Existe um claro
fundamento para que o dito Novo Regime Fiscal venha a ter corpo constitucional, através de
Emenda, dado que tais políticas públicas, como é o caso das referentes à saúde, possuem
percentuais garantidos de receita definidos na Constituição. (VIEIRA; BENEVIDES, 2016)
É bastante questionável a necessidade de possuir força constitucional se o
objetivo não fosse justamente esse viés limitante de recursos que acabam por ser a
diminuição do papel constitucional do Estado em suas obrigações para com tais Direitos
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Sociais. É prova de que os resquícios da política segregadora e elitista ainda persistem na
atualidade e não medem esforços ou vidas para garantirem seus interesses e o interesses do
capital estrangeiro.
O próprio Conselho Nacional de Saúde e a Frente em Defesa Pelo SUS
engajaram-se como aposição feroz à Emenda 95, asseverando a garantia de que, no Brasil,
mais de 200 milhões de pessoas podem utilizar do Sistema Único de Saúde, e que tal
utilização estaria gravemente em perigo com o congelamento dos gastos públicos com saúde
até 2036, de forma que deram total apoio à Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.658, que
tem por objetivo vetar a EC 95/2016.
Cynara Monteiro Mariano (2017), em seu já citado artigo, intitulado “Emenda
constitucional 95/2016 e o teto dos gatos públicos: Brasil de volta ao estado de exceção
econômico e ao capitalismo do desastre” assevera o entendimento do presente trabalho
acadêmico, reforçando que a natureza do teto dos gastos públicos é puramente
segregacionista, elitista e em prol de poucos, que são detentores dos meios econômicos e
políticos e que, muito dificilmente, estariam preocupados com a realidade caótica de uma
saúde pública desfalcada por falta de recursos públicos.

Especificamente no tocante à saúde, aquele mesmo estudo do início de
outubro de 2016, do IPEA, já citado, aponta que o gasto com saúde no Brasil
é de 4 (quatro) a 7 (sete) vezes menor do que o de países que têm um efetivo
sistema universal de saúde, como o Reino Unido e a França, e é inferior ao
de países da América do Sul, nos quais o sistema de saúde não é sequer
universal, como na Argentina e no Chile. Nesse contexto, é conveniente
registrar que a União Europeia proíbe os países membros de regular o seguro
privado (o PHI) quando houver o sistema nacional de saúde (SNS), com o
argumento de defender o sistema estatutário, que pode ser ameaçado pela
concorrência de um sistema privado. No Brasil, o objetivo da EC 95/2016 é
fazer justamente o contrário. Reforçar, com o limite dos investimentos
públicos, o sistema de saúde privado, coroando o princípio friedmaniano da
liberdade de escolha, fundante da Escola conservadora de Chicago.Por isso
é que, seguindo a mesma lógica da União europeia, Carlos Octávio OckéReis, na obra SUS: o desafio de ser único, aponta como principais obstáculos
à efetividade e à universalidade do SUS brasileiro a concorrência dos planos
privados de saúde e os subsídios generosos que eles recebem do próprio
Estado, e não propriamente motivos ligados à gestão do sistema. Essa
mesma análise também pode ser encontrada em O preço da desigualdade,
de Joseph Stiglitz, que projeta o colapso do nível de vida da sociedade norteamericana, desassistida de um sistema público e universal de saúde, em um
futuro muito próximo, que já começou. Ou seja, de tudo o que se disse acima,
é possível extrair que a EC 95/2016 pretende alcançar um equilíbrio fiscal
pelo lado do corte do gasto, e não pelo investimento, o que é um grande
equívoco. Outra opção também poderia ter sido por reformas no sistema de
arrecadação, que igualmente são capazes de promover um ajuste fiscal. A
EC deixa imune a leveza da tributação brasileira sobre as grandes
propriedades e as rendas do capital, que fazem com que a conta da carga
tributária seja cada vez mais centralizada nos mais pobres e nos rendimentos
do trabalho e no consumo. Por isso que foi dito inicialmente que a medida é
uma clara opção por privilegiar certos setores, nacionais e estrangeiros, tendo
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em vista que há outras opções ao teto de gastos, que são eficazes, algo que
ele (o teto) não é.

O Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos –
DIEESE (2016), demonstrou, através de gráficos e tabelas exemplificativas, o quanto a
Emenda Constitucional possui um caráter redutivo em relação ao papel do Estado como
indutor do desenvolvimento no Brasil, de forma que não restam dúvidas acerca do caráter
neoliberal da medida, que mais pode ser colocada como uma reforma do próprio Estado,
como colocado anteriormente. A respeito da educação e da saúde, enfoque do presente,
concluíram que:
Outro ponto importante da proposta diz respeito aos limites com gastos em
Educação e Saúde. Com a nova regra apresentada na PEC, fica notória a
possibilidade de redução da destinação de recursos públicos para estas
áreas. Nestes casos é de se esperar que os recursos mínimos garantidos na
Constituição Federal acabem se efetivando como um limite máximo, já que
ficará a critério do Congresso Nacional O novo regime fiscal definir valores
superiores para essas áreas, respeitando o limite total de gastos. Ou seja,
poderá provocar ainda o comprometimento da execução de outras políticas
públicas, cuja finalidade principal é atender às demandas da sociedade

É claro o objetivo daqueles que defendem e colocaram em prática a diminuição
do Estado brasileiro. Querem pagar os estragos que fizeram com o suor dos que mais
precisam de amparo estatal, sem sequer cogitarem a possibilidade de taxar grandes fortunas
ou deixar de aumentar salários de magistrados, por exemplo. O Professor Francisco R.
Funcia, economista e Mestre em Economia Política pela Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo, faz uma análise acerca dos resultados da Emenda Constitucional 95/2016 e os
motivos que ensejaram a mesma, de forma que suas deduções não poderia ser outras.
Através do diagnóstico feito pelo governo para motivar a Proposta de Emenda à Constituição,
ficou clara a preferência deste em cortar as despesas nas diferentes áreas de atuação do
governo, como é o caso da saúde, junto à população e suas necessidades básicas, para
destinar recursos aos pagamentos de juros para redução do déficit nominal e da dívida
pública, que, de maneira muito rasa foi desenhada como desfalcada. (FUNCIA, 2017)
Os prejuízos para os atendimentos básicos da população, principalmente no que
concerne a tudo que representa as necessidades básicas de saúde, seja através de
atendimento, moradia, saneamento básico e bem-estar, estão colocados pela “necessidade”
da garantia do pagamento de despesas financeiras (juros) e redução da dívida pública nos 20
anos que seguem a vigência da Emenda. A promulgação da EC 95/2016, pelo Congresso
Nacional dá início não só apenas a redução dos direitos sociais, inscritos na Constituição da
República Federativa do Brasil, mas na própria qualidade de vida da população brasileira.

78

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

12

Observar o aumento da população idosa, o crescimento demográfico e, em contrapartida, ter
o fato de que nenhum centavo será acrescido às despesas primárias durante 20 anos para o
financiamento das despesas que vêm com esses aumentos, mas tão somente para a geração
de superávit primário para pagamento de despesas financeiras (juros e amortização da dívida
públcia) é, sem sombra de dúvidas, um ato que revela a faceta obscura do capitalismo
selvagem. (FUNCIA, 2017)
O Brasil enfrenta, agora, um perigo que não está recebendo a devida atenção, de
forma que a mídia insiste em permanecer inerte. Talvez em função da natureza vagarosa dos
resultados da medida na realidade social. Em outras palavras, os estragos serão observados
aos poucos, e aos poucos definharão as garantias sociais da população, principalmente no
que tange à saúde pública. O congelamento impacta diretamente no caráter combativo de
desigualdades que defende a própria Constituição. Para os que estão no poder, ver a
ascensão das pessoas que sempre carregaram o Estado brasileiro nos ombros é
inadmissível. Ver essas pessoas usufruírem de saneamento básico, de moradias dignas, de
atendimento médico de qualidade é dolorido e dificultoso. O Capital, mais uma vez, mostrou
ser o maior inimigo daqueles que defendem e necessitam de uma vida mais justa, digna e
igualitária.
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3 CONCLUSÃO

Com tudo que fora exposto e argumentado, de forma coloquial e baseada em
autores renomados e artigos científicos, tem-se por, não restando dúvidas, prezar pela defesa
da inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 95/2016, com enfoque nos danos que
serão causados com base no congelamento dos gastos. Observou-se, pois, que o governo
federal, mantenedor da medida e fiel defensor, preferiu retirar dos braços daqueles que
sempre foram vítimas das bases capitalistas, racistas, etnocêntricas e machistas, ao ter que
assumir o próprio erro ou, de forma igualmente possível, taxar o bolso daqueles que sempre
usufruíram de enormes privilégios econômicos e políticos.
A Emenda 95 possui uma feroz característica animalesca do capitalismo liberal,
que busca reduzir o papel do Estado, desenhado pela Constituição Federal, ao passo que
coloca em riscos todas as conquistas sociais da população e a manutenção destas, sem
qualquer perspectiva de novas conquistas similares ou, quiçá, maiores.
A redução das desigualdades fora colocada de lado e, como sempre havido pela
história em governos que priorizam lucros à pessoas, as vidas, intrinsecamente ligadas à
saúde, foram jogadas para a sorte. O Brasil que tentava reduzir as desigualdades está, pois,
condenado a estagnar-se até o ano de 2036 na promoção de um modelo pleno de saúde, que
proporciona bem-estar e dignidade para a população, por força contraditoriamente
constitucional. O Brasil, neste momento, está sendo vítima de um desastre capitalista.
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Direitos Humanos em Movimento: avanços e retrocessos nos 30 anos da Constituição
Cidadã e 70 anos da Declaração Universal
23 a 25/05/2018, UESPI, Teresina-PI
ENTRE AS JORNADAS DE JUNHO DE 2013 E A QUEBRA DA ORDEM
DEMOCRÁTICA NO BRASIL OU SOBRE QUANDO AS DIREITAS DISPUTARAM
AS RUAS

Daniel Araújo Valença1
RESUMO
As jornadas de junho de 2013, conjunto de atos de rua iniciados em São Paulo e
rapidamente ampliados a todo o país, conformaram a maior mobilização política desde
as Diretas Já. Ao sacudir e estremecer a nação, se constituíram em objeto de análise
de importantes setores da intelectualidade, bem como de organizações políticas.
Dentre elas, as situadas no campo liberal, conservador e pós-moderno, em geral,
voltaram-se a apontar o fim das formas organizativas e mobilizadoras do século XX. A
forma “partido político” e “sindicato” restariam como peças do museu da história. A
horizontalidade, exercida mediante as redes sociais, estaria apta a ocupar o vácuo
representativo. De outro lado, a partir de referenciais críticos, foram levantadas
questões atinentes ao direito a cidade, a precarização do proletariado, dentre outras.
Houve, também, organizações políticas que apontaram como principal característica
das jornadas a rejeição ao governo por parte da classe trabalhadora e o início de
construção de uma alternativa de esquerda. No presente artigo parte-se da
perspectiva de que as Jornadas de Junho foram ressignificadas durante o seu
desenvolvimento e representaram, por fim, o início da disputa das ruas pela direita
brasileira. A partir dela nascem organizações políticas e mobilizações centrais para a
compreensão do golpe de Estado de 2016.
1

Professor doutor do curso de Direito da Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA,
Coordenador do Grupo de Estudos em Direito Crítico, Marxismo e América Latina – Gedic.
Email: danielvalenca@ufersa.edu.br.
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Introdução
A quebra da ordem democrática vivenciada pelo Brasil ao longo do exercício de
2016 apresenta diversos pilares de sustentação. Dentre estes, o mais frágil seria o
cometimento de uma das condutas previstas taxativamente como crime de
responsabilidade, requisito para o impeachment, como se percebe pela voz da própria
liderança2 do governo ilegítimo de Michel Temer. O motivo de fundo encontra-se na
contradição capital x trabalho, com o avanço daquele em direção à precarização do
mundo do trabalho com fins de manter a acumulação frente ao cenário de chegada ao
país da crise estrutural de 2008 (VALENÇA, 2016)3. Mas, para o capital avançar, ele
necessita de apoio de segmentos da sociedade, inclusive aqueles que virão a ser
prejudicados com o desequilíbrio da relação capital x trabalho. E, para este aspecto, o
momento das Jornadas de Junho mostrou-se como central, ou, como experimental.
O mês de junho de 2013 levou o Brasil a um clima político completamente
distinto do que vivenciara nas décadas passadas. Era algo como a suspensão da vida
cotidiana: esta, “aquela vida dos mesmos gestos, ritos e ritmos de todos os dias”
(NETTO; CARVALHO, 2000, p.23), virou de pernas para o ar; transformou-se em
momentos, vivências, explosões, reivindicações, imprevisibilidades. Conhecidos como
Jornadas de Junho, os atos de rua que tomaram o país, das capitais ao interior,
deixaram intelectuais, partidos políticos, esquerdas e setores da direita perplexos.
Atônitos, buscando explica-los, meios de comunicação, intelectuais, jornalistas,
expoentes de setores progressistas e conservadores, atribuíam-nos a questões
diversas.
Setores conservadores apontaram o fim da legitimidade dos partidos políticos,
das organizações de esquerda e da militância tradicional. Para estes, o último quarto
do século XX revelou a impossibilidade histórica do socialismo, a perda do poder
mobilizador dos sindicatos e partidos de esquerda, da ação política enquanto classe e,
consequentemente, da luta de classes. No espectro da esquerda, do governismo ao
esquerdismo, diversas foram as análises que, por se aterem as especificidades e
negligenciarem a totalidade, tornaram secundário o que era central e vice e versa.

2

Em entrevista à Rádio Itatiaia, a senadora Rose de Freitas, líder do governo, arguiu: “Porque
o governo saiu? Na minha tese, não teve esse negócio de pedalada, nada disso. O que teve foi
um país paralisado, sem direção e sem base nenhuma para administrar. A população não
queria mais e o Congresso também não dava a ela os votos necessários”.
3
Remeto o leitor à entrevista que concedi ao La Época, disponível em: http://www.laepoca.com.bo/index.php?opt=front&mod=detalle&id=5334.
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O presente artigo, portanto, se volta a esse objeto: as Jornadas de Junho e as
interpretações das mesmas, a partir de elementos da teoria marxista. A compreensão
da insuficiência das análises postas até aqui – seja por ausência de uma perspectiva
totalizante, seja por generalizações que omitem elementos fundamentais de análise –
é que mobilizam este trabalho.
1 DAS DIVERSAS PROBLEMATIZAÇÕES E DISPUTA DE SENTIDOS
O mês em que ocorreu uma das maiores mobilizações nacionais da história
não poderia passar sem inúmeras interpretações. Não se pretende, aqui, esgotá-las,
mas, apenas, expor algumas das análises mais recorrentes, bem como seus limites e
insuficiências, para, então, ressignificar o sentido das Jornadas de Junho.
1.1 Da corrupção do sentido
Na grande mídia empresarial, tomaram corpo duas tendências de explicação das
Jornadas de Junho. A primeira delas fundava-se na aversão a partidos políticos e
organizações políticas ocorrida durante os protestos. Os atos refletiriam o que estaria
por vir no século XXI e já ocorrera em outras partes do mundo: as redes sociais se
tornariam as grandes mobilizadoras de pessoas, superando as “antigas ideologias”,
utopias e organizações de esquerda. O fim da centralidade da luta de classes, das
grandes teorias e visões totalizantes, a rapidez e a pluralidade de problemas do dia-adia, fariam despertar uma mobilização não vinculada a rupturas, organizações e
entidades, mas, sim, a questões pontuais, autônomas, de busca pelo bem comum e
resolução dos problemas que atingem a todos os cidadãos.
A segunda refere-se aos atos serem a prova de que, como se alertou ao longo dos
anos, a “corrupção”, a “ineficiência e inchaço do governo”, mais cedo ou mais tarde, se
tornariam visíveis à maioria da população. Isto explica o porquê dos atos terem voltado
suas artilharias contra o Governo Federal, Lula, Dilma, o Partido dos Trabalhadores e
seus aliados, bem como a queda livre da popularidade da presidenta.
Ambas, em que pese as suas diferenças, partem de referenciais pós-modernos,
liberais ou conservadores, para buscar explicar aquele longo mês. Sustentam-se,
todavia, apenas se várias lacunas e omissões de fatos e dados forem levados a cabo.
Em verdade, representam a corrupção do significado dos atos, ao inverterem, pelo não
dito e rigorosa seleção do dito, o seu conteúdo, como se verá. De outro lado, há
análises em perspectivas críticas que trazem elementos para a compreensão do
problema, porém, não se debruçam de maneira totalizante sobre as Jornadas, bem
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como não desnudam as diversas nuances daquele processo, marcado por rápidas
mudanças de conjuntura. Sobre elas, passa-se a refletir.
1.2 Das perspectivas críticas
Em Cidades Rebeldes: Passe Livre e as manifestações que tomaram as ruas do
Brasil, reúnem-se reflexões de vários intelectuais sobre o mês de junho. Nele,
Maricato (2013, p.19) afirma que
[...] é impossível dissociar as principais razões, objetivas e subjetivas
desses protestos, da condição das cidades. Essa mesma cidade que
é ignorada por uma esquerda que não consegue ver ali a luta de
classes e por uma direita que aposta tudo na especulação imobiliária
e no assalto ao orçamento público.

Silvia Viana, por outro lado, confronta-se com a versão corrente na mídia
empresarial e resgata a importância da organização: “ao contrário do que se tem
afirmado, o abalo não ocorreu devido à quantidade de adesões que se seguiram à
quinta-feira esfumaçada, e sim graças à qualidade do movimento que as convocou”
(p.57, 2013). Para Ruy Braga (p.81-82, 2013),
A questão da efetivação e ampliação dos direitos sociais é chave
para interpretarmos a maior revolta popular da história brasileira.
Desde os anos 1950, o proletariado precarizado mobiliza-se pela
ampliação dos direitos de cidadania. O PT e a CUT descendem
diretamente da habilidade do proletariado precarizado brasileiro de
transitar muito rápido da aparente acomodação política à intensa
reivindicação por direitos.

O proletariado precarizado, portanto, não estaria satisfeito nem com as
políticas compensatórias do Governo, nem com as ações voltadas aos mais ricos: ele
não seria afetado pelas mesmas e estaria, pois, explodindo suas insatisfações.
Dentre as lideranças do movimento em São Paulo, Erica de Oliveira, do Passe
Livre, avalia que
Existia uma demanda reprimida não só pela questão do transporte,
mas por estar nas ruas mesmo. Por que as pessoas resolveram sair
às ruas agora e não antes? Acho que tem algumas explicações, uma
é a própria manifestação do Passe Livre, que já faz luta na cidade há
muitos anos, desde 2005. Outra vem da própria demanda por
transporte coletivo, acho que em 2013 foi dado um ‘chega’
(OLIVEIRA, p.32, 2013).

Maurício Carvalho (p.33, 2013), do Juntos, atribuiria a:
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Primeiro porque a situação do transporte em São Paulo chegou a
estágio de insustentabilidade brutal. Todo mundo que pega ônibus ou
metrô vê a situação, o que gera indignação popular muito grande. E
havia um elemento diferente, pois o aumento das passagens já
estava anunciado para o meio do ano. Então a gente sabia que tinha
tempo de organizar, conversar nas escolas, nas universidades, nos
locais de moradia, de trabalho, nos bairros. Fora isso, havia a
avaliação de que as situações nacional e mundial também estavam
mais favoráveis. Em 2012 tinham ocorrido lutas como, por exemplo, a
dos bombeiros, a Marcha da Liberdade, as Marchas das Vadias, os
atos contra Feliciano...já havia uma retomada da cultura de rua. As
eleições também demonstraram que havia uma insatisfação
generalizada com os transportes e, ao mesmo tempo, a situação
mundial estava mudando. Existiam mobilizações em vários países,
como a Primavera Árabe, a ocupação das praças na Europa e o caso
da Turquia, que foi bastante explosivo.

Para Arielli Moreira, da organização estudantil Anel (p.33, 2013),
o principal elemento desde o princípio dessa mobilização foi a
combinação entre a situação de completo abandono dos serviços
públicos com a preparação do País para um evento do porte da
Copa do Mundo. A contradição entre os estádios suntuosos e a
qualidade dos serviços públicos de saúde, transporte e educação.
Isso se transformou num catalisador do processo de mobilização, que
acompanha também o processo internacional e a dinâmica que
vinha acontecendo em nosso país (grifos próprios).

Tais análises, contudo, não desvelam o porquê dos atos terem explodido após o
dia 13 de junho e terminam por dificultar uma compreensão totalizante das Jornadas.
Isto porque eles se encaixam numa perspectiva de continuidade, ou seja,
desconsideram as rupturas ocorridas no decorrer do processo político. A perspectiva
linear, porém, revela-se, em verdade, incompleta, como se verá a seguir.
2 DA HISTORIOGRAFIA DOS ATOS
Analisando os atos em perspectiva totalizante, é possível dizer que o
movimento enfrentou, em curto período, três fases: o período da criminalização, o da
cooptação e o do esvaziamento. Passa-se a analisá-las.
2.1 A fase da criminalização
Em seis de junho ocorreu o primeiro ato contra o reajuste das passagens em
São Paulo, convocado por organizações: Movimento Passe Livre, estudantil e
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de

esquerda4.

Ao

primeiro

ato

seguiram-se

outros,

imediatamente. Estes levariam às ruas entre duas a dez mil pessoas, e, perante ações
isoladas de depredação, a grande mídia empresarial teceu sua linha editorial. A
polarização levou à mobilização de setores conservadores, que incitavam abertamente
a violência. Um promotor de SP, em uma rede social, escreveria:
Estou há 2 horas tentando voltar para casa mas tem um bando de
bugios revoltados parando a avenida Faria Lima e a Marginal
Pinheiros. Por favor, alguém poderia avisar a Tropa de Choque que
essa região faz parte do meu Tribunal do Júri e que se eles matarem
esses filhos da puta eu arquivarei o inquérito policial. Petista de
merda. Filhos da puta. Vão fazer protesto na puta que os pariu...que
saudades da época em que esse tipo de coisa era resolvida com
5
borrachada nas costas dos medras... (BRASIL DE FATO,2013 ).

Após uma semana de atos e o aumento do volume dos mesmos, a grande
mídia empresarial passou a incidir de maneira articulada para criminalizar e
deslegitimar o movimento. Nesse contexto, entre o dia 12 e 13 há o ápice desse
processo6:
Afinal, o que que provoca um ódio tão violento contra a cidade? Só
vimos isso quando a organização criminosa de SP queimou dezenas
de ônibus, não pode ser por vinte centavos [...] Esses caras vivem
num passado de ilusão, eles são a caricatura violenta da caricatura
de um socialismo dos anos 50 que a velha esquerda ainda defende
aqui; realmente, esses revoltosos de classe média, não valem nem
vinte centavos (REVOLTOSOS, 2013) (grifos próprios).

Sutilmente, os manifestantes, “a velha esquerda” e o PCC se viam interligados.
O crescimento dos atos requeria uma reação, no campo da coercitividade, mas,
também, em âmbito ideológico, para justificação daquela. Em paralelo à associação do
movimento à violência, era fundamental, também, mostrar que não havia pauta; que
os vinte centavos estavam abaixo da inflação e que eram “revoltosos de classe
média”, rebeldes sem causa, como o fez Arnaldo Jabor:
[...] No fundo, tudo é uma imensa ignorância política, é burrice,
misturado a um rancor sem rumo; há talvez a influência da luta na
Turquia, justa e importante contra um islamismo fanático; mas aqui,
se vingam de que? Justamente, a causa deve ser a ausência de
causas. Ninguém sabe mais por que lutar num país paralisado por

4

Conforme se verá, há um edital de O Estadão que atesta tal afirmação.
Em sua linha do tempo, da rede social Facebook, o supracitado promotor elaborou tal relato e
o postou no dia 07 de junho, o qual logo estaria nos principais meios alternativos de
comunicação. Disponível em <http://www.brasildefato.com.br/node/13258>.
6
Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=IyiQH4QAbuQ>.
5
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uma disputa eleitoral para daqui há um ano e meio [...]
(REVOLTOSOS, 2013)(grifos próprios).

Ao amanhecer do dia 13, coincidindo com a incisiva opinião de Jabor, nas
principais bancas da cidade, os dois maiores jornais do estado terminavam a
construção da linha editorial que se pulverizava pelo país: a Folha de São Paulo,
convocava a “Retomar a Paulista”; o Estadão, “Chegou a hora do basta”. Este exigia a
responsabilização de entidades e partidos políticos que lideravam o movimento:
O reconhecimento por parte de dirigentes do MPL de que perderam o
controle das manifestações, assim como a diversidade dos grupos
7
que o compõem - anarquistas, PSOL, PSTU e juventude do PT ,
que têm em comum o radicalismo -, não atenuam a sua
responsabilidade pelo fogo que atearam. Embora fragmentado, o
movimento mantém sua força, porque cada grupo tem seus líderes, e
eles já demonstraram sua capacidade de organização e mobilização.
Sabem todos muito bem o que estão fazendo (EDITORIAL, 2013a)
(grifos próprios).

Exigia, também, que a Polícia Militar agisse com rigor:
[...] (que o governador) determine que a PM aja com o máximo rigor
para conter a fúria dos manifestantes, antes que ela tome conta da
cidade [...] os manifestantes interromperam a circulação, paralisaram
vasta área da cidade e aterrorizaram a população [...] Em suma, foi
mais um dia de cão, pior do que os outros, no qual a violência dos
manifestantes assustou e prejudicou diretamente centenas de
milhares de paulistanos que trabalham na Paulista e no centro e
deixou apreensivos milhões de outros que assistiram pela televisão
às cenas de depredação (EDITORIAL, 2013a) (grifos próprios).

Já a Folha de São Paulo, em seu editorial, não abriu brechas para dúvidas
quanto ao objetivo do movimento:
Sua reivindicação de reverter o aumento da tarifa de ônibus e metrô
de R$ 3 para R$ 3,20 --abaixo da inflação, é útil assinalar-- não passa
8
de pretexto, e dos mais vis. São jovens predispostos à violência
por uma ideologia pseudorrevolucionária, que buscam tirar proveito
da compreensível irritação geral com o preço pago para viajar em
ônibus e trens superlotados. Pior que isso, só o declarado objetivo
central do grupelho: transporte público de graça. O irrealismo da
bandeira já trai a intenção oculta de vandalizar equipamentos
públicos e o que se toma por símbolos do poder capitalista. O que
vidraças de agências bancárias têm a ver com ônibus? (EDITORIAL,
2013b) (grifos próprios)
7

A mídia empresarial reconhecia, portanto, que os atos foram inicialmente puxados por
organizações, entidades e partidos políticos de esquerda.
8
Alguns dos grifos destes editoriais refletem, novamente, o que foi toda a cobertura da mídia
empresarial durante esta fase, em que o discurso ideológico de atrelar o movimento à violência
era detalhadamente construído.
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Desta maneira, nas mídias empresariais televisivas e impressas, a linha
editorial ora criminalizava o movimento e o vinculava à violência, ora deslegitimava
suas pautas, impedindo o debate público sobre as reivindicações. A plataforma
política, local, e que colocava em xeque não o Estado em si e a qualidade das
políticas públicas, mas o lucro empresarial, o direito à cidade e mobilidade urbana e a
participação popular nas decisões que influenciem o cotidiano das pessoas, era
preterida9.
Aquela linha editorial, de maneira articulada, varou o dia; no final da tarde, era
a vez do apresentador do “Brasil Urgente”, José Luiz Datena10, esbravejar, atônito, ao
notar que o resultado da enquete “você é a favor desse tipo de protesto” fora positivo.
Durante o anoitecer, a mídia de canal fechado insistia na mesma linha editorial ao
transmitir, ao vivo, a manifestação. O que se seguiu ao longo da noite, entretanto,
desmentiu a tudo que se disse nas 24 horas anteriores. Uma brutal repressão policial11
que prendeu centenas de pessoas e um jornalista da Carta Capital por portar
vinagre12, deixou inúmeras feridas, inclusive uma repórter da Folha de São Paulo13.
Se as redes sociais, ao contrário do que viria afirmar a grande mídia
empresarial, não foram as responsáveis pelas mobilizações, neste momento, elas
cumpriram um papel central. Inúmeras fotos, vídeos de celulares, relatos, circularam
incessantemente ao longo da madrugada. Sem elas, dificilmente haveria a
publicização de tantos atos à margem da lei.
O consenso produzido ao longo de décadas, fundado na crença de um teor
“anti-democrático”, agressor do “direito de ir-e-vir”, “baderneiro” e “vândalo” de atos e
protestos de rua; no esvaziamento da esfera pública e na pretensão da mídia de deter
o monopólio do espaço público, de fazer a pauta pública e dirigir o país como se não
fossem empresas privadas (CHAUÍ, 2013), ruiu em uma semana. Este consenso, que
contribui para que a história do país seja a da modernização conservadora, ao ser
9

Também se omitiria a proposta, em 1990, da então prefeita do Partido dos Trabalhadores,
Luiza Erundina, de transporte público gratuito mediante IPTU progressivo: “Erundina enfrentou
a máfia dos ônibus, e uma reação em cadeia provocada pelos grandes empresários da
construção civil e dos lojistas. Movimentos contrários dos chamados bairros nobres, como
Cidade Jardim, Higienópolis, Moema, pipocaram. Foi uma coisa medonha no nível da
sociedade civil, e os empresários de ônibus se mancomunaram com a Câmara Municipal para
impedir a aprovação do projeto” (CHAUÍ, 2013b).
10
O vídeo, que atingiu mais de um milhão de visualizações com surpreendente rapidez, está
disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=7cxOK7SOI2k>.
11
Foram nove, os jornalistas atingidos e, pelo vídeo, vê-se que a ação repressiva foi
deliberada
e
naturalizada,
como
em
um
campo
de
guerra
<https://www.youtube.com/watch?v=a-6gjEufJ1s>
12
O jornalista Piero Locatelli foi detido por portar vinagre logo no início do ato, junto com
dezenas de militantes. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=5w1fxiXxdbw>
13
Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=a-6gjEufJ1s>.
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posto em xeque, levou a novos discursos ideológicos e a uma trama de omissões e
lacunas, com vistas a disputar o sentido dos atos que viriam. Manter a linha editorial
anterior levaria a grande mídia empresarial à perda de legitimidade, e, principalmente,
restariam brechas para que o debate inicial das mobilizações adentrasse na esfera
pública e permeasse corações e mentes: a repressão se deu para proteger o lucro
empresarial e impedir o transporte público gratuito.
Por fim, para completar o contexto desta fase, importa ainda ressaltar a demora
do prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad – PT, em anunciar a revogação
do reajuste, o silêncio da presidenta da República, e a anterior oferta por parte do
Ministro da Justiça, Eduardo Cardozo, das Forças Nacionais para atuar nos atos. Tais
elementos facilitariam a nacionalização do conflito e o estímulo ao sentimento de
negação da política. Ali, encerrava-se a fase da criminalização.
2.2 A fase da cooptação
No dia seguinte, o MPL convocou novo ato, agora sob outra cobertura
midiática: a repressão denunciada nas redes sociais levou a grande mídia empresarial
a regredir. Desta vez, o ato reuniu dezenas de milhares de pessoas e, também,
estouraram manifestações em todo o país. Até o fim de semana, não pararam de
acontecer manifestações em solidariedade às de São Paulo, pela revogação dos
reajustes de passagens e pelo passe livre, inclusive nos interiores dos estados.
O apoio popular “já deixara claro que o bloqueio à política – não o da polícia –
havia, de algum modo, sido rompido” (VIANA, 2013, p.56). Fazia-se premente a
reestruturação do discurso da mídia e de sua legitimidade. A partir daí, o tom seria de
apoio irrestrito às manifestações, de um lado e, de outro de mudança de seu sentido.
Quanto ao primeiro aspecto, a inversão ideológica que perdurara por décadas – pela
qual pequenos grupos que se excediam em manifestações de rua eram transformados
em essência das manifestações – viu-se desfeita: a partir daquele momento, os atos
eram, em si, pacíficos e, pequenos grupos, sempre ao final dos mesmos, cometiam
excessos injustificados. Em paralelo, os partidos de esquerda, aqueles que eram
responsabilizados pela “baderna” dos primeiros atos, agora, seriam “oportunistas”.
Uma linha editorial de caráter cirúrgico, tênue e subliminar, passou a associar os
grupos, entidades e partidos à violência nos atos. “Manifestantes pacíficos” diziam
que não os queriam, nem seus símbolos e bandeiras. Esta cobertura da mídia
selecionava imagens e episódios e, assim, encobria não apenas a história e o sentido
dos atos, mas também a organização de setores de extrema direita e a extrema
violência contra manifestantes de esquerda que apenas externalizavam suas
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preferências políticas. É nesse sentido que se deu a cobertura, por exemplo, da
expulsão de uma dupla de militantes do PCR do ato na Praça da Sé, em São Paulo14.
Os atos, então, passaram a ser de “brasileiros”, dos “cidadãos”, do “povo”.
Jabor, “arrependido”, desculpou-se, mas com intuito de usurpar o protagonismo dos
atos e sua plataforma política:
A primeira vista esse movimento parecia uma pequena provocação
inútil que muitos criticaram erradamente, inclusive eu [...] Entre nós,
quase tudo acabava ou em pizza ou em paralisia entre os três
poderes; o Brasil parecia desabitado politicamente; de repente
reapareceu o povo; de repente o Brasil virou um mar; uma juventude
que estava calada desde 1992, uma juventude que nascia quando
Collor caía, acordou, abriram os olhos e viram que temos democracia;
mas uma República inoperante. Os jovens acordaram porque
ninguém aguenta mais ver a República paralisada por interesses
partidários ou privados [...] (EU ERREI, 2013a) (grifos próprios).

Na TV, Jabor retira de cena os protagonistas do processo, e evoca “o povo”
como conjunto de indivíduos que poderiam fazer surgir a vontade geral. Já no rádio,
inicia-se o processo de conformação do que seria essa vontade geral:
Mas a partir de quinta-feira com a violência maior da polícia ficou
claro que o movimento passe livre expressava uma inquietação que
tardara muito no país, pois desde 92 faltava o retorno de algo como
os caras pintadas, os jovens que derrubaram um presidente. Hoje eu
acho que o MPL expandiu-se como força original, até mais rico que
os caras-pintadas, por não terem um rumo, um objetivo certo, a
priori.[...] Não vivemos de acontecimentos, mas só de incertezas [...]
tudo está parado e essa oportunidade não pode ser perdida. De um
fato pequeno pode sair muita coisa, muito crime pode estar escondido
atrás de uma bobagem. Os fatos concretos são valiosos, exemplo,
não basta lutar genericamente contra a corrupção, há que se deter
em fatos singulares e exemplares como, por exemplo, a terrível
ameaça da PEC 37 que será votada em uma semana na Câmara dos
Deputados e que acaba, na prática com o Ministério Público e que
pode reverter as punições do mensalão, podem acabar até com o
processo da morte do prefeito Celso Daniel [...] (EU ERREI, 2013b).

Assim, o ato convocado pelo MPL da segunda-feira foi noticiado pela Globo
como sendo ato contra o aumento das tarifas e o “custo de vida”. Estava, pois, feita a
ligação para a tentativa de apropriação das mobilizações para uma plataforma
conservadora, de programa fluido, de escala nacional e anti-governo Dilma. Não mais
seria por apenas vinte centavos. Menos ainda pelo fim do lucro empresarial e
implementação do transporte público gratuito como direito à cidade e à mobilidade
urbana – proposta de refundação de cidades sustentáveis. Nem por uma democracia
14

Imagens disponíveis em:<http://www.youtube.com/watch?v=0cGlq4T3CYk&feature=youtu.be

>
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real e superação do modelo democrático liberal-representativo. Os atos tornaram-se
contra a corrupção. Contra o mensalão. Contra a PEC 37. Contra a Copa e os
megaeventos15. Em poucos dias, construiu-se um novo consenso: participar dos atos
era uma demonstração de patriotismo, de felicidade, que deveria envolver toda a
família. Some-se a isto a ação do prefeito de São Paulo de revogar os reajustes ao
lado do governador do estado, reforçando, novamente, a negação da política.
A esquerda brasileira, desnorteada, não compreendeu a rápida mudança de
conjuntura política. O presidente do Partido dos Trabalhadores, Rui Falcão, em nota,
convocou a militância para o ato do dia 20, como se esta nunca tivesse ido às ruas em
defesa do passe livre; os partidos que se situam no campo de oposição de esquerda
ao governo, preocupavam-se apenas em tecer (justas) críticas a Haddad e a Dilma. As
centrais e outros movimentos sociais demoraram para perceber que pairava no ar um
clima anti-organização popular, contra o significado das bandeiras vermelhas.
E, então, no dia 20 de junho, milhões de brasileiros foram às ruas.
Provavelmente, desde 1964, fora a primeira vez que empregadores dispensaram
formalmente seus trabalhadores de suas jornadas de trabalho. A Globo suspendeu
sua programação oficial e telenovela para dar cobertura completa de quando o
“Gigante Acordou”. De maneira persistente, a agressão de grupos fascistas aos
militantes de esquerda fora escamoteada. Em São Paulo, militantes foram expulsos do
ato; em Natal, além de expulsões, registrou-se vítimas e um internado pós-agressões;
no Rio de Janeiro, militantes foram violentamente agredidos até terem suas bandeiras
e camisas rasgadas, o que demonstra que, para além da não participação, também se
buscava rasgar os símbolos e seus significados. Resgatou-se, pois, algo que Chauí
considera cotidiano na sociedade brasileira:

[..] a forte presença de uma representação homogênea que os
brasileiros possuem do país e de si mesmos. Essa representação
permite, em certos momentos, crer na unidade, na identidade e na
indivisibilidade da nação e do povo brasileiros, e, em outros
momentos, conceber a divisão social e a divisão política sob a forma
dos amigos da nação e dos inimigos a combater, combate que
engendrará ou conservará a unidade, a identidade e a indivisibilidade
nacionais (CHAUÍ, 2006, p.7-8).

Como coloca Secco (2013, p.74), “é preciso lembrar que a taxa de
apartidarismo por parte da população sempre foi alta no Brasil, uma vez que os
15

Havia desde antes do início dos atos pelo passe livre mobilizações contra as violações de
direitos humanos – especialmente de moradia – decorrentes da Copa, grandes obras e
megaeventos. Todavia, somente a partir deste momento que tais demandas são aceitas e
publicizadas pela grande mídia empresarial, bem como recepcionadas por pessoas não
organizadas, que não estavam desde o início em diálogo com aquelas questões.
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partidos burgueses e as instituições representativas nunca vicejaram entre nós”.
Acrescente-se, ademais, a ação da mídia nestes últimos anos contra a política,
visando torna-la “por essência corrupta, os partidos e a política” (CHAUÍ, 2013, p.11).
Todavia, a rápida produção do discurso ideológico, cumulado com os equívocos das
lideranças de esquerda, possibilitou a ascensão do sentimento anti-partidário e antiorganização e a tomada dos atos para outra direção.
Superavam-se, pois, seus elementos iniciais - a luta política se instaurara,
inicialmente, fundada em uma plataforma estrutural e organizada por entidades de
esquerda. Em seu lugar, os atos transformaram-se em manifestação de civismo, de
um patriotismo de brasileiros que exigiam melhores serviços públicos, criticavam os
gastos do Estado e a corrupção generalizada. E, por ser antes de tudo a expressão do
descontentamento em relação a qualquer assunto16, por conseguinte esse percurso
representara a ponte entre o início dos atos e a crítica à presidenta da República.
A melhor síntese deste cenário encontra-se em depoimento de Dani Schwery,
integrante da juventude do PSDB e ex- candidata a vereadora em São Paulo, em que,
ao ser questionada do porquê dela ter resolvido vir justamente naquele momento para
as manifestações de São Paulo, retrucou:
Porque essa manifestação agora tá com cara de uma manifestação
de brasileiro; são os brasileiros que estão protestando. O Brasil é
verde amarelo, o Brasil não é vermelho, o Brasil não é do PT. Então
quando eu vi o pessoal lá se juntando prá ser até contra a
depredação, falando: ‘não, não esse movimento não tem nada a ver
com isso’; isso me animou. Ou ver então que o pessoal estava
expulsando o pessoal do PSTU, PSOL, eu falei: ‘ah, isso é bacana’.
Porque é esse tipo de coisa que tem que acabar, esse pessoal que
tem mania de ficar organizando as minorias para incitar o ódio, a
rivalidade. E tem interesses que são de bens sociais, coletivos, e
acho que esse movimento mostrou isso, é o brasileiro recuperando a
sua identidade. Isso é lindo, porque não vamos participar? Isso é
muito bonito. Aqui tá cada um com sua motivação que não é só os 20
centavos e é bacana; e até porque, vamos falar a verdade, o Passe
Livre óh, se....; eles tavam numa pegada de de repente ir prum ato
meio comuna [....]o Brasil é isso, é alegria, chegar num protesto com
felicidade, com sorriso, sem protestar [...] o pessoal do Passe Livre
não emplacou, o movimento foi maior que eles, maior que o interesse
deles. Eu vi que o pessoal no facebook, nas redes sociais e aqui, não
tava exatamente criticando que o transporte seja cobrado, mas é o
como, como fazer [...] (SCHWERY, 2013).

O depoimento de Schwery extravasa que a ação de setores das classes
dirigentes brasileiras, de maneira articulada, ressignificou a liderança e o conteúdo das

16

Durante o ato em João Pessoa, por exemplo, presenciei desde manifestações contra
Feliciano e pelos direitos LGBTTs a dois cartazes, em momentos distintos do trajeto, com os
dizeres “Só Jesus Salva”.
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Jornadas de Junho. Os partidos e organizações de esquerda foram repelidos; em
seus lugares entraram os brasileiros, felizes e despidos de quaisquer conflitos, classes
e grupos historicamente desprivilegiados frente a outros. A pauta do passe livre e
direito à mobilidade urbana, ressignificada para a pauta dos serviços de transporte
público. O problema revelava-se como gnosiológico e não ontológico: localizava-se no
como e não na essência: era algo gerencial e de qualidade de serviços públicos, e não
de modelo de sociedade e urbanidade.
Por mais que tivessem que noticiar a sublevação popular a partir de
helicópteros, prédios, repórteres desconhecidos e não identificados; por mais que
tivessem seus carros e sedes atacados, a grande mídia empresarial (e as classes
dirigentes) conquistou, ali, o sentido dos atos. Parcelas significativas dos próprios
manifestantes o incorporou; entidades e organizações de esquerda, mesmo que
parcialmente, também17. A mídia internacional seguiu o mesmo caminho; tanto que até
a rede de comunicação não empresarial Telesur atribuiu a queda da popularidade da
presidenta aos protestos por “mejores servicios públicos, contra la corrupción y el
millonario gasto público en los estadios para el Mundial de fútbol de 2014” (DILMA,
2013)18. Encerrara-se, pois, a segunda fase.
2.3 A fase do esvaziamento
Após o dia 20 de junho, seguiram-se ainda inúmeros atos, porém, com
proporções bem inferiores às registradas àquele dia:

Figura 01: Quantas pessoas foram às ruas
Fonte: G1 –O portal de notícias da Globo, disponível em: < http://g1.globo.com/brasil/protestos2013/infografico/platb/>

17

Remeto o leitor à análise de Arielli Moreira, da Anel, disponível no início do presente artigo.
Disponível em http://www.telesurtv.net/articulos/2013/09/10/presidenta-de-brasil-aumentapopularidad-perdida-tras-protestas-sociales-d-ejunio-5716.html, acesso em:09 de setembro de
2013.
18
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Não se pretende esmiuçar o que levou à redução na intensidade dos atos.
Todavia, alguns elementos podem ser levantados para fins de posterior investigação.
Primeiramente, o cansaço natural dos atos e conquistas econômicas. É
humanamente inviável a manutenção de mobilizações de massa por muito tempo, seja
em função de questões objetivas – disponibilidade de tempo, prejuízos no emprego,
na educação, dentre outros – seja em decorrência de motivações subjetivas –
exposição psíquica a constantes momentos de tensão e imprevisibilidade. Ademais,
houvera a revogação do aumento das passagens em mais de 100 municípios e, a esta
altura, a ideia passe livre estava razoavelmente distante do imaginário popular.
Cite-se, também, a resposta do Governo Federal à manifestação do dia 20 de
junho. Não se pretende, aqui, adentrar no mérito do pacto de cinco pontos proposto
pelo Governo Federal. Apesar de fortes limitações19, entretanto, a proposição de
reforma política, mediante um plebiscito popular, pela primeira vez desde 2003,
demonstrou a disposição do governo central para uma reforma estrutural. E, inclusive,
fez com que todas as atenções e artilharias fossem deslocadas para a mesma.
Partindo-se de concordâncias ou não para com as ações do Governo, é notável como
a postura proativa incomodou e desnorteou os setores que agiram de maneira
estratégica ao longo do mês de junho. Por isto, a linha editorial da grande mídia
empresarial volta-se ao institucional e, cada vez mais, se reafirma, de maneira direta20
ou velada, que decisões complexas competem à técnicos e à burocracia.
Por fim, ressalte-se a unidade nas esquerdas e intentos de aprofundamento dos
processos políticos. Após o ocorrido em 20 de junho, os diversos setores e tendências
que compõem o campo da esquerda saíram em busca de unidade. Na realidade, para
além de disputar o sentido dos atos, pairava certo temor quanto as diversas
manifestações fascistas que se revelaram no dia 20 de junho, e a – remota ou não –
possibilidade de quebra da institucionalidade.

19

Note-se o quão delicada foi a defesa de tipificação do crime de corrupção enquanto crime
hediondo, num contexto de plataforma de esquerda ou centro-esquerda.
20
A revista semanal “Veja” chegou a não apenas ridicularizar a proposta de plebiscito, mas,
também, a insinuar que beneficiários de programas de transferência de renda deveriam perder
o direito ao sufrágio, em sua edição de 10 de julho.
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Figura 02: O Gigante Acordou
Fonte: Foto tirada pelo próprio autor, a partir do livro: MATIAS, Rodrigues. MARCHA
DA FAMÍLIA: Com Deus pela liberdade – Um ato de fé numa hora de trevas. São
Paulo: Tietê, 1964.

Não demorou para que se apercebesse que os elementos do patriotismo e
civismo, aliados à crítica genérica e diluída e a centralidade da temática da corrupção,
constituíam cenário que recordava a 1964. Descobriu-se, inclusive, que o slogan “O
gigante acordou” embalara milhares de brasileiros de setores médios conservadores
àquele ano. Perante este contexto, tirou-se uma agenda de mobilizações unificadas
das esquerdas, bem como plataformas comuns fundadas em mudanças estruturais.
Intelectuais dos campos liberal e conservador brasileiro alertaram, então, dos riscos
de, por um lado, levar-se à unificação de setores de esquerda21 e, de outro, da
possibilidade de ações do Governo Federal, quebrando-se a coalizão de classes e
partindo-se para proposições de reformas estruturantes22. Dessa maneira, houve um
processo de tentativa de desmobilização social, enquanto entidades sindicais, partidos
de esquerda e movimentos sociais buscavam convocar novos atos.
Como dito anteriormente, tais perspectivas apenas apontam algumas
possibilidades para uma investigação mais acurada. Todavia, o que não deixa
dúvidas, é que aquele ideário de ato construído pelas classes dirigentes brasileiras,
com seu cume no dia 20 de junho, foi cada vez mais abandonado e voltou a ceder
espaço para as construções simbólicas que prevaleceram ao longo das nossas últimas
décadas. A rua perdeu o seu encanto, ao menos para a mídia empresarial23.
A proposta de reforma política seria rapidamente engavetada pelo Congresso
Nacional. Um dos outros pactos apresentados pela presidenta, o Mais Médicos, foi
responsável pela oposição ferrenha e violenta de uma categoria especialmente
importante nos setores médios. Mas, o central das Jornadas de Junho foi a percepção
por setores das elites da possibilidade de disputar as ruas, com amplas mobilizações
de camadas médias – que em determinados momentos alcançariam inclusive setores
21

Inclusive com uma inflexão do PT para a esquerda; ver artigo de Reinaldo Azevedo, em que
ele afirma que“os liberais do miolo mole coloquem o burro na sombra: movimento que está nas
ruas provocará uma reciclagem do PT pela esquerda, poderá tornar o resultado das urnas
ainda mais inóspito para a democracia e para a racionalidade e tentará deixar o país à mercê
de grupelhos organizados”, disponível em http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/os-liberaisdo-miolo-mole-coloquem-o-burro-na-sombra-movimento-que-esta-nas-ruas-provocara-umareciclagem-do-pt-pela-esquerda-podera-tornar-o-resultado-das-urnas-ainda-mais-inospito-paraa-democraci/, acesso em 23 de jun. de 2013 .
22
Aqui já era sentido a queda brusca da popularidade da presidenta, em contexto que relembra
o momento da crise do “mensalão”: desgaste do governo, até quase se propor o impeachment
e posterior mobilização das esquerdas com recuo conservador.
23
Isto aparece de maneira mais clara quando, ao se propor a reforma política, inúmeros são os
editoriais, tal como o da Revista Veja cuja capa foi a reforma política, que coloca a
impossibilidade de questões técnicas serem decididas por cidadãos comuns e, diga-se de
passagem, “desqualificados” para a decisão política.
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das classes trabalhadoras – em prol de um projeto político liberal ou mesmo
conservador.
Após as Jornadas de Junho, nascem organizações auto-proclamadas “não
partidárias” – mas de vínculos com partidos da, à época, oposição de direita –, que
seriam centrais para criar o clima político do impeachment. Responsável por atos de
massas pela derrubada da presidenta, suas manifestações só seriam ultrapassadas
pelas esquerdas às vésperas do golpe de 2016. Durante todo o período posterior,
suas contradições afloram, com o governo Temer e as contradições decorrentes da
depreciação das condições de reprodução social da população – ao, por exemplo,
defenderem as reformas trabalhistas e da previdência. Possivelmente, estas
organizações não mais consigam vir a mobilizar amplas camadas sociais, inclusive as
médias. Mas, cumpriram um papel de legitimação em uma conjuntura que demandava
a existência de tais “movimentos”.
Considerações finais
As Jornadas de Junho entraram para a história do país. Elas reverteram
reajustes do transporte público de mais de cem municípios, levaram às ruas mais de
um milhão de brasileiros, em sucessivos atos e explosões populares. Todavia, seus
elementos e resultados não apontam para o fim das organizações e militâncias
tradicionais de esquerda e das análises totalizantes em prol de novas formas de ação
social e pluralidade de sentidos. Tal proposição representa, em verdade, a corrupção
da significação inicial dos atos em prol da manutenção do status quo e da perda da
pujança combativa dos próprios atos. Não se quer, aqui, negar que as Jornadas foram
algo distinto e novo em relação ao que vivenciávamos em termos de ação política. E
que, nesse sentido, tanto a web enquanto instrumento de mobilização quanto a perda
do poder de direção no de decorrer dos atos saltou aos nossos olhos. Isto, entretanto,
não pode ser descolado da materialidade, idealizado, com fins de transformar a web
no espaço contestatório e mobilizatório, bem como a perda de direção política como o
anunciar das mobilizações que virão neste século XXI e o caducar das do século XX e
suas organizações. Tal idealização atende, em verdade, a interesses do status quo na
luta política, justamente por levarem à minimização da plataforma política e da
capacidade contestatória enquanto classes trabalhadoras.
Dissecou-se, também, como uma plataforma política de perspectiva de
esquerda e de classe – principalmente no tocante ao passe livre – transformou-se em
poucos dias em algo fluido e voltado à instabilidade do governo federal, em favor de
setores dominantes. Seu ápice se deu devido à extrema violência policial e
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manipulação dos grandes meios empresariais de comunicação, o que teria aberto
margem para a canalização da insatisfação popular para reformas estruturais:
mobilidade urbana como direito humano – e concretização do passe livre –,
ressignificação do papel das forças coercitivas do Estado, reconfiguração do modelo
democrático a partir da participação popular e comunicação como direito humano.
Ocorre que, se as explosões populares com frequência se dão de maneira
espontânea, como já relatava LUXEMBURGO (1979) e não compete às direções
políticas determinar a seu bel prazer tal momento, faz-se necessário que aquelas
percebam os elementos constitutivos dos conflitos, as alterações de conjuntura, e
empreendam aos mesmos uma perspectiva totalizante, uma politicidade à demanda
imediata que levou à sublevação inicial. Ao invés de proclamar a obsolescência e
dispensabilidade dos partidos, as Jornadas revelaram a importância da organização
partidária (LÊNIN, 1979), que detenha acúmulo teórico, práxis política, política de
comunicação, extrema organicidade, que venham a possibilitar enfrentar os novos
contextos de lutas de classes e disputas de hegemonias.
Milhares dos jovens que protestaram em junho desconhecem o antigo projeto
de transporte gratuito da prefeitura de São Paulo da década de 90, desconhecem o
debate sobre o direito a cidade; conhecem, ao invés, a explosão social que aflora
numa metrópole brasileira. Àqueles elementos envolvem anos de militância e
participação política. Estes, apenas conseguir sobreviver em nossas realidades
urbanas. O discurso ideológico anti-organização representava a exclusão destas, mas,
também, a possibilidade de alteração conservadora da pauta política dos atos e a
impossibilidade de seu aprofundamento para questões estruturantes da realidade
brasileira.
As esquerdas brasileiras, tendo acumulado razoável déficit organizativo nesta
última década, viu-se, pois, surpreendida pela dialética e disputa de hegemonia. A
direita, por outro lado, desenvolveu mecanismos de mobilização de massas, fazendo
com que, em verdade, as Jornadas de Junho tivessem sido uma experimentação da
possibilidade de sua organicidade para disputar, também, as ruas. O presente
trabalho, contudo, não esgota o tema e lança problemas a exigirem investigação mais
aprofundada, como, por exemplo, sobre o nascimento, vínculos e interesses de
classes dessas organizações que tiveram importante papel no golpe de Estado de
2016.
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A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E O DISCURSO DE ÓDIO: O ETNOCENTRISMO
RELIGIOSO LEGITIMANDO ABUSOS.
Francisco das Chagas Vieira dos Santos 1 – UESPI
Orientadora: Clara Jane Costa Adad – UESPI

Resumo: Esse artigo tem como objetivo analisar historicamente as consequências do
etnocentrismo religioso e a dogmática legal presentes nos discursos e atuação da
“bancada evangélica” no nosso Congresso Nacional, relacionando-os com a liberdade
de expressão e o discurso de ódio. Para alcançar tal objetivo, foram traçados os
seguintes objetivos específicos: esmiuçar desde como o “apartheid” religioso é
manifestado na população brasileira a como é abordado por parlamentares, sendo
considerado aspectos históricos, filosóficos e sociológicos presentes em
acontecimentos de relevância ao tema desde a colonização do Brasil até o atual
cenário brasileiro, dedicando maior cuidado nas análises referentes a atuação da
“bancada evangélica” no congresso nacional, com ênfase no último mandado eleitoral,
no entanto, também analisando fatos acontecidos em períodos anteriores ao
anteriormente citado. Ademais, para enriquecer o assunto, essa atuação será
analisada com base no direito constitucional, em especial no art.5... bem como em
tratados que versem sobre direitos humanos, vislumbrando a liberdade de credo e a
laicidade do Estado. Espera-se com o desenvolvimento desse trabalho aprimorar os
conhecimentos em relação à interferência da religião na dogmática legal vigente no
Brasil, além de adentrar conhecer e principalmente aprender com o campo da
pesquisa, contribuir, ainda, para o desenvolvimento de futuras pesquisas que
retenham objetivos semelhantes aos aqui tratados.

Palavras-chave: Etnocentrismo; Religião; Preconceito.

Abstract: This paper has as objective to analyze historically the consequences of
religious ethnocentrism and legal dogmatic present in the discourses and performance
of the "evangelical bench" in the Brazilian National Congress, relating them to freedom
of speech and hate speech. To achieve this objective, the following specific objectives
were elaborated: to detail how the religious “apartheid” has been manifested in the
Brazilian population and how this has been approached by parliamentarians,
considering historical, philosophical and sociological aspects present in relevant events
for the theme, from the colonization of Brazil to the current Brazilian scenario,
analyzing carefully the performance of the "evangelical bench" at the Brazilian National
Congress, emphasizing the last term of office, however, also analyzing events that
occurred before the periods mentioned above. In addition, aiming for enrich the topic,
this research will be analyzed according to the constitutional law, especially in the
Brazilian Constitution Section 5, and also in treaties that argue about human rights,
according to the freedom of creed and the laity in the State. It is to be hoped that our
research will improve the knowledge about the interference of religion in the legal
1

Acadêmico do sétimo período do Curso de Bacharelado em Direito da Universidade Estadual
do Piauí, campus Parnaíba. E-mail: franciscopxb@hotmail.com
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dogmatic valid in Brazil. Besides, we hope to know and mainly to learn with the field of
research, also to contribute for the development of future researches that retains
similar objectives with those discussed here

Keywords: Ethnocentrism; Religion; Preconception.

01 INTRODUÇÃO
Preliminarmente ao epicentro do presente artigo, faz-se necessário delimitar
minuciosamente o conceito de etnocentrismo e de como as religiões se manifestaram
na linha do tempo.
A religião, desde os primórdios da humanidade, tem auxiliado diversas
sociedades a se constituírem, contribuindo para uma relação harmoniosa entre povos,
além de ser um dos meios de exercício de “espiritualidade”, foi o que Durkheim
explanou em As formas elementares da vida religiosa (1968, p. 595): (…) a verdadeira
função da religião não é nos fazer pensar, enriquecer nosso conhecimento, (…) mas
sim nos fazer agir, nos ajudar a viver.
Com a religião, o homem principia na busca por dar significado às coisas ao
seu redor, assim, passando a compreender e a decifrar o mundo. Além disso, a
religião também passa a ser um modo de tranquilizar o homem perante os fenômenos
naturais, até então sem significado e amedrontadores, tais fenômenos como:
terremotos, chuvas, trovões, fogo, mortes, nascimentos e tantos outros.

Portanto,

naquele momento, onde as ciências não imperavam, a religião surgiu como uma forma
de conforto ao ser humano.
“À mercê de forças naturais O mito pode ter nascido do desejo e da
necessidade de dominar o mundo, para fugir ao medo e à
insegurança. À mercê das forças naturais, que são assustadoras, o
homem passou a lhes atribuir qualidades emocionais. As coisas não
eram consideradas como matéria morta, nem como independentes do
sujeito que as percebe: o próprio ser humano. As coisas, ao contrário,
eram vistas como plenas de qualidades, podendo tornar-se boas ou
más, amigas ou inimigas, familiares ou sobrenaturais, fascinantes e
atraentes ou ameaçadoras e repelentes. Assim, o homem se movia
num mundo animado por forças que ele precisava agradar para haver
caça abundante, para fertilizar a terra, para que a tribo ou grupo fosse
protegido, para que as crianças nascessem e os mortos pudessem ir
em paz para o além[...]” (OLIVIERA,pg.?, 2005)

Baseado nos fundamentos elucidados a seguir, a religião pode ser definida
como um sistema de crenças em comum, que todos os integrantes desse determinado
grupo julgam como verdade e por isso o seguem. A partir desse sistema, o religioso

105

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

estabelece com o mundo uma relação, que em geral, torna a vida mais confortável e
menos sofrida. É um sistema de ideias fechado como doutrina, onde para sua
manutenção e sobrevivência ela se retrai para se proteger e para se defender de
possíveis ataques externos. É ainda um sistema auto conservador e resistente a
qualquer coisa que ameace sua homeostase. Em seu modo de proteger-se, a religião
tende a evitar ataques, seleciona o que lhe é conveniente e elimina o que considera
ameaçador. Em geral, não se submete a avaliações ou reflexões autocríticas.
“O próprio termo “religião” originou-se da palavra latina religio, cujo
sentido primeiro indicava um conjunto de regras, observâncias,
advertências e interdições, sem fazer referência a divindades, rituais,
mitos ou quaisquer outros tipos de manifestação que,
contemporaneamente, entendemos como religiosas. Assim, o
conceito “religião” foi construído histórica e culturalmente no Ocidente
adquirindo um sentido ligado à tradição cristã. O vocábulo “religião” nascido como produto histórico de nossa cultura ocidental e sujeito a
alterações ao longo do tempo – não possui um significado original ou
absoluto que poderíamos reencontrar. Ao contrário, somos nós, com
finalidades científicas, que conferimos sentido ao conceito. Tal
conceituação não é arbitrária: deve poder ser aplicada a conjuntos
reais de fenômenos históricos suscetíveis de corresponder ao
vocábulo “religião”, extraído da linguagem corrente e introduzido
como termo técnico. Por isso, uma definição para uso acadêmico e
científico não pode atender a compromissos religiosos específicos,
nem ter definições vagas ou ambíguas, como, por exemplo, definir
“religião” como “visão de mundo”, o que pressuporia que todas as
“visões de mundo” fossem religiosas. Do mesmo modo, se “religião” é
definida como “sagrado”, a questão torna-se saber o que é “sagrado”
e o seu oposto, o “profano”. Outras definições são muito restritivas: a
definição “acreditar em Deus” deixa de fora todos os politeísmos e o
Budismo, enquanto a crença numa realidade sobrenatural ou
transcendental também não satisfaz, por não ser comum a todas as
culturas religiosas. A definição mais aceita pelos estudiosos, para
efeitos de organização e análise, tem sido a seguinte: religião é um
sistema comum de crenças e práticas relativas a seres
sobrehumanos dentro de universos históricos e culturais específicos.”
(SILVA, 2006, pg. ?,).

Contudo, como qualquer outro agrupamento humanístico, a religião é passível
de ser utilizada para justificar a prática de agressões, tais como a catequização
indígena no período colonial, a santa inquisição na Idade Média, o terrorismo baseado
no fundamentalismo islâmico atual, LGBTfobia, e até mesmo à demonização de
religiões afro-brasileiras.
Ademais, é imprescindível ressaltar o conceito de etnocentrismo, o qual é
definido como um conceito antropológico marcado por uma ótica demonstrada por
determinado grupo étnico ou cultura que se autoconsidera o centro de tudo, portanto,
ao ser centro deve ser tido como padrão, toda e qualquer cultura alheia à central é
objeto de submissão. Assim, um grupo etnocêntrico também pode ser definido como
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uma perspectiva de observação na qual emana o próprio ego, um preconceito e
despreparo mental em analisar as coisas sob outros pontos de vista, sob outras
culturas. Para estabelecer uma melhor compreensão transcreve-se que
“Etnocentrismo é uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é
tomado como centro de tudo e todos os outros são pensados e
sentidos através dos nossos valores, nossos modelos, nossas
definições do que é a existência. No plano intelectual, pode ser visto
como a dificuldade de pensarmos a diferença; no plano afetivo, como
sentimentos de estranheza, medo, hostilidade, etc. Perguntar sobre o
que é etnocentrismo é, pois, indagar sobre um fenômeno onde se
misturam tanto elementos intelectuais e racionais quanto elementos
emocionais e afetivos. No etnocentrismo, estes dois planos do
espírito humano – sentimento e pensamento – vão juntos compondo
um fenômeno não apenas fortemente arraigado na história das
sociedades como também facilmente encontrável no dia-a-dia das
nossas vidas” (ROCHA, 1988, p. 5)

O exemplo de tal conceito emana, também, do período conhecido como
colonização do Brasil; segundo relatos históricos os primeiros contatos entre os dois
povos, indígenas e portugueses, tiveram um estranhamento de forma mutua, afinal,
eram duas culturas notoriamente distintas. De um lado indivíduos barbados com seus
corpos cobertos de tecidos e de outro lado indivíduos que não cobriam “suas
vergonhas”, que ao invés de tecidos, usavam pinturas, além da diferença de dialetos.
Todavia, a característica etnocêntrica efluiu de forma agressiva e dominante
em um grupo, os portugueses, esses julgaram os costumes e valores indígenas com
base nos seus. Nessa perspectiva os nativos contrariavam a “vontade de Deus” e
viviam em pecado, por isso os colonizadores sentiam-se na obrigação de “salvar as
almas” dos indígenas, trazendo-os para sua fé. Alegação baseada em Zanini:
“Considerações políticas fizeram com que a Coroa se decidisse por
povoar o Brasil e com o auxílio da Companhia de Jesus, que vinha
para essa terra com o objetivo de salvar almas dos nativos e dos
portugueses que para cá viessem com o Governador, na função de
representar o próprio Rei nas novas terras” (ZANINI, 2014, p. 42)

Contudo, tal problemática não ficou restrita a períodos passados, embora a
constituição declare expressamente em seu artigo quinto que não deve haver
nenhuma discriminação com relação a nenhuma escolha no âmbito de manifestação
de religião ou ausência de religião.
“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
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VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na
forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias”
(BRASIL, 1988, p. 13)

Diante de tal colocação da carta magna, se torna notório e imperativo que por
mais que todos os indivíduos subordinados à constituição brasileira tenham liberdade
religiosa, essa mesma liberdade não deve ultrapassar a barreira do pessoal, logo,
deve afetar somente ao possuidor da crença, não devendo refletir nos demais.
Quiçá o fenômeno do etnocentrismo religioso tenha tido o crescimento
exponencial de sua agressividade devido à mídia, principalmente no aspecto de
internet, a qual tem se tornado um meio de propagação religiosa, isso com o intuito de
recrutar mais “fiéis”. Entretanto, tal espetáculo, que segundo próprios dogmas
religiosos deveriam transparecer amor ao próximo, vem propagando o extremo oposto,
ódio, intolerância, discriminação, uma verdadeira segregação social. Onde os ataques
às outras religiões e a indivíduos sem religião se tornaram constante, circunstância
fática que obviamente extrapola o direito de manifestação religiosa.
Com isso e em nome dessa dita liberdade diversos direitos estão sendo
suprimidos e chegou ao ponto de terem vidas ceifadas. Principalmente se de lado
oposto estiverem religiões de matrizes afro-brasileiras, as quais são chamadas
"religião do diabo", "macumbeiros", "lugar de encostos", "seita diabólica" e que muitas
vezes é tido como normal esse verdadeiro apartheit religioso, comprovado por frases
como “chuta que é macumba”. Sobre a temática e principalmente sobre o grito contido
de tais minorias, o cantor e compositor Chico Buarque exterioriza em sua canção
Cálice:
“de que me vale ser filho da santa; melhor seria ser filho da outra;
outra realidade menos morta; tanta mentira, tanta força bruta;como é
difícil acordar calado; se na calada da noite eu me dano; quero lançar
um grito desumano; que é uma maneira de ser escutado; esse
silêncio todo me atordoa; atordoado eu permaneço atento; na
arquibancada pra a qualquer momento; ver emergir o monstro da
lagoa” (BUARQUE; GIL, 1978)

Ademais, o impacto religioso também lesiona grupos sem religião ou que
suas peculiaridades pessoais são contrarias a determinadas doutrinas religiosas. A
exemplo disso temos o matemático Alan Turing, cujo teve ofício imprescindível durante
a segunda guerra mundial ao decifrar o código secreto nazista, considerado até então
inquebrável e posteriormente, o mesmo homem que possibilitou salvar inúmeras vidas
foi condenado por pratica de homossexualidade, sofrendo as sanções da época,
assim, o levando ao suicídio.
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Outra mancha na história acerca da mesma problemática, advém de Leonard
Matlovich, um sargento condecorado na Força Aérea do Estados Unidos e proferiu a
antológica frase: "Deram-me uma medalha por matar dois homens e uma expulsão por
amar outro".
Destarte, é notório que história da humanidade tem sido escrita por meio de
diversos conflitos de cunho preconceituosos, nos quais governantes aplicaram seus
dogmas pessoais não somente a si mesmos, mas como a toda uma nação.
Circunstância fática que perdura até a atual conjuntura política brasileira, devido a um
grupo suprapartidário, composto por congressistas ligados a diferentes igrejas
evangélicas, a bancada evangélica. Esses congressistas atuam em conjunto para
aprovar ou rejeitar a legislação de interesse religioso e pautar diversas discussões no
parlamento brasileiro, assim, não somente legislando sobre assuntos de interesse
próprio, mas também interferindo em discussões de interesses de outrem.
Outra consequência desse grupo é que, indubitavelmente, tais atos lesionam
o Estado laico, não por serem professarem de alguma religião, mas por deixarem que
dogmas religiosos comandem não somente a própria vida, mas a de outros alheios a
aquelas convicções. Acerca disso, a Constituição brasileira é bem clara ao citar em
seu Art. 19:
"Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los,
embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus
representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na
forma da lei, a colaboração de interesse público" (BRASIL, 1988, p.
25)

Nesse sentido, essa pesquisa visa analisar historicamente as consequências
do etnocentrismo religioso e outrossim a dogmática legal relacionada ao tema. Para
alcançar objetivo geral, foram traçados os seguintes objetivos específicos: esmiuçar
desde como o “apartheid” religioso é manifestado na população brasileira a como é
abordado por parlamentares, sendo analisado aspectos históricos, filosóficos e
sociológicos presentes em acontecimentos de relevância ao tema desde a colonização
até o atual cenário brasileiro. Espera-se com o desenvolvimento desse trabalho
aprimorar os conhecimentos em relação à interferência da religião na dogmática legal
vigente no Brasil, além de adentrar conhecer e principalmente aprender com o campo
da pesquisa, contribuir, ainda, para o desenvolvimento de futuras pesquisas que
retenham objetivos semelhantes aos aqui tratados.
02 LGBTFOBIA E O ETNOCENTRISMO RELIGIOSO
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Acerca do significado de homofobia, o conceito de tal palavra se verbaliza em
aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas
nutrem contra à população LGBT. O vocábulo compreende todo e qualquer ato ou
manifestação de ódio ou rejeição a homossexuais, lésbicas, bissexuais, travestis e
transexuais. Embora o termo homofobia abrigue todas essas parcelas, novos
vocabulos, tais como lésbofobia, bifobia e transfobia, ainda surgem para garantir maior
perceptividade à intolerância em todos os seus ramos. Não obstante que sejam
expressões novas, verbalizam velhas condutas, visto que é de praxe até mesmo
citarem textos bíblicos na tentativa de inocentar atitudes discriminatórias, de eufemizar
a personificação do ódio.
“O termo homofobia é constantemente problematizado em
decorrência de sua possível homogeneização sobre a diversidade de
sujeitos que pretende abarcar, ocultando violências e discriminações
cometidas contra lésbicas e pessoas trans (travestis, mulheres
transexuais e homens transexuais). Nesse sentido, optam por
nominá‐las especificamente como lesbofobia (sobre as quais recaem
também o machismo e o sexismo) e transfobia (sobre as quais recai o
preconceito relativo à falta de entendimento da realidade de assumir
o gênero e/ou sexo oposto ao biológico do indivíduo) ” (BRASÍLIA,
2016, p. 5)

Como o dantes elucidado, como qualquer outro agrupamento humanístico, a
religião é passível de ser utilizada para justificar a prática de agressões, tais como a
catequização indígena no período colonial, a santa inquisição na Idade Média, o
terrorismo baseado no fundamentalismo islâmico atual, LGBTfobia, e até mesmo à
demonização de religiões afro-brasileiras. Destarte, nesse momento, o enfoque será a
LGBTfobia.
Lamentavelmente, os inclusos na população LGBT não possuem uma
legislação específica que os protejam e criminalize as agressões que somente advém
devido a não pertencerem à sexualidade imposta como padrão, ao contrário do que
ocorre, a exemplo, com os negros e o racismo, com mulheres e o feminicídio.
Vejamos:
“Para regulamentar o comando constitucional, a Lei 7.716/89
criminaliza o preconceito de raça ou de cor. O Estatuto da Criança e
do Adolescente e o Estatuto do Idoso atentam contra o preconceito
em razão da idade. O Estatuto da Igualdade Racial visa a evitar a
discriminação em face da cor. No entanto, a vedação constitucional
de preconceito em razão de sexo – que alcança a discriminação por
orientação sexual ou identidade sexual – prossegue sem uma
legislação que criminalize atos de homofobia. Diante da postura
omissiva e complacente da sociedade os legisladores, por medo de
comprometer sua reeleição ou serem rotulados de homossexuais,
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impedem a aprovação de qualquer projeto de lei que vise criminalizar
a homofobia ou garantir direitos às uniões homoafetivas. Conclusão,
o Brasil é o país que registra o maior número de crimes homofóbicos.
Uma triste realidade que todos insistem em não ver. Tanto é assim
que não existem estatísticas oficiais” (DIAS, 2018, pg?)

Ou seja, não há criminalização para a homofobia, LGBTs não estão sobre
uma égide legal especifica e a justiça nada pode fazer contra ações de natureza
discriminatória. Isso visto que, segundo a Constituição Federal brasileira, artigo5º,
inciso XXXIX “não há crime sem lei anterior que o defina”, logo ninguém pode ser
condenado sem lei que tipifique a ação como delituosa. Com isso, a exemplo, um
crime de homicídio com motivações de desentendimento é equiparado a um homicídio
com motivações homofóbicas, há um abismo que diferencia as duas situações.
No primeiro caso é um crime que todas as pessoas podem está configurada
como vítimas, no segundo não, somente LGBTs podem ser vítimas, visto que é um
crime instigado apenas pelo outro não pertencer ao “mundo hétero”. Não é uma morte.
Legislação essa de extrema importância, Além da discriminação irracional da
população, os travestis e os transexuais ainda sofrem com a discriminação e o
abandono da própria família, pois muitas delas não têm estrutura para aceitar que a
identidade de gênero não corresponde ao sexo biológico. Vejamos os dados
adquiridos pelo Relatório de Violência Homofóbica no Brasil do ano 2013:
“A primeira informação a ser analisada acerca das violações de
direitos humanos de caráter homofóbico diz respeito ao local onde
tais violações ocorreram. Violências homofóbicas acontecem tanto
em espaços públicos (como ruas, estradas, escolas, instituições
públicas, hospitais e restaurantes), quanto em espaços privados,
como se pode denotar com os dados de 2013. Assim, 36,1% das
violações ocorreram nas casas – da vítima (25,7%), do suspeito
(6,0%), de ambos ou de terceiros (4,4%). Seguido pela rua, com
26,8% das violações e outros locais com 37,5% das denúncias
(delegacias de polícia, hospitais, igrejas, escola, local de trabalho e
outros). Em 2011, essas proporções foram semelhantes, com 38%
das violações ocorridas nas casas e 30,89% na rua. [...] pode‐se
verificar que violências psicológicas foram as mais reportadas, com
40,1% do total, seguidas de discriminação, com 36,4%; e violências
físicas, com 14,4%. Também há significativo percentual de
negligências (3,6%). Outros tipos de violação correspondem a 5,5%.
Esses dados confirmam os de 2012, quando as violações de cunho
psicológico e discriminatório também tiveram as maiores
porcentagens. Esses dados apontam de modo eloquente para as
violências muitas vezes subnotificadas e certamente recorrentes às
quais a população LGBT está sistematicamente submetida em seu
cotidiano. (BRASÍLIA, 2016, p.22)

Essa truculenta informação é mais um dado sobre a insegurança em que vive
a população LGBT que reside em território brasileiro, visto que que todos os locais de
passagem ou permanência das pessoas LGBT são espaços potenciais de violência
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homofóbica, e para agravar, suas próprias casas se mostram com um dos locais de
maior insegurança. Diante disso, é imprescindível um ato legislativo especifico a fim de
coibir a homofobia. De certo, tal ato foi posto em pratica, no entanto a “Bancada
evangélica” derrubou a lei contrária homofobia, como elucida matéria do Catraca Livre:
“Na última sexta-feira, 23, o governador do Distrito Federal Rodrigo
Rollemberg (PSB) assinou um decreto que regulamenta a lei lei antihomofobia no território. Mas o avanço social durou pouco. Três dias
após a assinatura, a Câmara Legislativa do Distrito Federal decidiu
retroceder e derrubou o decreto que regulamenta a lei. O texto
aprovado nesta segunda-feira teve nove votos a favor, seis contra e
duas abstenções. A decisão reacionária foi responsabilidade, claro,
da bancada evangélica do órgão, responsável pela autoria do texto. A
desculpa é a de sempre: a boa e velha hipocrisia de "proteger a
família”. (CATACRA LIVRE, 2017).

Ao invocar a instituição família, base da sociedade, para tal fim, se faz
imprescindível definir o que é de fato família e não somente caracterizar uma
espécie. Dito isso, não há nada de errado em pautar uma família sobre condutas
cristã, do contrario seria uma imposição e ceifamento de liberdade, mas há erro em
tentar impor a alguém qualquer que seja o modelo. Mas de fato, o que é família?
Com a promulgação da Lei Maria da Penha (Lei 11. 340/2006), o termo
“família” passou a ser definido como: a comunidade formada por indivíduos que são
ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por
vontade expressa.
E diante do exemplo em tela, é notório que a terminologia do termo “família”
não é estática, pelo contrário, está em grande e constante mutação. examinemos:
“a família é o elemento ativo; nunca permanece estacionária, mas
passa de uma forma inferior a uma forma superior, à medida que a
sociedade evolui de um grau mais baixo para outro mais elevado.
Os sistemas de parentesco, pelo contrário, são passivos; só depois
de longos intervalos, registram os progressos feitos pela família, e
não sofrem uma modificação radical senão quando a família já se
modificou radicalmente” (PINHO, 2016,pg?)

Acerca da instituição família no aspecto contemporâneo Maria Berenice
Dias explana:
“É necessário ter uma visão pluralista da família que abrigue os
mais diversos arranjos familiares, devendo-se buscar o elemento
que permite enlaçar no conceito de entidade familiar todos os
relacionamentos que têm origem em um elo de afetividade,
independentemente de sua conformação. Esse referencial só pode
ser identificado no vínculo que une seus integrantes. É o
envolvimento emocional que leva a subtrair um relacionamento do
âmbito do direito obrigacional - cujo núcleo é a vontade - para inserilo no direito das famílias, que tem como elemento estruturante o
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sentimento do amor que funde as almas e confunde patrimônios,
gera responsabilidades e comprometimentos mútuos. Esse é o
divisor entre o direito obrigacional e o familiar: os negócios têm por
substrato exclusivamente a vontade, enquanto o traço diferenciador
do direito da família é o afeto. A família é u m grupo social fundado
essencialmente nos laços de afetividade após o desaparecimento
da família patriarcal, que desempenhava funções procriativas,
econômicas, religiosas e políticas. (DIAS, 2015, p. 133)

Portanto, conjurar a instituição familiar nessa situação tangenciona qualquer
ato genuinamente racional. Assim, sendo nada mais que a busca de defesa para a
resguardar o “direito” de personificação do ódio contra outrem sem que haja a
atribulação de ser penalizado. Escudados

no direito ao credo, parcelas

conservadoras fundam instituições religiosas com as mais diversificadas intitulações,
que até mesmo podem se intitular de igrejas. Seus coordenadores vão para além de
sinagogas. Influenciam em meios de comunicação e se instalam na política, e assim
propagando ideias não de amor, mas o ódio ao próximo.
Arvoram-se o poder de ser capaz de promover

a conversão de

homossexuais com a “cura gay”, como se fosse uma doença passível de ser tratada.
É notório que até mesmo ignoram a Carta Magna, a qual é basilar para a
organização estatal, visto que nem ao menos há observância

à Constituição

Federal, que já em seu preâmbulo traz para sua égide a manifestação dos direitos
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e
sem preconceitos. Também está sob a égide constitucional (art. 3ª, inc. IV):
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação.
Embora a história de luta do público LGBT esteja banhada de sangue, ainda
há vitorias, O Estado de São Paulo prevê punição administrativa contra a prática da
homofobia.
“A Lei Nº 10.948, de 5 de novembro de 2001, vigente há mais de uma
década serve como importante mecanismo de punição a diversos
casos de práticas homofóbicas ocorridos no decorrer da vigência da
referida lei no estado paulista. A Coordenação de Politicas para a
Diversidade Sexual, da Secretaria de Justiça do Estado de São
Paulo, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a CADS Coordenadoria de Assuntos de Diversidade Sexual do Município de
São Paulo, são orgãos públicos que contribuem para a promoção dos
direitos da diversidade sexual, e que possuem a atribuição para
receber e apurar as denúncias dessas condutas
[...]
A lei prescreve as seguintes punições ADVERTÊNCIA, MULTA e no
caso de estabelecimento comercial SUSPENSÃO ou CASSAÇÃO DE
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. Tratando-se de ato praticado por
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servidor público, esse será penalizado de acordo com o seu estatuto”
(OLIVEIRA, 2013,pg?)

A sanção presente na lei dantes elucidada é de interesse público e almeja a
reparação de um dano moral coletivo, ou seja, a imagem e a honra de toda os
pertencentes à população LGBT vulnerável à violência motivadas por homofobia.
Vejamos, então um trecho da referida lei:
"Artigo 1º - Será punida, nos termos desta lei, toda manifestação
atentatória ou discriminatória praticada contra cidadão homossexual,
bissexual ou transgênero.
Artigo 2º - Consideram-se atos atentatórios e discriminatórios dos
direitos individuais e coletivos dos cidadãos homossexuais,
bissexuais ou transgêneros, para os efeitos desta lei
I - praticar qualquer tipo de ação violenta, constrangedora,
intimidatória ou vexatória, de ordem moral, ética, filosófica ou
psicológica;
II - proibir o ingresso ou permanência em qualquer ambiente ou
estabelecimento público ou privado, aberto ao público;
III - praticar atendimento selecionado que não esteja devidamente
determinado
em
lei;
IV - preterir, sobretaxar ou impedir a hospedagem em hotéis, motéis,
pensões ou similares
V - preterir, sobretaxar ou impedir a locação, compra, aquisição,
arrendamento ou empréstimo de bens móveis ou imóveis de qualquer
finalidade;VI - praticar o empregador, ou seu preposto, atos de
demissão direta ou indireta, em função da orientação sexual do
empregado;
VII - inibir ou proibir a admissão ou o acesso profissional em qualquer
estabelecimento público ou privado em função da orientação sexual
do profissional;
VIII - proibir a livre expressão e manifestação de afetividade, sendo
estas expressões e manifestações permitidas aos demais cidadãos.
Artigo 3º - São passíveis de punição o cidadão, inclusive os
detentores de função pública, civil ou militar, e toda organização
social ou empresa, com ou sem fins lucrativos, de caráter privado ou
público, instaladas neste Estado, que intentarem contra o que dispõe
esta lei." (OLIVEIRA, 2013, pg?)

Ademais, ainda há vitória no campo da família, isso no que se refere à
instituição do casamento, o qual deve ser acessível a todos os cidadãos,
independentemente de sua orientação sexual, sob penalização de discriminação
vedada na Constituição Federal brasileira.
Vitoria essa, devido a uma jurisprudência que, utilizando-se de analogia,
reconheceu e ainda reconhece uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo sem
levar em consideração o fato de a Constituição transcreve que a união estável se dê
“entre o homem e a mulher”. Logo, essa interpretação deve ser ampliada para a união
entre pessoas do mesmo sexo. Cumpre salientar que não se trata de almejar um novo
direito ao público LGBT, mas apenas assegurar-lhes o direito que já possuem: de não

114

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

serem discriminados. Vejamos o trecho da histórica decisão do STF ao reconhecer a
união homoafetiva como entidade familiar:
[...] 2. PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DAS PESSOAS EM
RAZÃO DO SEXO, SEJA NO PLANO DA DICOTOMIA
HOMEM/MULHER (GÊNERO), SEJA NO PLANO DA ORIENTAÇÃO
SEXUAL DE CADA QUAL DELES. A PROIBIÇÃO DO
PRECONCEITO COMO CAPÍTULO DO CONSTITUCIONALISMO
FRATERNAL. HOMENAGEM AO PLURALISMO COMO VALOR
SÓCIO-POLÍTICO-CULTURAL. LIBERDADE PARA DISPOR DA
PRÓPRIA SEXUALIDADE, INSERIDA NA CATEGORIA DOS
DIREITOS FUNDAMENTAIS DO INDIVÍDUO, EXPRESSÃO QUE É
DA AUTONOMIA DE VONTADE. DIREITO À INTIMIDADE E À VIDA
PRIVADA. CLÁUSULA PÉTREA. O sexo das pessoas, salvo
disposição constitucional expressa ou implícita em sentido contrário,
não se presta como fator de desigualação jurídica. Proibição de
preconceito, à luz do inciso IV do art. 3º da Constituição Federal, por
colidir frontalmente com o objetivo constitucional de “promover o bem
de todos”. Silêncio normativo da Carta Magna a respeito do concreto
uso do sexo dos indivíduos como saque da kelseniana “norma geral
negativa”, segundo a qual “o que não estiver juridicamente proibido,
ou obrigado, está juridicamente permitido”. Reconhecimento do direito
à preferência sexual como direta emanação do princípio da
“dignidade da pessoa humana”: direito a auto-estima no mais elevado
ponto da consciência do indivíduo. Direito à busca da felicidade. Salto
normativo da proibição do preconceito para a proclamação do direito
à liberdade sexual. O concreto uso da sexualidade faz parte da
autonomia da vontade das pessoas naturais. Empírico uso da
sexualidade nos planos da intimidade e da privacidade
constitucionalmente tuteladas. Autonomia da vontade. Cláusula
pétrea. 3. TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO DA
FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE QUE A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL NÃO EMPRESTA AO SUBSTANTIVO “FAMÍLIA”
NENHUM SIGNIFICADO ORTODOXO OU DA PRÓPRIA TÉCNICA
JURÍDICA. A FAMÍLIA COMO CATEGORIA SÓCIO-CULTURAL E
PRINCÍPIO ESPIRITUAL. DIREITO SUBJETIVO DE CONSTITUIR
FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO NÃO-REDUCIONISTA. O caput do art.
226 confere à família, base da sociedade, especial proteção do
Estado. Ênfase constitucional à instituição da família. Família em seu
coloquial ou proverbial significado de núcleo doméstico, pouco
importando se formal ou informalmente constituída, ou se integrada
por casais heteroafetivos ou por pares homoafetivos. A Constituição
de 1988, ao utilizar-se da expressão “família”, não limita sua
formação a casais heteroafetivos nem a formalidade cartorária,
celebração civil ou liturgia religiosa. Família como instituição privada
que, voluntariamente constituída entre pessoas adultas, mantém com
o Estado e a sociedade civil uma necessária relação tricotômica.
Núcleo familiar que é o principal lócus institucional de concreção dos
direitos fundamentais que a própria Constituição designa por
“intimidade e vida privada” (inciso X do art. 5º). Isonomia entre casais
heteroafetivos e pares homoafetivos que somente ganha plenitude de
sentido se desembocar no igual direito subjetivo à formação de uma
autonomizada família. Família como figura central ou continente, de
que tudo o mais é conteúdo. Imperiosidade da interpretação nãoreducionista do conceito de família como instituição que também se
forma por vias distintas do casamento civil. Avanço da Constituição
Federal de 1988 no plano dos costumes. Caminhada na direção do
pluralismo como categoria sócio-político-cultural. Competência do
Supremo Tribunal Federal para manter, interpretativamente, o Texto
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Magno na posse do seu fundamental atributo da coerência, o que
passa pela eliminação de preconceito quanto à orientação sexual das
pessoas. 4. UNIÃO ESTÁVEL. NORMAÇÃO CONSTITUCIONAL
REFERIDA A HOMEM E MULHER, MAS APENAS PARA ESPECIAL
PROTEÇÃO
DESTA
ÚLTIMA.
FOCADO
PROPÓSITO
CONSTITUCIONAL DE ESTABELECER RELAÇÕES JURÍDICAS
HORIZONTAIS OU SEM HIERARQUIA ENTRE AS DUAS
TIPOLOGIAS
DO
GÊNERO
HUMANO.
IDENTIDADE
CONSTITUCIONAL DOS CONCEITOS DE “ENTIDADE FAMILIAR” E
“FAMÍLIA”. A referência constitucional à dualidade básica
homem/mulher, no §3º do seu art. 226, deve-se ao centrado intuito de
não se perder a menor oportunidade para favorecer relações jurídicas
horizontais ou sem hierarquia no âmbito das sociedades domésticas.
Reforço normativo a um mais eficiente combate à renitência patriarcal
dos costumes brasileiros. Impossibilidade de uso da letra da
Constituição para ressuscitar o art. 175 da Carta de 1967/1969. Não
há como fazer rolar a cabeça do art. 226 no patíbulo do seu parágrafo
reterceiro. Dispositivo que, ao utilizar da terminologia “entidade
familiar”, não pretendeu diferenciá-la da “família”. Inexistência de
hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre as duas formas de
constituição de um novo e autonomizado núcleo doméstico. Emprego
do fraseado “entidade familiar” como sinônimo perfeito de família. A
Constituição não interdita a formação de família por pessoas do
mesmo sexo. Consagração do juízo de que não se proíbe nada a
ninguém senão em face de um direito ou de proteção de um legítimo
interesse de outrem, ou de toda a sociedade, o que não se dá na
hipótese sub judice. Inexistência do direito dos indivíduos
heteroafetivos à sua não-equiparação jurídica com os indivíduos
homoafetivos. Aplicabilidade do §2º do art. 5º da Constituição
Federal, a evidenciar que outros direitos e garantias, não
expressamente listados na Constituição, emergem “do regime e dos
princípios por ela adotados”, verbis: “Os direitos e garantias
expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”. 5.
DIVERGÊNCIAS LATERAIS QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO
ACÓRDÃO. Anotação de que os Ministros Ricardo Lewandowski,
Gilmar Mendes e Cezar Peluso convergiram no particular
entendimento da impossibilidade de ortodoxo enquadramento da
união homoafetiva nas espécies de família constitucionalmente
estabelecidas. Sem embargo, reconheceram a união entre parceiros
do mesmo sexo como uma nova forma de entidade familiar. Matéria
aberta à conformação legislativa, sem prejuízo do reconhecimento da
imediata auto-aplicabilidade da Constituição. 6. INTERPRETAÇÃO
DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL EM CONFORMIDADE COM A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TÉCNICA DA “INTERPRETAÇÃO
CONFORME”). RECONHECIMENTO DA UNIÃO HOMOAFETIVA
COMO FAMÍLIA. PROCEDÊNCIA DAS AÇÕES. Ante a possibilidade
de interpretação em sentido preconceituoso ou discriminatório do art.
1.723 do Código Civil, não resolúvel à luz dele próprio, faz-se
necessária a utilização da técnica de “interpretação conforme à
Constituição”. Isso para excluir do dispositivo em causa qualquer
significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública
e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família.
Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e com
as mesmas consequências da união estável heteroafetiva "(ADI 4277,
Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em
05/05/2011, DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011
EMENT VOL-02607-03 PP-00341 RTJ VOL-00219- PP-00212)”
(OLIVEIRA, 2013,pg?)
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03 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Algumas opiniões minhas foram relativizadas sob o argumento extra
científico de que pertenço a determinada instituição religiosa. Não fui
criticado a partir da propriedade ou não das ideias, mas a partir de
argumento “extracampo”. Porém, pergunto: onde está o cientista
absolutamente virgem quanto a preconceitos culturais, de formação
etc.? Alguém poderia afirmar com total segurança que caminha na
direção de um objeto de estudo absolutamente nu, desarmado?
Mesmo que assevere que, em relação à religião, seu objeto de
estudo é ateu (conceito já carregado de paradoxal compromisso),
agnóstico ou materialista, já contaminou suas posições. O que
conduz o cientista a determinado objeto é a paixão, seja a afirmação
ou a negação em relação ao objeto. (MENDONÇA, 1990, p. 279)

Portando, diante da problemática em tela, se torna notório que há uma linha
tênue entre religião e política. Assim, todos devem resguardar a máxima do Estado
Laico, ou seja, não há qualquer problema em manifestar de forma pessoal alguma
religião(o Estado Laico defende o direito de crença e de não crença. Sugiro ler um
pouco sobre isso, do jeito que está ficou um pouco confunso). Todavia isso deve ser
feito somente na vida daqueles que acreditam nesses dogmas, jamais sendo imposto
a outrem, ainda por políticos, os quais têm o dever de defender a liberdade individual
de todos, visto que é um princípio da Carta Magna brasileira.
Logo, conclui-se, que atos de violência contra a população LGBT no Brasil é
uma circunstância fática, a qual torna imprescindível que os governos Federal,
Estaduais, Distrital e Municipais aprimorem as políticas públicas de combate a
homofobia, fazendo com que se tornem eficazes e articuladas para o enfrentamento
dessa violência. Ademais, também é de suma importância que toda a sociedade
brasileira se articule e lute contra esse grave quadro de violência no Brasil.
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RESUMO
Para a manutenção de uma sociedade democrática é necessário o estabelecimento de um dos
seus principais pilares, que permite a coexistência das diferenças: a tolerância. Sua importância
está no reconhecimento da liberdade do outro indivíduo e de sua diversidade. Para analisar como
a teoria democrática lida com o esse tema, é crucial compreender a complexa relação entre o
pressuposto da participação livre e igual, que fundamenta os regimes democráticos, e o limite do
que pode ser tolerado como argumento público. Para empreender esta tarefa, este trabalho visa
debater a relação entre tolerância e religião no âmbito do espaço público, buscando problematizar
as tensões entre a laicidade, democracia e tolerância dentro da matriz de pensamento do
liberalismo igualitário.
Palavras-chave: Democracia. Tolerância. Laicidade. Religião.

120

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

2

INTRODUÇÃO

Em um regime democrático, baseado na soberania popular, reúnem-se aspectos políticos
e sociais que agem em favor de cada indivíduo, garantindo as liberdades civis, a igualdade
jurídica e empenhando-se em assegurar a igualdade social, a participação política e a tolerância
para com o outro. Ferramentas foram criadas ao longo do tempo para certificar que tais princípios
permanecem válidos, independente do tempo ou do lugar, através da universalização desses
direitos. Um dos principais documentos políticos a exercer essa função é a Declaração Universal
dos Direitos Humanos de 1948, que procura assegurar os direitos inalienáveis e a proteção à vida
para todos os indivíduos, reunindo pontos comuns e universais a serem preservados, através de
um acordo, em todas as épocas e culturas. A tarefa de estabelecer valores acordados por todos é
árdua, porém sem esse núcleo mínimo a vida humana não seria possível. (FREITAS, 2002).
Apesar de ter o seu conceito manipulado por muitos, que afirmam somente proteger e
privilegiar a parte transgressora de uma sociedade, os direitos humanos não distingue raça,
gênero, orientação sexual, instrução ou julgamento moral, pelo contrário, compreende todos os
grupos, classes e comunidades, reconhecendo a dignidade inerente a todo ser humano e
ultrapassando fronteiras, com o fundamento central de defesa do direito à vida. Fábio F. B. de
Freitas (2002) classifica em três gerações, esse conjunto de direitos essenciais a todo ser
humano. A primeira geração abrange o ideal da liberdade, constituído pelos direitos civis e
políticos e as liberdades individuais, advindo das ideias liberais, diz respeito mais
especificadamente aos direitos à integridade física e psíquica, aos direitos de expressão e de
organização política. A segunda geração compreende a questão da igualdade, correspondente
aos direitos da igualdade diante da lei e da busca pela igualdade social, das necessidades
básicas, como saúde, educação, habitação etc. A terceira, por fim, dispõe do conjunto de direitos
resultantes do ideal da fraternidade e solidariedade, como o direito a autodeterminação dos povos
e o direito a paz, refere-se também ao direito e ao dever de responsabilidade compartilhada pela
busca do bem comum, que possibilita a participação na vida pública. A união desses princípios
configura a base de uma democracia, permitindo a cada indivíduo manter seus valores próprios e
expressa-los livremente, contudo, sob a condição de não subordinar ou oprimir aos outros. É
nesse contexto que a tolerância1 e sua limitação se estabelecem.

Tolerância significa renúncia em impedir alguns males justificada pelo risco de que se forem impedidos à
força se tornariam piores. É evidente que em tal caso o conceito de tolerância constitui um grau preparatório
do princípio de liberdade: a Tolerância institui, na verdade, um espaço de liceidade ou pelo menos de
imunidade nas decisões individuais, mas o qualifica como concessão revogável e não ainda como direito
irrevogável. (BOBBIO, 1998, p. 1246).
1
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3

A TOLERÂNCIA

A tolerância põe em prática esses três ideais, quando institui o respeito à diferença e a
variedade de culturas e princípios, reconhecendo a dignidade de cada indivíduo. Ela é a virtude
responsável em grande parte, pela manutenção das democracias modernas, devendo ser
constantemente preservada. Sua definição abrange um enorme aglomerado de conceitos oriundo
do liberalismo igualitário, a começar pela ideia de reconhecimento do outro, partindo da
compreensão da existência de outro indivíduo, e que esse ocupa um espaço, possui direitos e
deveres e que, sobretudo é diferente. Logo, não basta apenas reconhecer a existência do outro, é
necessário colocar-se em seu lugar e olhar pelo seu ponto de vista, para que se compreenda sua
diferença, como argumenta Kant:
Em sua "Lei Fundamental da Razão Pura Prática", conhecida como "imperativo
categórico", Kant estabelecera: "Age de tal modo que a máxima de tua vontade
possa valer-te sempre como princípio de uma legislação universal". Tal princípio,
consentâneo ao ensinamento cristão "Ama ao próximo como a ti mesmo", ou, em
sua forma negativa, ao aforismo confuciano em epígrafe, pode acolher igualmente
a pressuposição de uma simetria na relação eu/tu que, em muitos casos, significa
simplesmente uma limitação da tolerância, o desconhecimento do outro, ou
mesmo, o germe da intolerância. As epígrafes com a aguda observação de
Bernard Shaw e o poema/lembrete de Antônio Machado parecem suficientes para
sublinhar a necessidade da assimetria na relação com o outro. O outro não sou
eu, pode não gostar do mesmo que eu gosto; importa jamais esquecer isto
(MACHADO, p. 02).

Porém, para a explicação mais precisa dessa virtude é imprescindível que no ato do
reconhecimento se estabeleça uma assimetria de perspectiva, ou seja, enquanto a análise do
ponto de vista do outro for baseada em percepções próprias através do referencial daquele que
compreende, a tolerância será insuficiente. Para sua eficácia, é necessário segundo Nílson José
Machado (2012), “reconhecer a legitimidade do cenário que o outro vislumbra, diverso do meu, de
colocar-me em disponibilidade para a comunicação com ele ainda que continuemos a falar línguas
diferentes, ou a alimentar diferentes projetos”.
A autora Celi Pinto, explora questões importantes sobre o tema, como até que ponto se
admite a diferença, se todas as diferenças devem ser tidas como passíveis de convivência e se é
possível um mundo de diferenças absolutas. Ela critica os discursos de entusiastas do
multiculturalismo e apreciadores da diferença que veem toda construção social como conquista
sem levar em conta identidades que foram constituídas não pelo individuo em si, mas por seus
dominadores, como os negros, as mulheres, os índios, imigrantes ou minorias das mais diversas,
todos foram nomeados pelos brancos, homens, através de formas de dominações históricas. Ela
afirma ainda, que a tolerância pode ser mal utilizada quando tolerar identidades torna-se o mesmo
que congelá-las e não integra-las, pois a exclusão impõe o não reconhecimento do outro.
"Devemos redirecionar a discussão no sentido de buscar formas de redistribuição de poder na
sociedade, que tenham como resultado o fim da necessidade de alguns grupos identitários
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dependerem da tolerância para garantir até mesmo suas vidas" (PINTO, 1997, apud FREITAS,
2002).

Mesmo em uma democracia constitucional, onde muitos direitos fundamentais estão
assegurados, a prática da tolerância é um tanto complexa, ela requer que pessoas aceitem e
convivam com atitudes as quais desaprovam fortemente. De acordo com Scanlon (2009) ela
envolve uma atitude intermediária entre absoluta aceitação e a oposição moderada. Em muitos
casos somente tolerar o outro implica em manter sutilmente o sentimento de contrariedade e
desaprovação que não deveria persistir. Ou seja,
O fim de uma forma de discriminação nem sempre significa o começo da
tolerância para com a pessoa que já não é mais discriminada. O comportamento
tolerante com mulheres, gays ou portadores de deficiência, em seguida à abolição
da discriminação, apenas revelaria a persistência oculta de antigos preconceitos.
Em tal situação, “tolerância” seria apenas a expressão da benevolência
condescendente e não se equivaleria à tolerância recíproca de diferentes
doutrinas religiosas, como é mandatório em um estado liberal. Dado que tolerância
não é possível se não houver rejeição, em tais casos não podemos falar de
tolerância para além da discriminação (HARBEMAS, 2013, p. 12).

Tal tolerância apesar de eficaz em estabelecer uma convivência social, acomoda
preconceitos enraizados. Deve-se, portanto buscar estabelecer uma tolerância pura, que procura
respeitar o máximo possível àquilo que se discorda, não abrindo mão da opinião própria, porém
estabelecendo limites no tratamento de tais conflitos.
Outro obstáculo para a manutenção do respeito mútuo é a relação próxima entre a
restrição da liberdade de expressão e a imposição moral. Um determinado contexto político, em
que a oposição ideológica conquista um lugar de destaque na sociedade, fortalece a mobilização
dos grupos ameaçados a restringir que os interesses dessa oposição se concretizem, usando da
censura ou até mesmo da regulação de condutas no âmbito privado. Tal concepção
assemelhasse-se a uma imposição de moralidade, objetivando uma desaprovação social, o que
vai de encontro aos princípios democráticos. Uma solução para tal problema está em impedir a
legitimidade de qualquer ação ou interesse que procura proteger a sociedade de mudanças das
quais se discorda. O que, segundo Scanlon (2009) também não parece correto, pois se levarmos
em conta que o poder de restringir interesses, que venham a contribuir com a manutenção da
sociedade, possa parar nas mãos de doutrinas intolerantes, essas, com tal princípio de restrição
assegurado, negarão direitos básicos a grupos ao qual não estão de acordo. O extremismo
ideológico fundamentado na religiosidade é um exemplo, com sua predominância sobre as demais
convicções e o poder político em mãos, passaria a ocupar um papel central na sociedade e a
impor sua ideia de moralidade aos demais. Portanto, a alternativa válida, é que em determinados
casos a imposição legal da moral ou a restrição da liberdade expressão em nome da manutenção
e sobrevivência da sociedade torna-se necessária, logo, deve ser imposta. Entretanto na medida
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em que esta imposição moral adentra a vida particular de uma pessoa a legitimidade se esvai,
pois o moralismo legal nesses casos é uma expressão da intolerância.
Enquanto a atitude intolerante exige que seus interesses próprios prevaleçam sobre os
demais, a tolerante mesmo discordando, promove o ideal da igual importância de valores e da
liberdade de escolha, opondo-se a obtenção de privilégios. Os intolerantes corroboram com a
atitude de invalidar certas formas de vida em detrimento da preservação dos valores e dos bons
costumes, um exemplo disso é o caso do aborto discutido na esfera pública, um dos maiores
causadores de morte materna no país, mantem-se criminalizado no Brasil. Os seus opositores
procuram a todo custo usar de seu poder político, que deveria ser usado racionalmente a favor do
direito de liberdade de escolha, para reforçar esse posicionamento, invalidando a liberdade da
mulher para com seu corpo, através de argumentos que convém permanecer na vida privada.
Outro exemplo mais específico que reafirma a presença da intolerância à nossa volta, agora nos
Estados Unidos envolvendo a direita cristã:
Nos Estados Unidos, temos os referendos contrários aos direitos dos gays no
Oregon e no Colorado, as tentativas do senador Jesse Helms e outros de impedir
que o Fundo Nacional para as Artes e o Fundo Nacional para as Humanidades
financiassem projetos que eles desaprovam as recentes declarações do
governador do Mississipi de que "a América é uma nação cristã" e declarações
similares nos discursos da Convenção Nacional Republicana de 1992, provindas
de representantes da direita cristã (SCANLON, 2009).

SCANLON (2009) propõe também, nos voltarmos para a intolerância que nós mesmos
cometemos com aquilo que discordamos baseado apenas em partidarismo, onde mesmo quando
ideias opostas as nossas não possuem relevância social a nossa convicção insiste em não tolerar.
Ele refere-se a si mesmo quando exemplifica a sua contrariedade à frase cristã presente na
moeda nacional de seu país, e que de acordo com a sua visão a alteração dessa simbologia é
necessária para desenvolver a neutralidade e o secularismo da nação.
Dito isso, para que uma sociedade desenvolva plenamente o princípio do respeito aos
demais, é preciso negar todo e qualquer tipo de manifestações públicas que defende alguma
doutrina específica, no caso a própria tolerância? A resposta é clara, não. Usar da tolerância para
impedir intolerantes de levar adiante seus ideais, que afetam negativamente a vida do outro, é
necessário, pois a proteção dos direitos das vítimas está em primeiro plano. Promover campanhas
acerca da tolerância e incentiva-la também é uma medida favorável a todos, nenhuma dessas
ações adotadas trata-se de partidarismo. Pois, diferentemente de percepções de bem
irreconciliáveis que geram a intolerância “a defesa da tolerância não nega a ninguém o seu lugar
legítimo na sociedade, ela confere a cada pessoa ou grupo um status na medida de sua
reivindicação, ao mesmo tempo em que concede o mesmo aos demais” (SCANLON, 2009).
Negar ao intolerante à liberdade de expressar seus pontos de vistas como os demais não
se configuram uma injustiça ou anulação dos princípios democráticos, pois conceder essa
liberdade de fala e ação ilimitada a ele consiste em permitir o fim da tolerância. É nesse ponto que
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estabelecemos a limitação da tolerância, que consiste na renúncia da intolerância, da injustiça e
exploração, pois manter tais prerrogativas, que implicam em negar aos outros seus direitos,
resultaria na destruição da própria tolerância, ou seja, ela ilimitada nega a si mesmo. Em certos
casos existe uma linha tênue entre o tolerável e o intolerável, que ainda assim, é necessário
estabelecer-se. Portanto:
Para a consciência democrática a tolerância não será empecilho para denunciar e
repudiar o intolerável, como a discriminação e a agressão aos diferentes, que leva
ao racismo, ao sexismo, ao fundamentalismo religioso, às diferentes formas do
nazi-fascismo; o recurso irresponsável da busca de soluções violentas dos
conflitos; a falta de ética nas relações profissionais e na política. É evidente que a
definição do que seja "intolerável" vai variar na mesma medida que variam
identidades culturais, com suas noções próprias de dever, direito, justo e injusto,
amigo, inimigo (FREITAS, 2002, p.09).

Adentrando na perspectiva da tolerância religiosa, compreende-se previamente que todo
indivíduo possui uma série de características, interesses, habilidades, projetos e convicções
próprias, sejam essas fundamentadas em doutrinas religiosas ou não, o papel dessa tolerância é
firmar o respeito às diferenças e reconhecer que são incomparáveis umas com outras, não sendo
possível ordena-las em uma hierarquia, distinguindo a melhor ou pior. Todavia, quando os valores
em questão remete a intolerância, não há como iguala-los ou lhe sobrepor a valores justos, é
necessário excluí-los da esfera social, pois não deveriam existir e quando existem devem ser
eliminados.
A partir de um experimento mental, imaginemos um deputado que segundo princípios
individuais de teor fundamentalista se posiciona contra o casamento homoafetivo em uma
determinada votação, e de outro lado um universitário homossexual que almeja oficializar sua
relação perante o Estado. Nesse caso, a convicção própria do deputado não deve prevalecer e
ser imposta ao outro, negando a participação legítima dessa parcela da população na política
informal da sociedade. Não se trata de privilegiar o interesse do estudante, e sim de agir
racionalmente fundamentando-se na tolerância e na igual inclusão. É necessário afastar
convicções intolerantes dos espaços de decisões políticas, evitando assim a injustiça e exclusão.
“A única saída é defender, em todas as situações, que é possível reconhecer um consenso em
torno da hierarquia dos princípios e das normas, no qual predomina o direito à vida e à integridade
física e psíquica de todo ser humano” (FREITAS, 2002, p.8). Infelizmente, em ambientes em que a
convivência de diferentes perspectivas é indispensável para a construção da coletividade, muitas
vezes é dado mais relevância aos princípios intolerantes que aos justos.
O Estado é o responsável por garantir que tais princípios serão impostos, a começar pela
sua neutralidade em não beneficiar nenhuma organização religiosa, pois “uma sociedade na qual
houvesse uma qualificação religiosa para se ocupar cargos públicos não poderia ser considerada
tolerante o justa” (SCANLON, 2009). Visto que uma sociedade justa e tolerante protege a
liberdade de cada indivíduo de expressar-se conforme desejado, certificando-se que essas visões
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adentrem o espaço público e que tais convicções sejam levadas em conta no que diz respeito ao
futuro da sociedade. Todavia, essa noção é equivocada, primeiro pela possibilidade de grupos
intolerantes validarem a ideia de mudar a sociedade conforme suas vontades, e em segundo por
não esclarecer o que corresponderia exatamente esses “direitos iguais”.

A TOLERÂNCIA RELIGIOSA
Ser tolerante não significa levar ao extremo o temor de doutrinas nas quais suas
percepções de bem são muito diferente das demais, negando assim, a indivíduos livres o direito
de expressar seus princípios e bloqueando todo julgamento desses em nome da laicidade, pois “o
respeito à diferença não significa esterilidade de convicções” (FREITAS, 2002, p.9). Portanto, as
convicções religiosas, sempre presente na história da humanidade, não podem ser restringidas de
uma sociedade democrática, pelo simples fato da legitimação da liberdade, o que se é necessário,
contudo, é o estabelecimento de normas e regras para que convicções distintas convivam
pacificamente entre si, e que seja tolerando assim, apenas as ideias que se mostrem tolerantes
com as outras e desde que seus dogmas não sejam contrários aos deveres dos cidadãos.
Portanto, como o trecho ressalta:
A liberdade religiosa, em suas distintas formas de manifestação, sempre estará
lastreada no ideal de tolerância, que antecede e dá sustentação à sua juridicidade.
Essa constatação torna-se particularmente clara ao verificarmos a falibilidade
humana na formação e na identificação da verdade, de todo acentuada em
questões de estrita racionalidade, impossível de ser alcançada em relação ao que
ultrapassa os liames da razão, como a fé e os distintos modos de manifestá-la.
(GARCIA, 2016? apud VERA URANO, 1971).

É, portanto a tolerância religiosa que faz esse papel, ela é legitimada por meio dos
princípios vigentes na Constituição, que enfatizam a laicidade – uma extensão da tolerância, em
um contexto em que a posição e validade da do discurso religioso torna-se central – na qual não
poderá legislar acerca da oficialização de uma religião e proibir, interferir ou impor práticas
religiosas. Retoma-se aqui a ideia de ausência de tolerância pura quando determinados grupos,
que carregam consigo a noção de que apenas uma doutrina é válida, aceitam a tolerância como
alternativa a preferível imposição moral.

É o caso das doutrinas religiosas missionárias

fundamentalistas, que baseadas na premissa da condenação eterna ao descrente, admitem-se
como a única crença correta, devendo ser imposta a todos, recaindo sempre em um dogmatismo
autoconfiante (HARBEMAS, 2013).
A tolerância religiosa tornou-se legal em meados do século XVI, a partir da imposição da
tolerância com as minorias religiosas, ordenada pelas autoridades governamentais da época. No
contexto atual, a ideia da tolerância é fundamental para cultura política liberal. Para Habermas
(2013) a tolerância não é o mesmo que a virtude do comportamento civil, e não deve ser
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confundida com a mera disposição para cooperar e fazer concessões, pois as respectivas
reivindicações acerca da verdade de cada pessoa não podem ser um tema pra negociação dos
outros. Entretanto, se estabelece quando alguém rejeita ou desrespeita os princípios do outro.
“Se alguém rejeita pessoas de pele escura, não devemos urgir-lhe que seja ‘tolerante para
com os que possuem aparência diferente’, porque isso seria aceitar seu preconceito como um
julgamento ético similar à rejeição de uma religião diferente. Um racista não deve ser tolerante,
deve sobrepujar seu racismo” (FORST, 2001 apud HABERMAS, 2013). Tais casos persistem
devido ao preconceito e discriminação, faz-se necessário, portanto recorrer ao princípio da
igualdade e não da tolerância. Após eliminação dos preconceitos, é que se está pronto para por
em prática a tolerância. A partir disso pode-se analisar a argumentação de Goethe acerca da
tolerância que Habermas pôs em pauta:
Baseado nesse reconhecimento recíproco das regras do comportamento tolerante,
podemos achar a solução para o paradoxo original que levou Goethe a rejeitar a
tolerância como benevolência insultante e condescendente. Cada ato de
tolerância deve circunscrever uma característica do que devemos aceitar e
simultaneamente delimitar o que não pode ser tolerado. Não pode haver inclusão
sem exclusão. E quando essa delimitação é feita de maneira autoritária, isto é,
unilateralmente, o estigma da exclusão arbitrária permanece inscrito em toda
tolerância. Apenas com uma delineação universalmente convincente do limite – o
que requer que todos os envolvidos reciprocamente aceitem as perspectivas dos
outros – a tolerância pode aparar as arestas da intolerância. Todos os que podem
ser afetados pela prática futura devem concordar voluntariamente com as
condições sob as quais desejam exercitar a tolerância mútua (HABERMAS, 2013,
p. 05).

Mas com que direito classificamos de “preconceitos” as descrições que fundamentalistas
religiosos, racistas, chauvinistas sexuais, nacionalistas radicais ou xenófobos etnocêntricos dão
dos “outros”? (HABERMAS, 2013, p. 03) Através do princípio já mencionado, o da igualdade e do
tratamento igualmente inclusivo a todos os indivíduos. Após ter esse conceito universalizado é
que se pode estabelecer a afetiva tolerância. “É este padrão compartilhado de não-discriminação
que inicialmente provê as razões morais e constitucionais para a tolerância, exatamente as razões
que suplantam as razões epistêmicas de primeira ordem para a rejeição das reivindicações da
verdade meramente toleradas dos outros” (HABERMAS, 2013, p. 03).
Habermas (2013) afirma ainda que através do guia histórico da tolerância religiosa
podemos analisar o importante papel que o pluralismo religioso teve para o surgimento e
desenvolvimento das democracias constitucionais, a começar pelo papel significativo das
justificativas filosóficas nesse avanço, que justificando a tolerância religiosa firmada na época,
“afastaram o estado absolutista da tolerância unilateralmente em direção a uma concepção que
requer o conhecimento mútuo dos direitos de expressão religiosa pelos próprios cidadãos”
(HARBEMAS, 2013, p. 04). E com isso direciona-se para a secularização do estado, resultado do
engajamento desses filósofos em transformar a tolerância unilateral em universal. Esse sentido
universalista que afirmava a liberdade religiosa impôs ao Estado a não oficialização da religião,
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dando passos para o que viria ser a laicidade democrática. O trecho a seguir expõe alguns
exemplos fundamentais do ideal de um Estado laico:
A respeito da liberdade religiosa, também assegurada pela Primeira Emenda à
Constituição norte-americana, o Justice William Douglas nela visualizava as
seguintes facetas: nenhuma autoridade sectária deve ser investida do poder do
governo; o governo não tem influência direta nos assuntos de nenhuma igreja; os
cidadãos não são taxados por auxiliarem uma instituição religiosa e nenhuma
igreja deve receber recursos públicos; as pessoas podem pertencer à igreja que
desejarem, ou a nenhuma, e ninguém pode ser obrigado a participar de
cerimônias religiosas, como o casamento; nas disputas internas entre
seguimentos da igreja, os juízes devem observar sua disciplina interna; escolas
públicas não são agências de ensino religioso, não havendo razão para que o
Estado não ajuste os horários das escolas de modo que os estudantes obtenham
tal ensino em outro lugar; pais e crianças tem o direito de frequentar escolas
privadas religiosas; o exercício de um ritual não pode ser imposto, pelo Estado, ao
indivíduo, se isto caminha contra as suas convicções religiosas; a liberdade
religiosa engloba os métodos convencionais e os ortodoxos, como o de distribuir
literatura religiosa de porta em porta; o funcionamento de uma igreja não deve ser
condicionado à concessão de licença ou ao pagamento de taxas ao Estado; a
liberdade religiosa deve alcançar tanto aqueles que fundam sua crença num ser
supremo, como aqueles que a buscam na ética e na moral; o que pode configurar
prática pagã para uma pessoa pode ser religiosa para outra, não sendo função do
Estado realizar aferições dessa natureza, inclusive para fins punitivos. (GARCIA,
2016?).

Outro ponto fundamental foi à adaptação da consciência religiosa aos preceitos dos
direitos humanos, tal como inclusão a todos e liberdade de expressão. Tal reorganização, como
demonstra o caso a seguir, o “Caso dos Crucifixos” julgado pela Corte alemã, ainda não foi
totalmente alcançada no Ocidente. Tal caso discorre sobre a disputa entre liberdade de expressão
e neutralidade do Estado:
A corte declarou que o decreto das autoridades em educação primária da
Baviera, de acordo com o qual as escolas públicas devem possuir um
crucifixo em cada uma de suas salas, era inconstitucional; a corte declarou
que o decreto violava o princípio da neutralidade que o Estado tem de
manter em assuntos religiosos e contradizia a liberdade de expressão religiosa – a
liberdade positiva de “viver de acordo com as próprias convicções” e, em
particular, a liberdade negativa de “se abster de participar em atividades de uma
crença da qual não compartilha”. Enquanto a maioria citou a paridade de igrejas e
credos, como descrito na constituição alemã, como base para o julgamento,
membros dissidentes e oponentes políticos ao decreto justificaram suas críticas
arguindo que o crucifixo servia não como um símbolo específico da fé cristã, mas
como parte integral da cultura ocidental. Obviamente, as autoridades escolares
estavam agindo de maneira não menos intolerante que as autoridades turcas que,
por preocupação com as sensibilidades religiosas da população islâmica, baniu a
publicação de um volume ilustrado de pinturas renascentistas italianas por conter
muitas imagens de mulheres nuas (HARBEMAS, 2013, p. 08).

O que ocorre, nesse, e nos outros casos já citados, é a incorporação dos valores das
comunidades religiosas em espaços onde os princípios devem ser unicamente os que tornam
possível a coexistência em sociedade, ou seja, valores morais e legais baseados no principio da
tolerância. “Ao final, a tolerância religiosa pode ser garantida de forma tolerante apenas se a
liberdade religiosa for fruto de um processo deliberativo de legislação, o modo que provê bases
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para a expectativa razoável por resultados racionalmente aceitáveis” (HARBEMAS, 2013, p. 07).
Ela, portanto, só é realizada concretamente na medida em que previne a destrutividade social
advinda da incapacidade de reconciliação de doutrinas e modos de vida, o que só ocorre quando
os discursos religiosos se afastam da intolerância e da imposição moral.

Retomando a ideia de pluralismo relevante para esse contexto, pensa-la é muito
importante, e não seria possível um completo entendimento sem liga-la de imediato não somente
a ideia da pluralidade e diversidade em si, mas também da divergência e desacordos iminentes,
pois é parte de seu fundamento, tal conexão “torna frequente os debates em torno do modo de
convivência entre pensamentos colidentes e entre maiorias e minorias, o que, a depender dos
balizamentos existentes, pode intensificar ou diminuir as situações de conflito” (GARCIA, 2016?).
Além disso, sua concepção não está baseada a critérios objetivos, contudo sua essência está
atrelada as mudanças e transformações do ambiente social. Em todo o processo de formação da
cultura e sua pluralidade a religião sempre esteve presente e teve um grande influencia o que
dificultava, de certa forma, a imposição de limitações necessárias, como ressalta o trecho:
Como o referencial de fé não se sobrepõe ao de racionalidade, é natural a
existência de profundas divergências em relação ao seu modo de interação com a
juridicidade. Se o respeito ao pluralismo evidencia que o direito (e o Estado em
particular) não pode privilegiar uma fé em detrimento de outra, não menos exata é
a constatação de que a fé concorre para a formação da cultura e o direito, por
óbvias razões, também assume contornos de ordem cultural. (GARCIA, 2016?).

É importante analisar essa trajetória da religião durante a história e a sua influência na
sociedade para notar que as relações entre espaço público e a mesma vêm sofrendo enormes
mudanças ao longo dos tempos, os modelos pelo quais essa relação passou e vem passando são
dos mais variados, são eles: Estado teocrático e sua ausência de pluralismo religioso; Estado
proselitista em que apenas uma religião prevalecia; Estado cooperativo onde apesar do
pluralismo, determinado segmento religioso permanecia unido ao Estado; Estado laico, onde havia
uma secularização; Estado totalitário ateísta, que não aceitava práticas religiosas. No entanto o
Estado laico prevalece como a estrutura com mais potencial para o estabelecimento da tolerância
e da coexistência de diversidade, o que faz desse o mais evoluído e o escolhido das democracias
modernas. (GARCIA, 2016?). No texto abaixo, de Emerson Garcia há toda essa trajetória histórica
religiosa resumida, findando na instauração do Estado laico:
Em períodos mais remotos, a religião era constantemente utilizada como
referencial para o reconhecimento de direitos ou para a participação na vida
política do Estado. A intensa expansão do Cristianismo transcendeu as questões
religiosas, fazendo que a religião católica, apostólica, romana exercesse total
domínio no cenário político do Ocidente. Na Idade Média, os papas criavam e
destruíam impérios, nomeavam e depunham imperadores. Estado e religião se
interpenetravam de tal modo que se tinha por inaceitável uma dissociação entre as
leis terrenas e as leis divinas, vale dizer, aquelas postas pela Igreja e pela
interpretação que realizava da Bíblia. O fundamento do Estado era teológico, não
teleológico: existia pela vontade de Deus e para servir a Deus. Como afirmou
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Coulanges, “entre gregos e romanos, assim como entre os hindus, desde o
princípio, a lei surgiu naturalmente como parte da religião”(...)”a lei não se discute,
impõe-se; não representa trabalho da autoridade; os homens obedecem-na por
ser divina”(...)”era reconhecido como cidadão todo aquele que tomava parte no
culto da cidade, e desta participação lhe derivavam todos os seus direitos civis e
políticos. Renunciar ao culto seria renunciar aos direitos.”
A intolerância religiosa exacerbada, que conduziu à perseguição e à execução dos
infiéis, e o redimensionamento do papel desempenhado pelo Estado conferiram
novas nuances ao pensamento filosófico, que passou a prestigiar a individualidade
de cada pessoa, atribuindo-lhe uma esfera de liberdade imune à intervenção
estatal. Esse movimento precipitou o reconhecimento da separação entre Estado
e Igreja e assegurou a liberdade de culto, cujo caráter normativo foi adotado, pela
primeira vez, na Declaração de Direitos da Virgínia, de 12 de junho de 1776 (art.
16). A Primeira Emenda à Constituição norte-americana, de 1791, seguiu o
mesmo caminho: “Congress shall make no law respecting an establishment of
religion, or prohibiting the free exercise thereof”. Também na França, a Declaração
de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, encampou a liberdade de culto: “nul
ne droit être inquiete pour ses opinions même religieuses, pourvu que leur
manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi”. No Brasil, a
Constituição de 1824 assegurava a liberdade de culto, mas considerava, como
religião oficial do Estado, a católica, apostólica, romana. Proclamada a República,
a Igreja foi separada do Estado, que passou a ser laico. (GARCIA, 2016?, apud
MELVILLE, 2001).

A laicidade existe simultaneamente com a liberdade de crença, portanto outra
característica exclusiva desse sistema consiste no Estado abster-se de adotar uma fé específica,
e no seu dever de proteção da liberdade de manifestação de qualquer fé, ou mesmo a não
manifestação de nenhuma. No entanto, quando em prática, muitas vezes esse ideal não é seguido
estritamente, como vemos no trecho a seguir:
A laicidade, é importante observar, raramente se apresenta em “estado puro”, vale
dizer, com ampla e irrestrita dissociação entre os poderes espiritual e estatal. No
Brasil, por exemplo, são múltiplos os feriados embasados na fá católica (v.g.: o dia
de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do País), isto sem olvidar a invocação de
Deus logo no preâmbulo de nossa Constituição, o que, em “rigor técnico”,
configuraria clara afronta àqueles que negam a existência de Deus, como os
budistas, ou que apregoam a existência de mais de um Deus, como os hindus.
Nos Estados Unidos da América, do mesmo modo, lê-se, em sua moeda oficial, a
inscrição “In God we trust”. Nesses casos, o que se verifica não é propriamente a
irrestrita adesão ao poder espiritual, mas, sim, uma forma de preservação dos
valores sedimentados no ambiente social. (GARCIA, 2016?).

A Constituição brasileira assegura a liberdade de consciência e de crença e, portanto a
livre prática religiosa para todos os indivíduos. Essa liberdade de consciência é a responsável por
regular a bússola moral e direcionar as ações de cada um. Entretanto, em uma sociedade tão
pluralista, essa “consciência individual, ao romper o psiquismo e alcançar a realidade, deve
coexistir com os padrões de juridicidade” (GARCIA, 2016?). Já a liberdade de crença não tem
interferência alguma de qualquer órgão por se estabelecer no plano da fé pessoal, contudo
fundamentada pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 esta liberdade
também precisa ser limitada, posta “a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar
igual liberdade aos demais componentes do grupamento, que não podem ser compelidos a
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violentar a sua consciência e a professar fé alheia” (GARCIA, 2016?). O trecho abaixo aprofunda
o posicionamento do autor a cerca da relação da liberdade religiosa com os demais conceitos:
A liberdade religiosa deve ser necessariamente balanceada pelos referenciais de
pluralismo, igualdade e tolerância, o que assegura a coexistência das distintas
formas de manifestação da espiritualidade, a ausência de posições de
preeminência perante a ordem jurídica e a garantia de que todas essas
manifestações podem se expandir livremente, sem qualquer censura. Em relação
ao caráter laico do Estado, observa-se que ele não chega ao extremo de
desconsiderar a identidade cultural e as tradições da sociedade, o que autoriza a
utilização de símbolos, como o crucifixo, ou a utilização do nome de Deus em
documentos oficiais, como o papel moeda, situação que deve perdurar enquanto
não difundido um sentimento de discriminação no âmbito das demais religiões.
(GARCIA, 2016?).

LIMITAÇÃO DA TOLERÂNCIA EM UM REGIME DEMOCRÁTICO

No entanto, divergência entre autores ainda pairam sobre o tema da tolerância, mais
precisamente sobre a questão da sua limitação. Ronald Dworkin e Jeremy Waldron, dois
jusfilósofos liberais contemporâneos, são exemplos concretos de tais discordâncias que
configuram dois polos opostos. O primeiro diz respeito à negação da limitação, pois a restrição de
qualquer expressão, seja ela um discurso de ódio ou qualquer outra opinião, viola a legitimidade
democrática, enquanto o outro polo valida essa restrição, na medida em que ela assegure a
preservação da tolerância. Dworkin defende o primeiro polo, da tolerância para com os
intolerantes por um bem maior, o da manutenção efetiva da liberdade democrática. Para ele, na
medida em que determinado grupo ou indivíduo é proibido de manifestar seus discursos
intolerantes na esfera pública, lhe é negado o direito de liberdade e participação destinadas a
todos os cidadãos, invalidado assim, o regime igualitário. “Dworkin pressupõe que os intolerantes
são minoria em sociedades democráticas e não seria justo que uma maioria pudesse impor a esta
minoria leis contra discriminações sem que lhes fosse dada a oportunidade de expressar sua
opinião, seja por meio de palavras ou atitudes, contra tais leis” (CONSANI, 2015, p. 176). As
medidas adotadas contra discursos de ódio intervêm na formação da opinião pública, resultando
na anulação da única justificativa democrática capaz de fazer os intolerantes obedecerem às leis
contra discriminação.
Ele aborda a perspectiva religiosa, reafirmando a conexão entre o indivíduo e sua crença,
sustentando que qualquer insulto ou restrição aos seus valores religiosos se igualariam a ofensas
a própria pessoa, corrompendo sua dignidade como ser humano, portanto, não seria possível
excluir tais valores da esfera publica sem ferir os princípios da liberdade. Mesmo os discursos de
ódio pautados na intolerância, que vão de encontro aos princípios da justiça, não lhe podem ser
negados, pois restringir uma crença, seja ela qual for, é negar ao próprio crente seu lugar na
sociedade. Dworkin também expõe sua preocupação acerca do poder de restrição das
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expressões se tornarem uma ferramenta para reafirmar interesses do governo ou das maiorias,
suprimindo através dessa, pontos de vista do quais se opõem. Por isso a importância da
igualdade de participação, permitindo que todas as opiniões sejam ouvidas no espaço público.
No entanto o segundo autor, Waldron, baseia-se no segundo polo da ideia de limitação da
tolerância, “considera que manifestações e expressões de intolerância, como os discursos de
ódio, podem vir a minar aspectos essenciais de sociedades democráticas” (CONSANI, 2015, p.
181). Assim sendo, ele defende que restrições legítimas a manifestações desse teor, não
comprometem os princípios democráticos, seu posicionamento consiste em admitir que o discurso
de ódio além de comprometer a dignidade humana, corrompe o convívio social. Pois:
A princípio, “uma sociedade não pode ser bem-ordenada se pessoas
defendem o ódio racial ou religioso, haja vista a ideia de uma sociedade
bem-ordenada ser aquela amplamente e efetivamente governada por uma
concepção de justiça.” Em outras palavras, “uma sociedade não pode ser
bem ordenada a menos que os intolerantes e racistas desistam de sua
missão e aceitem os princípios básicos de justiça e de igual respeito aos quais
tinham aversão”. (WALDRON, 2012, p. 78 apud CONSANI, 2015, p. 182).

Desse modo, para que a sociedade seja bem ordenada é de essencial importância à
proteção de indivíduos que tem sua dignidade pessoal ameaçada, posto que, essa qualidade
moral é direito de todos, mesmo dos intolerantes religiosos. Ataques ao indivíduo em si, seja qual
for sua crença, não deve ser aceito, o senso de justiça para com esses deve ser direcionado para
a restrição das convicções por eles proferidas, pois diferente do posicionamento de Dworkin, para
Waldron, restringir doutrinas intolerantes não afetam diretamente a dignidade do praticante.
“Leis contra discursos de ódio podem diminuir a legitimidade de leis contra discriminação
sem destruir sua legitimidade” (CONSANI, 2015, p. 18). Waldron afirma que a legitimidade não
necessita ser mantida ao extremo, pois convém estabelecer em primeiro lugar, a proteção da
dignidade, da igualdade e do respeito, mesmo que isso consista em aceitar um suposto déficit de
legitimidade. Aprofundando-se em seu argumento, temos:
O argumento de Waldron em prol da proteção à dignidade de minorias vulneráveis
e ao ambiente democrático assume grande peso se analisado à luz de uma
problemática bastante atual da sociedade brasileira. Em anos recentes,
notadamente em 2014 e 2015, a sociedade brasileira tem vivenciado o aumento
da intolerância religiosa, a qual tem como principais alvos as religiões de matriz
africana, como a umbanda e o candomblé. Vários foram os casos noticiados de
terreiros destruídos por incêndios criminosos, terreiros atingidos por bombas ou
tiros e outros tipos de depredação. Essas ações podem, é claro, ser punidas ou
coibidas pelos mecanismos legais já existentes, tais como leis contra a
discriminação, leis penais que punem ações contra a integridade física e o
patrimônio dos cidadãos. De todo modo, a ocorrência de tal violência contra estas
religiões já mostra que o ambiente social brasileiro se tornou, em certo sentido,
mais intolerante com uma minoria vulnerável e, por outro lado, mais tolerante com
o intolerante. Tal inversão faz com que aqueles que professam uma religião de
matriz africana se sintam inseguros e desconfortáveis no exercício de uma
liberdade que lhes é assegurada pelo Estado, ao passo que os agressores se
sentem fortalecidos em seu propósito de refutar a diferença. (CONSANI, 2015, p.
188).
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É necessário que para se mantenha o dialogo democrático nas esferas públicas, que as
manifestações de desacordos não sejam pautadas em discursos de ódio, pois quando isso ocorre,
a validade do discurso político desaparece juntamente com probabilidade do intolerante ouvir os
argumentos dos demais, o que leva consequentemente ao aumento e fortalecimento da
intolerância na sociedade. “A preocupação de Waldron no que concerne à democracia é
justamente com a “poluição” do ambiente democrático, pois uma vez alçados ao espaço público o
ódio e a intolerância podem adquirir e impulsionar forças não razoáveis e não democráticas”
(CONSANI, 2015, p. 187).
A partir desses pontos de vistas distintos, o que mais possibilita o desenvolvimento de um
regime democrático fundamentado nos princípios assegurados pelos direitos humanos, no qual foi
continuamente reafirmado ao longo deste trabalho, é o defendido por Waldron, que propõe
eliminar do espaço público os discursos de ódio e intolerância, protegendo indivíduos e minorias
ameaçadas, e fortalecendo a cultura democrática.
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CONCLUSÃO
Em qualquer sociedade, não importando a época ou tamanho da coesão social,
discordâncias a respeito de como se conduzirá a sociedade vão estar presente, o que nos leva a
necessidade da tolerância. Rejeita-la consiste em permitir um contínuo conflito entre grupos rivais
vivendo de forma alienada em relação os demais dentro da unidade política. Quando negamos
aos nossos concidadãos direitos que a eles pertencem, o de ser parte da formação da sociedade
violamos os princípios da igualdade o que afetará consequentemente a validade do regime
democrático. No entanto, a limitação da tolerância é essencial para que ela continue a existir.
Desse modo, discursos de ódio, fundamentalistas e intolerantes deve ficar restrito ao âmbito
privado, visto que na esfera pública, tais posicionamentos, distantes da razoabilidade necessária,
utilizarão o poder político para estimular o preconceito e a intolerância, tornando a sociedade um
ambiente hostil. “Poder-se-ia dizer que a dignidade e a segurança dos indivíduos, assim como a
preservação da cultura democrática, são os limites da tolerância com a intolerância” (CONSANI,
2015, p. 192).
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Resumo: O presente artigo visa compreender como a incompreensão de natureza
linguística, bem como a desonestidade na atribuição de sentido, afetam à construção
do Estado Democrático de Direito. E mostrar que, em decorrência, o corolário mais
danoso é a deturpação da democracia para qualquer variação de um regime
discricionário de poder e, consequentemente, arbitrário.
Palavras-Chave: "mixagem teórica", "voluntarismo", "democracia"
Abstract: This article aims to understand how linguistic misunderstanding, as well
as dishonesty in making sense, affect the construction of the democratic state of law.
And to show that, as a result, the most damaging corollary is the misrepresentation of
democracy for any variation of a discretionary system of power and therefore arbitrary.
Keywords: " theoretical mixing ", " voluntarism ", " democracy ",
1. NOTAS INTRODUTÓRIAS À GUISA DE COMPREENSÃO PRÉVIA
O “duplipensamento” é um neologismo da obra orwelliana “1984”, pelo qual se
compreende a capacidade de um mesmo pensamento representar ideias totalmente
contraditórias entre si. Esse conceito, apesar de oriundo de ficção literária, encontra-se
bem representado no Direito Brasileiro através do fenômeno da mixagem teórica, pelo
qual o intérprete sustenta o discurso através de fundamentos conflitantes entre si.
Ao considerar a Ontologia do Direito, desde o giro linguístico ontológico, é
necessário preocupar-se com a fundamentação do discurso judicial (ou sobre o
“judicial”) pois ele desvela como se dá a compreensão do pensamento jurídico. Destarte,
revela como a Democracia é solidificada, ou solapada, proporcionalmente à
honestidade intelectual do sujeito-intérprete do discurso que reflete ou fundamenta o
mundo da vida jurídico e social.
Em “1984”, a vontade social é totalmente guiada pela vontade emanada da cúpula
política, relativizando a verdade sociopolítica-jurídica à consciência da vontade. Outro
romance de George Orwell, “A Revolução dos Bichos”, demonstra como a Democracia
é gradualmente furtada dos cidadãos rumo à imposição da falácia democrática que
mascara a discricionariedade caprichosa de quem se deixa seduzir pelo poder. Tal
demonstração da submissão do poder à emanação de voluntarismos não é consonante
com a Constituição Brasileira.
Para efetivar a adequada aplicação do Direito, observando a dignidade da pessoa
humana,

é

mister

que

se

compreenda

previamente

o

“Constitucionalismo

Contemporâneo”, uma vez que se considere a Constituição como fundamento e
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programa do mundo da vida política, jurídica, social e econômica. Assim se desloca,
ontologicamente, a fundamentação da Democracia da consciência do intérprete (onde
não deveria estar) para o nível hermenêutico da linguagem do Direito.
Como compreensão prévia, apresenta-se a obra de George Orwell, a fim de
estabelecer uma comunicação com os diversos casos apresentados.
1.1.

1984”.

A trama de “1984” gira em torno do personagem Winston Smith, e de suas
inquietações e limitações perante o mundo em que vive. O seu contexto se apresenta
como uma distopia no ano de 1984, quarenta anos no futuro de quando George Orwell
começou a escrever o livro (1944) e trinta e cinco anos após a sua publicação (1949).
Residente na “Pista de Pouso nº 1 (o que um dia teria sido a Grã-Bretanha), o
protagonista percebe ao seu redor uma realidade na qual o superestado transcontinental
Oceânia se encontra em guerra perpétua contra um dos outros dois países
remanescentes no mundo, ora contra a Eurásia e ora contra a Lestásia. O eterno estado
bélico, ironicamente representado pelo slogan “Guerra é Paz”, influencia a sociedade a
um inacabável pan-óptico e a uma infindável série de reestruturações fraudulentas das
“verdades históricas”, “públicas”, “governamentais” e “memórias sociais”.
As fraudes contra a memória pública, contra a individualidade e contra toda e
qualquer forma de direitos humanos só são possíveis no sistema do Socing (onipresente
regime totalitário de Oceânia) porque são als al (quase como) reipersecutórias à gradual
e disciplinada solapação do pensamento reflexivo e de qualquer tipo de conhecimento
de uma verdade que não seja aquela com a qual o Partido coadune no momento.
Para controlar o pensamento, existe o Newspeak (Novilíngua), do qual o
doublethink (duplipensamento) é um dos instrumentos de engenharia linguística
principais. Para manipular a memória, existe o Ministério da Verdade (Miniver), órgão
do Estado encarregado do revisionismo histórico, reescrevendo artigos jornalísticos
pretéritos (de maneira que o “passado” registrado sempre apoie a ideologia do Partido)
e destruindo os documentos que não passa(ra)m pela reedição (o que impede a
existência de qualquer prova de mentira governamental).
1.2.

“A REVOLUÇÃO DOS BICHOS”.

A “Revolução dos Bichos” começa quando, três dias antes de sua morte, o velho
porco Major compartilha com outros animais um sonho de prosperidade e igualdade,
pelo qual os seus direitos como animais (faça-se, aqui, uma alusão aos Direitos
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Humanos) seriam plenamente compreendidos e respeitados. A revolução finalmente
chega após um vacilo do Sr. Jones, o antigo proprietário da Quinta Manor, que
negligenciou a alimentação dos bichos, e então expulsaram ao homem e mudaram o
nome do local para “Granja dos Bichos”, tendo os porcos assumido o poder político,
liderados por Napoleão e Bola-de-Neve, e divulgado então as bases principiológicas do
novo regime, percebidos pelas ovelhas (que aqui representam as massas) como “quatro
pernas bom, duas pernas mau”.
Após a revolução, aparentemente a sociedade começa a melhorar, tendo sido
Bola-De-Neve um bravo combatente contra os humanos, e também procurado o
aprimoramento da Granja e (para melhorar ainda mais a Granja) de si. Mas, seduzido
pelo poder, Napoleão expulsa ao companheiro, e o reconstrói socialmente como um
traidor. Daí em diante, toda referência ao ex-companheiro de luta e de governo se torna
uma traição, desde que não seja para caluniá-lo. Na medida em que o tempo passa,
Napoleão se apossa cada vez mais da sede por poder, passando a comportar-se
gradualmente como ser humano e também a ser ainda mais solipsista do que o era o
antigo proprietário da fazenda, tornando a situação da fazenda cada vez mais
degradante. Para se apoiar, ele transforma os sete mandamentos do novo regime ao
seu bel prazer, para que fundamentem posteriormente aquilo que ele, como tirano, tiver
decidido, e assim não se possa haver oposição entre a população.
2. CONTEXTUALIZAÇÃO PELO DESVELAMENTO NO COTIDIANO POLÍTICOJURÍDICO BRASILEIRO
É de bom alvitre apresentar o começo do cotidiano político brasileiro com um
discurso sobre as influências que formaram o país, desde a colonização. O
conhecimento geral, até em nível de senso comum, sabe que foi o Brasil colonizado
pelos portugueses, herdando deles parte de suas características. Não se descarta a
anterior presença dos índios aqui, bem como a vinda forçada de inúmeros povos
africanos, além da ocupação de holandeses, espanhóis, franceses, britânicos, alemães,
italianos, chineses e japoneses em terrae brasilis, mas o foco será ocupado pela
herança dos portugueses.
Gilberto Freyre, em seu Casa-grande & senzala, apresenta o caráter português
como um dos grandes precursores da personalidade sui generis brasileira, pois teria o
país perpetuado no tempo o equilíbrio sobre diversos antagonismos, sejam culturais, de
flexibilidade ou indecisão. Compreende-se o Brasil através do “equilíbrio” ou da
“desarmonia deles resultantes” (FREYRE, 2006). O pensador brasileiro, em sua obra,
descreve que as características portuguesas, subordinadas ao seu “espírito político e
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realismo econômico e jurídico” foram elementos decisivos para a “formação nacional”.
Talvez seja este realismo retrô de que fala Streck em texto publicado na Coluna Senso
Incomum, no site Conjur (STRECK, 2017a), e então o fenômeno decisório jurídico, bem
como a compreensão política e econômica nacional, passem por um retrocesso secular,
para que retorne às origens da referida “formação nacional”. Estas origens,
documentadas pelo antropólogo Ferraz de Macêdo, em 1900, são compreendidas por
Gilberto Freyre da seguinte forma:
Entre outros, verificou Ferraz de Macedo no português os seguintes
característicos desencontrados: a “genesia violenta” e o “gosto pelas
anedotas de fundo erótico”, “o brio, a franqueza, a lealdade”; “a pouca
iniciativa individual”, “o patriotismo vibrante”; “a imprevidência”, “a
inteligência”, “o fatalismo”, “a primorosa aptidão para imitar”. (FREYRE,
Gilberto. pg 68 apud FERRAZ DE MACEDO, 1900.)

Tal “primorosa aptidão para imitar” termina por ser fonte da propalada mixagem
teórica recorrente no Brasil. Na ânsia pelo discurso de poder, olvida-se da reflexão sobre
o quem e o locus da fala, legando-se à repetição de enunciados assertóricos e jargões
que visam somente à enfeitar ou fundamentar a posteriori o que já estava previamente
assentido na vontade do indivíduo.
Para Streck (2014), a dupla crise de paradigma se sustenta em “um emaranhado
de crenças, fetiches, valores e justificativas por meio de disciplinas específicas,
denominado por Warat de senso comum teórico dos juristas”, tudo isto adquirindo
legitimidade por serem os discursos produzidos pelos órgãos institucionais. Entre estes
órgãos, cita Lenio: “os parlamentos, os tribunais, as escolas de direito, as associações
profissionais e a administração pública”. Neste sentido, as práticas jurídicas absorvem
conceitos dos mais variados meios (morais, metafísicos, teológicos, políticos,
econômicos, familiares, estéticos et coetera), e acabam por anular a independência do
Direito como um valor em si, segundo a defesa de Dworkin (2012). Dito isto, que se
apresentem os casos a seguir.
2.1.

[1998] PARÁGRAFO FANTASMA ASSOMBRA ANISTIA E PRODUZ
EFEITOS ILUSÓRIOS

O Congresso Nacional recebeu um projeto de lei do Poder Executivo que concedia
anistia aos agentes políticos que incorreram na responsabilidade criminal imputada na
alínea d do artigo 95 da Lei 8.212/91 e no artigo 86 da Lei 3.807/60, que configura a
retenção de contribuições previdenciárias dos segurados da previdência social, quando
o agente não tiver esta atribuição legal. Esta matéria foi inserida no artigo 11 do que se
tornou a Lei 9.639/98. Esta legislação gerou repercussão nacional pelo fato de que, ao
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ser sancionada, havia um parágrafo único que não havia sido discutido e, tampouco,
aprovado, e esta referida norma esdrúxula estendia indevidamente a anistia citada.
Se o artigo não passou pelo devido processo legislativo, não há como dizer que
possa produzir efeitos. A própria Presidência da República, provocada, republicou a lei
no dia seguinte, sem a referida norma. Não obstante, mesmo com a republicação, houve
decisões jurídicas fundamentadas nesta norma fantasma, utilizando inclusive citação
doutrinária sobre o § 4º do art. 1º da Lei de Introdução ao Código Civil.
O MPF recorreu de inúmeras decisões judiciais concessivas destas anistias
improváveis, até que o STF decidiu pelo HC 77.724-3 (rel. Min. Marco Aurélio), com
caráter ex tunc contra as decisões concessivas anteriores, que o parágrafo único
referido não cumpriu o devido rito de discussão e votação de lei, no artigo 64 da
Constituição Federal. De forma que a publicação equivocada não poderia gerar efeitos
no Direito brasileiro, e (pode-se dizer neste sentido) que decisões judiciais
fundamentadas neste parágrafo fantasma têm a mesma legitimidade que uma falácia.
2.2.

[2001] A CONSCIÊNCIA COMO CRITÉRIO DECISÓRIO

O voto do ilustríssimo senhor Humberto Gomes de Barros, no Agravo Regimental
em Recurso Especial nº279.889/AL, destrinchado por Lenio Streck no segundo capítulo
de “O que é isto – decido conforme minha consciência?” (2017b), se tornou
paradigmático para a compreensão de como a consciência pode interferir, e realmente
intervém quando se propaga o pensamento jurídico na esteira do positivismo normativo
(KELSEN, 2009), na decisão judicial. Isto é: De como, consequentemente, a vontade do
intérprete relativiza o (permita-se a licença filosófica) o objeto do Direito a objeto de sua
mente.
O Estado Democrático de Direito não coaduna com este tipo de decisionismo.
Considerando-se

que

o

juiz

detém

parcela

do

Poder

Democrático,

que

constitucionalmente lhe foi concedido para que suas decisões reverberem e solidifiquem
a Democracia. Mas o que é isto – uma decisão democrática? Pela lógica do parágrafo
1º do artigo 489, que estabelece a ausência de fundamentos das decisões judiciais,
sejam interlocutórias, sentenças ou acórdãos, qualquer tipo de argumentação que
encontre o fundamento na vontade do indivíduo acaba por se enquadrar em um dos seis
incisos previstos.
O que se pode dizer, com certeza, é que decisões fundamentadas na consciência
não são decisões que reforcem a Democracia. Na ótica do magistrado Thiago Aleluia,
aplicando a metáfora dos dois corpos do rei, de Kantorowicz, há que se incorrer em uma

141

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

necessária separação entre o que é o corpo público do juiz (isto é: o funcionário
burocrático devidamente enquadrado em um cargo público para a função de Estadojuiz) e o corpo privado (o cidadão que, por ventura, ocupa este cargo, entretanto reserva
à sua vida pessoal, fora do âmbito da jurisdição, o direito de escolha, isto é, a filosofia
da consciência, para guiar a sua própria vida, de acordo com o que melhor lhe aprouver).
Cita-se do referido intérprete:
em suas relações privadas (corpo natural), o juiz, apesar de constituir
uma conduta néscia em que demonstra uma completa ausência de
racionalidade, pode até utilizar o bordão porque sim, contudo, em sua
vida pública (corpo político), isto é, no ato de decidir, é antidemocrático.
(OLIVEIRA, 2018, pg. 77)

Quando se diz que um juiz decide conforme sua consciência, é como se
repristinasse a velha suposição kelseniana da interpretação cindida na razão teórica
(que origina o ato de conhecimento) e na razão prática (da qual surge o ato de vontade).
Mas, além disso, denuncia no próprio discurso a vontade de poder (Wille zur Macht) do
intérprete que, julgando-se iluminado, deseja dividir com o resto da sociedade a sua
própria riqueza de conhecimento. Necessitando, como diz Zaratustra (NIETZSCHE,
1999), de mãos que lhe estendam, para compartilhar o conhecimento. Apesar de que o
conhecimento jurídico não é uma iluminação sagrada a ser compartilhada, mas assim é
compreendido como mesmo o conhecimento do sábio Zaratustra desabafa no livro:
Por essa razão devo descer às profundidades, como tu pela noite, astro
exuberante de riqueza, quando transpões o mar para levar a tua luz ao
mundo inferior.
Eu devo descer, como tu, segundo dizem os homens a quem me quero
dirigir. (NIETZSCHE, 1999)

2.3.

[2006] HERMENÊUTICA FILOSÓFICA INCOMPREENDIDA PELA
MIXAGEM TEÓRICA

O livro “Entre Têmis e Leviatã: Uma relação difícil” é interessante para apresentar
o fenômeno da mixagem teórica por mais de um motivo. O primeiro aspecto nesta obra,
escrita por Marcelo Neves, diz respeito à convivência jurídica entre a Justiça
representada por Têmis e o Estado por Leviatã. De fato, há que se ter um mínimo de
dificuldade: Pois, enquanto a dessa grega representa o paradigma clássico, o monstro
bíblico é fundado no paradigma moderno.
Se há um choque paradigmático, definitivamente há a crise teórica, e este é um
exemplo bem delineado em As ilusões da transparência (STEIN, 2012), mormente
quando se apresenta as dificuldades que culminaram no conceito de mundo da vida
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(Lebenswelt). A cunhagem deste termo levou a um novo meio de encarar a filosofia,
fugindo da supersaturada relação sujeito-objeto. É deste esquema, combinado com a
mixagem teórica, que Marcelo Neves deveria ter fugido quando escreveu o seguinte:
“na segunda metade do século XX, a teoria do direito caminhou no
sentido de considerar a interpretação do direito sobretudo como um
problema de determinação semântica do significado dos textos
jurídicos, condicionada pragmaticamente (modelo ‘semânticopragmático’). As operações sintáticas serviriam à delimitação estrutural
dos contornos lógico-sistemáticos da interpretação. Porém, a tônica do
processo hermenêutico recairia na busca do sentido normativo de
textos jurídicos em contextos históricos específicos. Em sua
formulação inicial, esse modelo remonta à hermenêutica de Gadamer.
Ao intérprete do direito cabe descobrir o sentido latente de textos
normativo-jurídicos, adequando-os ao momento histórico de sua
aplicação ao caso dado. O elemento semântico está presente, aqui, na
consideração da variação do sentido dos textos em face do seu campo
de denotação concreta (o caso dado). O aspecto pragmático
apresenta-se na noção de pré-compreensão ou pré-conceito do
intérprete a respeito da lei e do caso. Contudo, enquanto compreende
a interpretação jurídica como um processo em que se conhece e
reconhece o sentido válido da lei e, assim, adapta-se esta ‘às
necessidades do presente’, a hermenêutica não considera
suficientemente a relevância da dimensão pragmática no processo de
interpretação do direito, desconhecendo ou, no mínimo, subestimando
a função construtiva do intérprete em face dos textos normativos”.
(NEVES, 2006, pg. 199-200.)

Embora restasse já superada a fonte semântica para a filosofia do Direito, no início
do trecho Neves poderia muito bem estar falando da teoria de Hans Kelsen, a partir da
compreensão da decisão judicial como moldura, ou imagem (Bildung), a ser interpretada
pelo juiz, a partir de um ato de vontade. A metalinguagem oriunda do positivismo lógico
estabeleceria as condições estruturais (razão teórica) para que o intérprete pudesse
resolver o caso na sua aplicação da norma (razão prática), orientada pela sua
discricionariedade, isto é, pela sua moral. Escreva-se, de passagem, que foi exatamente
neste âmbito que se deu o maior pecado de Kelsen: Relegar a decisão judicial para a
consciência do magistrado.
Em seguida, Marcelo Neves repristina a Escola Histórica, ao afirmar a
interpretação como “busca de sentido normativo de textos jurídicos em contextos
históricos específicos”. O autor retroage mais um século na Teoria do Direito, mas põe
a culpa em Gadamer, quando a Hermenêutica Filosófica propaga outra compreensão
destes “contextos históricos”: Principalmente (e isto é uma questão prejudicial) porque
para o Historicismo se busca um sentido aprisionado no texto, enquanto na filosofia do
referido alemão se atribui um sentido de acordo com o contexto. Isto muda tudo: Não
há uma adequação de sentido latente de texto ao momento histórico em que se o aplica.
Isto seria a apropriação do objeto de direito (no caso: A norma) por parte do intelecto, o
que já põe Marcelo Neves novamente em choque paradigmático.
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Adotando a nomenclatura de “elemento semântico” utilizada por Neves, ela se
apresentaria na variação do sentido do texto no caso concreto. O “aspecto pragmático”
se traduziria do fenômeno da pré-compreensão do intérprete. Marcelo Neves inverteu
os elementos: Tendo em vista que a concretude do caso é que determina o
pragmatismo, e o conhecimento da lei está para a compreensão prévia.
O arrombo contra Gadamer continua: A Hermenêutica Filosófica, preocupada com
o aspecto existencial, fundada no mundo da vida, não propaga teoria sobre validade de
lei: Isto ficou para o positivismo, e aqui se destaca mais uma vez a Hans Kelsen, pelo
qual a Ciência do Direito tem a função da interpretação como ato de conhecimento. A
congruência se apresenta com o trecho de Neves em que se escreve “enquanto
compreende a interpretação jurídica como um processo em que se conhece e
reconhece o sentido válido da lei”. Entretanto, o próprio “reconhecer” acaba por
denuncia uma outra mixagem realizada por Marcelo Neves, dentro da própria Teoria
Pura do Direito: “Reconhecimento” é um processo moral, e portanto se classifica como
ato de vontade, completamente diferente de “conhecer”. E Neves segue mixando: e,
assim, adapta-se esta ‘às necessidades do presente’. Apresenta-se um aspecto da
razão prática a contaminar a razão teórica: Doublethink.
Marcelo Neves finaliza o trecho com mais uma (e cabal!) prova de
desconhecimento sobre Gadamer: Segundo ele, não há valorização da dimensão
pragmática no processo de interpretação (mas se considere que, em Gadamer,
interpretar é aplicar, por isso seja uma atividade eminentemente prática) e que a
hermenêutica desconhece ou subestima “a função construtiva do intérprete em face de
textos normativos”. Chega-se, com isso, a uma das duas conclusões: 1) Ou Neves
acredita, através do trecho, que Gadamer não valorizou o sujeito cognoscente – e, neste
caso, deveria Neves considerar que Gadamer superou o esquema sujeito-objeto; ou 2)
Marcelo não compreendeu que, pela hermenêutica gadameriana, o sujeito se constrói
e reconstrói na medida em que interpreta e reinterpreta o texto.
2.4.

[2015]

FRANKENSTEIN

TEÓRICO-LEGISLATIVO

CONTRA

A

DESINCOMPATIBILIZAÇÃO
Não cumpre este artigo a função de ensinar o fundamental sobre direito eleitoral,
mas se sabe que, em um período anterior à eleição, ocupantes de cargos públicos
devem desocupá-los sob risco de penalidades que obstem o seu percurso eleitoral:
Prefeitos que concorrem a governador, secretários que disputem cargos proporcionais
et coetera. Entre casos sobre os quais já houve decisão judicial, encontra-se o seguinte:
Inelegibilidade. Servidor público estadual. Desincompatibilização.

144

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

- É desnecessária a desincompatibilização de servidor público ainda que estadual - que exerce suas funções em município distinto
do qual se pretende candidatar.
Agravo regimental não provido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 18977, Acórdão, Relator(a) Min. Arnaldo
Versiani Leite Soares, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 27/09/2012)

O recurso diz respeito à candidatura de Cosme do Vale Aquino1, no ano de 2012,
para o cargo de vereador. O Ministério Público perdeu a causa. A referida decisão é
criticada por Alexandre de Castro Nogueira, em seu livro “Decisão Judicial na Justiça
Eleitoral”, sob a pecha de que “É perceptível que o julgamento não leva em
consideração o que diz a Lei”, e prossegue com a compreensão de que “foi, por uma
interpretação finalística, que a Corte chegou ao resultado do julgamento; poderia se
dizer até que seria um método de interpretação criativo-expansionista”. Mas, com a
devida autorização maiêutica para reciclar a expressão de Castro Nogueira, convém
questionar: O que diz a Lei?
Art. 1º São inelegíveis:
II - para Presidente e Vice-Presidente da República:
l)2 os que, servidores públicos, estatutários ou não,»dos órgãos ou
entidades da Administração direta ou indireta da União, dos Estados,
do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das
fundações mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três)
meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos seus
vencimentos integrais;

A nota de rodapé de número 40, à página 90, apresenta o seguinte texto:
As expressões ‘criativa e criacionista’ aqui utilizadas representam, de
forma simples, a tendência legislativa ou contralegislativa dos tribunais
brasileiros, que pretendem de forma ilegítima contrariar os termos dos
textos normativos, numa verdadeira criação de direitos ou obrigações
(NOGUEIRA, 2015)

Entretanto, de acordo com o livro (publicado a partir da tese de mestrado), a
literatura apresentada por Alexandre insere a referida alínea como constante do inciso
I do artigo 1º, que define a inelegibilidade para qualquer cargo. A consulta à Lei3, como
aqui se expõe, esclarece que a alínea destacada consta do segundo inciso no mesmo
artigo, estabelecendo as condições de impossibilidade eleitorais nos casos de

1

Disponível em: <https://www.eleicoesepolitica.net/vereador2012/CE/13234/12580>.

Consulta em 10/05/2018, às 7h18min.
2

Apenas sob a justificativa de evitar ambiguidades na leitura, a referida alínea é a letra “l”,

minúscula equivalente à “L”, depois de .
3

BRASIL, Lei Complementar 64, de 1990. Lei de inelegibilidades. Disponível em: <

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp64.htm>. Consulta em 02/05/2018, às 7h58min.
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Presidente e Vice-Presidente. Esta pequena diferença, a qual pode facilmente passar
despercebida, podem também gerar uma grande cadeia de fatos ilegítimos. Como
ocorreu, por exemplo, no caso que gerou o HC 77.724-3 no STF (rel. Min. Marco
Aurélio). Não obstante, há uma responsabilidade moral no âmbito dos conceitos
interpretativos (DWORKIN, 2012), e um “descuido” (chame-se assim) deste calibre não
deveria ocorrer em sede de mestrado.
Se Ronald Dworkin afirma em Império do Direito e em Justiça Para Ouriços, o
Direito é um conceito interpretativo, todavia, o que o americano nunca afirmou (e este é
um argumento por ausência) é que se pode criar um Frankenstein legislativo para
desferir um chute teórico no alvo criticado – no caso, o tribunal. Não que a jurisprudência
seja a melhor de todas, mas a coerência deve aparecer não somente na decisão judicial
como na crítica a ela dirigida. Na verdade, em sua obra, em inúmeras páginas e
ocasiões, escreveu-se claramente não poder o autor fazer o que bem entender com a
interpretação.
Um ser no mundo não pode esquecer que, enquanto ele pensa, também deve ser
pensado, por si e pelos outros. Urge apresentar esta dialética sob pena de converter a
compreensão

hermenêutica

em

coisa

a ser

instrumentalizada

pela

mente,

desonestamente repetida sem levar em conta o contexto. Isto lembra a orwelliana A
Revolução dos Bichos, de forma mais explícita, quando o doutrinador reconstrói a
norma, apresentando elementos não existentes, que podem vir a surpreender o público.
Não podendo apontar dolo neste caso, haja em vista a não presença de documentos
que justifiquem ou expliquem o desvio, no mínimo se pode afirmar uma séria negligência
neste ponto. A deturpação realizada, pelos porcos (intérpretes após a revolução), nos
mandamentos do Animalismo acaba por deixar os outros animais (jurisdicionados) em
um beco sem saída. No Brasil não se pode coadunar com isto: Há outros documentos,
inclusive o site do Planalto, onde se pode pesquisar a legislação. Quanto à apropriação
da teoria e da norma pela deliberada reconstrução do intérprete, pode-se invocar o
seguinte texto em Lenio Streck:
O senso comum teórico “coisifica” o mundo e compensa as lacunas da
ciência jurídica. Interioriza – ideologicamente – convenções linguísticas
acerca do Direito e da sociedade. Refere-se à produção, à circulação
e a à “consumação” das verdades nas diversas práticas de enunciação
e de escritura do Direito, designando o conjunto das representações,
crenças e ficções que influenciam, despercebidamente, os operadores
do Direito. Traduz-se em uma “paralinguagem”, situada depois dos
significantes e dos sistemas de significação dominantes, que ele serve
de forma sutil, para estabelecer a “realidade” jurídica dominante.
(STRECK, 2014)
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Dito nesta orientação, o senso comum teórico dos juristas não aparece do nada:
Há uma série de reflexões, pensamentos originais, ideias (re)significadas, discussões,
proposições et coetera. Em algum momento, o “texto” da pesquisa filosófica a respeito
do Direito perde o contato com aquele contexto no qual se originou. Daí em diante,
passa a ser repetido a esmo, como um enunciado ou um jargão, com uma base que
(antes, sólida) é cada vez mais solapada, até que não se sustente mais perante um
exame mais aprofundado.
Assim exsurge a crise teórica, e Alexandre de Castro Nogueira – intentando criticar
a apropriação da norma por parte da consciência judicante – acabou por operacionalizar
a Lei, picotando-a: Ao criticar, agiu exatamente como no procedimento criticado (“numa
verdadeira criação de direitos ou obrigações”), guardando o seu ato (em si) o próprio
alvo minado. Isto é doublethink. Em seu livro Hermenêutica Jurídica e(m) Crise, Lenio
Streck apresenta as quatro funções do senso comum teórico dos juristas que Luis
Alberto Warat descreveu: 1) A normativa; 2) A ideológica; 3) A retórica; e 4) A política.
Alexandre peca principalmente no terceiro aspecto, quanto à função retórica, de acordo
com os termos de Streck:
Num terceiro momento, o senso comum teórico cumpre uma função
retórica, que complementa a função ideológica, pois sua missão é
efetivá-la. Neste caso, o senso comum teórico opera como condição
retórica de sentido, proporcionando um complexo de argumentos
(lugares ideológico-teóricos para o raciocínio jurídico). (STRECK,
2014)

O impacto disto alcança à última função do senso comum teórico, a política. A
partir deste momento, há a garantia das relações de poder – tal como o poder de criticar
academicamente um tribunal, ou o poder de autoridade em pesquisa advindo da
titularidade de um mestrado. No fim, “os dispositivos do poder – plurais, dispersos e
dependentes de tendências” (STRECK, 2014), acabam por ser instrumentalizados sob
a hierarquia da vontade de poder em Nietzsche (Wille zur Macht).
2.5.

[2018] A VONTADE GERAL CONTRA O EX PRESIDENTE

No seu voto, proferido em sede do julgamento do Habeas Corpus impetrado pelo
ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, a ministra do Supremo Tribunal Federal Rosa
Weber fundamentou o argumento pela denegação, em postura incoerente consigo e
com a Constituição, a partir do discurso orientado pelo princípio da colegialidade.
Acompanhou, neste sentido, a maioria de seus colegas. Defendeu-se invocando
Dworkin. Analise-se: A coerência pode coadunar com a existência de um suposto
princípio de colegialidade? Não.
O que este princípio teoricamente defenderia, em suma, seria a maioria dos votos
no tribunal. Logo de cara isto se confronta com a tese da raposa e do ouriço. Mais além:
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A integridade e a coerência coadunam sempre com a maioria? O próprio Dworkin, citado
pela excelentíssima magistrada, fornece a resposta: Não.
Por quê? Pelo motivo de que, em Dworkin, não se encontrará a resposta para a
construção da Democracia na simples igualdade estatística. Explica-se: Para o referido
jurista, em seu estudo, há duas possibilidades da busca democrática. A primeira seria
baseada na pura estatística, construída em decisões simplesmente majoritárias;
enquanto que, na segunda possibilidade, a prioridade é garantir que cada cidadão seja
tomado em igualdade não na contabilização dos votos mas através da tomada de
decisões.
Facilmente se percebe que o princípio da colegialidade, invocado por Rosa Weber
em seu voto, para justificar o encaminhamento de sua decisão à maioria, é derrubado
pela anterior (ou, neste caso, posterior) compreensão da tese utilizada para justificá-lo.
Mais: Este discurso ilustra o doublethink na medida que, por defender no mesmo lugar
à raposa e ao ouriço, põe em pé de igualdade duas posições completamente opostas.
Dworkin constrói sua teoria de democracia com base na partnership conception,
opondo-se à democracia estatística. Rosa Weber utiliza o autor americano para justificar
o princípio da colegialidade, que irá compor decisões por simples maiorias. Um dos
trechos utilizados pela magistrada foi o seguinte:
deve refletir não apenas suas convicções sobre justiça [...] – embora
estas tenham um papel a desempenhar –, mas também suas
convicções sobre os ideais de integridade e equidade políticas e de
devido processo legal, na medida em que estes se aplicam
especificamente à legislação em uma democracia. (DWORKIN, 1999)

Entretanto, a compreensão prévia trazida por Motta é certeira ao trazer este
aspecto de Dworkin:
Em última análise, Dworkin percebe a falta de uma argumentação
decente na vida política americana. Quer dizer, a falta de um debate
sincero, entabulado por pessoas que compartilham algumas premissas
a respeito de princípios políticos básicos (democracia e liberdade, por
exemplo), a respeito das políticas concretas que mais bem os
concretizariam. (grifos do autor) (MOTTA, 2017)

O discurso do princípio do colegiado repristina Rousseau, sob a ótica do
contratualismo, o qual resta superado em Dworkin. O autor francês prega a anulação
total de cada cidadão que venha a compor a comunidade, pois ao retirar-lhes tudo o que
possa ser alienado “para todos é igual a condição, e, sendo ela para todos igual,
ninguém se interessa em torná-la aos outros onerosa” (ROUSSEAU, 2004). De forma
que, ao não se deixar reserva alguma para os alienados, alcançar-se-ia a união perfeita,
e ninguém teria o que reclamar, pois entre os cidadãos não haveria quem pudesse ser
superior a um ou ao outro, evitando-se assim qualquer forma de poder voluntário
específico, isto é, que não seja a vontade geral.
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Destarte, os indivíduos ganham de volta o que perderam e mais forças para se
conservarem, pois a referida vontade geral empregará esforços para conservar à
integridade devolvida aos cidadãos já sob a forma do contrato social. Nestes termos,
todos retornam a ser livres logo após terem a liberdade completamente alienada.
Entretanto, é uma liberdade condicionada à sociedade, através do contrato. Para
Rousseau: Cada um de nós põe em comum sua pessoa e todo o seu poder sob a
suprema direção da vontade geral, e recebemos enquanto corpo cada membro como
parte indivisível do todo.
Quando exsurge esta sociedade contratada, imediatamente há a produção de um
corpo moral e coletivo, composto de tantos membros quantos são os votos da
assembléia, e que produz uma unidade institucional: O coletivo contando como um só,
a chamada pessoa pública à qual clama-se pelo nome de Estado. É neste sentido que
a referida magistrada constrói seu discurso sobre a racionalidade, como uma “estrutura
procedimental marcada pela igualdade e liberdade dos julgadores”, que virá a “compor
uma racionalidade única, institucional, do tribunal” para a “conjugação em uníssono” das
várias vozes, pois “as vozes individuais vão cedendo em favor de uma voz institucional,
objetiva, desvinculada das diversas interpretações jurídicas colocadas na mesa para
deliberação”.
Para Rousseau, o surgimento da sociedade contratual, quando cria o Estado,
também abre espaço para outro sujeito: O soberano. Sendo este responsável pela
manutenção das relações, e portanto o equilíbrio dos cidadãos, não pode incorrer na
possibilidade de se impor alguma norma, pela compreensão de que um particular não
contrata consigo mesmo. O raciocínio do autor francês é notório em afirmar que “não há
nem pode haver alguma espécie de lei fundamental obrigatória para o corpo do povo,
nem mesmo o contrato social”. Aqui se questiona: Se Rosa Weber faz parte do Supremo
Tribunal Federal, e este é por excelência um tribunal de natureza constitucional, o que
torna coerente (nos próprios termos de Dworkin) uma argumentação que ponha em
cheque a norma fundamental (a Constituição Federal) que constituiu o próprio órgão da
qual a magistrada faz parte? Isto é mais um elemento característico de doublethink.
Pelo autor francês, qualquer norma fundamental, que preveja quaisquer tipos de
garantias, é completamente dispensável, pois o soberano simplesmente não erra:
Sendo ele representante da vontade geral, ele fará exatamente o que a sociedade
precisa. Esta argumentação, se fosse plausível, já bastaria para não só conceder o HC
152.752/PR, como também para arquivar todo o processo contra o ex-presidente Lula,
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tendo em vista que este ocupava o posto de soberano no momento dos fatos que foram
objeto de avaliação de mérito. Nas palavras do próprio Rousseau:
Ora sendo o soberano só formado pelos particulares que o compõem,
não tem nem pode ter interesses contrários aos deles;
conseqüentemente, o poder soberano não tem precisão alguma de
garantia para com os súditos, porque é impossível querer o corpo
prejudicar todos seus membros, e adiante se verá que não pode
prejudicar algum em particular. O soberano, como tal, é sempre o que
deve ser. (ROUSSEAU, 2004)

Para finalizar o raciocínio da construção discursiva sobre o contrato social oriundo
de Jean-Jacques Rousseau, há que se observar uma obrigação tácita prevista a todo a
comunidade quando surge como um corpo coletivo: Na condição de que alguém recuse
obediência à vontade geral, todo o corpo o obrigará a esta obediência. Para o francês,
“isso não significa outra coisa exceto que o obrigarão a ser livre”.
Tal obrigação lembra a lavagem cerebral realizada em 1984 pelo Partido, através
do Ministério do Amor, quando tortura o indivíduo até que ele se dobre e sua vontade
seja condicionada à vontade geral, que nada mais é do que a vontade do Partido. E
nesta tortura o governo está certo, pois ele não agirá contra a vontade do indivíduo
mesmo que aparentemente o faça, já que obrigá-lo a obedecer é obrigá-lo à vontade
geral, e esta nada mais é do que a vontade do indivíduo livre de quaisquer impurezas.
Ou seja: O uso da força retira o indivíduo da integridade para conduzi-lo à integridade.
Esta suposta coerência é a mesma lógica da vontade geral, o fundamento
principal para o princípio do colegiado. No final, não faz sentido, mais uma vez, defender
este suposto princípio utilizando Dworkin, pelo motivo de que o conceito de liberdade
entre este e Rousseau diferem completamente. O autor francês propaga a completa
anulação do cidadão, para que, anulados todos, não haja quem queira conservar para
si parte de seu poder e nem influência sobre a decisão alheia. Isto não é coadunado
pela teoria de Dworkin: O norte-americano guia o seu conceito de liberdade por outro
caminho: Para ele, há dois aspectos a serem observados, que são a autonomia
(freedom) e a liberdade (liberty). Enquanto freedom compreende a capacidade decisória
que o indivíduo possui de tomar decisões nas quais não sofrerá interferência do
governo, liberty firma aquela parte da liberdade que o governo faz mal em limitar.
Assim, a fundamentação com base em Dworkin não só requer integridade e
coerência com o ordenamento jurídico, como também afirma a não anulação individual,
portanto a suposta existência do princípio do colegiado seja totalmente incoerente.
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DIREITO ADMINISTRATIVO: OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA

Pode-se sustentar, também, no âmbito do Direito Administrativo, a não existência
da discricionariedade, bem como no alcance das relações por ele reguladas. Neste
sentido, veja-se a proposta de que a teoria da oportunidade e da conveniência
(OLIVEIRA, 2016) seja suplantada pela teoria da resposta adequada à Constituição
(STRECK, 2017c). O ponto de partida é: Quem identifica a oportunidade e dita a
conveniência? O gestor. Mas há uma previsão constitucional federal, uma constitucional
estadual e uma legal orgânica, para declarar e programar os passos estatais, sejam eles
da União, estaduais ou municipais. Portanto, estas normas devem ser concebidas como
compreensões prévias, que limitam as possibilidades do gestor (e nunca como
justificativas posteriores a escolhas anteriormente concebidas).
A oportunidade é como os casos fáceis e difíceis de Hart. São casos fáceis se já
há norma (do tipo “regra”), bastando no caso, para o gestor, apenas a subsunção. O
problema são os casos difíceis: Há mais de uma norma (do tipo “princípio”) para o caso,
e então é preciso a ponderação para se extrair uma regra subsumível. Mas quem
poderá? O gestor! Através de quê? Da consciência!
Entra aí, pela consciência, o aspecto da conveniência: Esta é tida pelo que melhor
se aproveitará ou mais agradará no resultado. Mas quem diz isso? Novamente o gestor?
O público? Far-se-á- plebiscito para tudo? Não, porque desconfiguraria a
representação. Por quê não a substituição da teoria de oportunidade e conveniência,
para a tese de integridade e coerência? Veja-se: A cada mudança de gestão, pela
consciência do que irá conduzir os atos administrativos, muda-se também o norte a ser
buscado. Mas, com integridade nos atos administrativos, o gestor deverá respeitar todos
os atos anteriores.
2.7.

PENITENCIÁRIAS

A lógica do sistema penitenciário é reter um indivíduo, que entrou em conflito com
a lei, durante um tempo anteriormente prescrito (também em lei) para, findo este prazo,
devolvê-lo à convivência social. É claro que este tempo não pode ser infinito, tendo em
vista a proibição constitucional de fixação de penas de caráter perpétuo.
Por quê a pena existe? Há três funções largamente descritas entre os
doutrinadores, quais sejam: Punir, Prevenir e Restituir (MORAES, 2013). Pelos limites
teóricos, legais e jurisprudenciais, até o momento compreende-se o Direito Penal como
ultima ratio (ou pelo menos tem sido este o posicionamento segundo o que se diz, moral
e politicamente, melhor preserva a Democracia, frente à tese de aumentar o rigor
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punitivista, como a diminuição da maioridade penal, em vistas de se argumentar pela
Segurança Pública), porque ele interfere na liberdade das pessoas, em razão de estas
terem interferido nos bens da vida jurídicos penalmente tutelados.
Mas o que se questiona é: Como pode ocorrer a restituição dos bens da vida após
terem sido eles deturpados ou deteriorados? O direito, sabe-se pela lógica dworkiniana,
mormente em O Império do Direito e Justiça Para Ouriços, é um conceito interpretativo.
Então como se compreende que, após a lesão de caráter criminal, a vítima e a
sociedade poderão ser restituídas ao status quo ante? Mais: O Estado, através do
Direito Penal, interfere na liberdade das pessoas, plenamente? Se assim o fosse, por
que haveria de existir a reincidência? Sugere-se, aqui, que a liberdade da qual se fala é
apenas a liberdade física, consistindo no corpo do sujeito apenado. Nesta ótica, vide
Michel Foucault, mormente Vigiar e Punir.
Para a resolução do fenômeno maior da violência no âmbito da jurisdição pátria,
representado pelo dolo penalmente tipificado, é preciso interferir no principal fator que
constitui o dolo, qual seja: A vontade do prejuízo, o desejo de causar o dano. Mas como
o encarceramento resolve isto? Pela mera passagem do tempo? I qye garante que a
pena prevista garantirá a recuperação? É um importante avanço iluminista, sim, mas
deve ser repensado. Então, de forma simplista, sugere-se que o Estado deve interferir
na vontade do sujeito! Fosse fácil assim, a questão já teria sido resolvida. O principal
risco é o surgimento de repristinar o totalitarismo do Estado. Quanto mais o ente estatal
cresce para garantir direitos e segurança, mais ele deve avançar em outros direitos e
na liberdade. Quanto mais prioriza esta última, menos os cidadãos sentem-se seguros.
Sem que se resolva esta questão, o discurso penal fica sujeito à fortuna, ou a outras
lógicas como discursos políticos, morais, éticos, e talvez até econômicos.
3. À GUISA DE CONCLUSÃO: O CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÂNEO
COMO PARADIGMA A SER ADOTADO
A verdade é a verdade, ainda que ninguém escreva ou fale sobre ela. Isto é o que
poderia ser concebido como uma essência de verdade. Nesta disputa de verdade se
contextualiza o verso de Arquíloco: πόλλ' οἶδ' ἀλώπηξ, ἀλλ' ἐχῖνος ἓν μέγα. Em tradução
livre: “A raposa conhece muitas coisas, mas o ouriço conhece uma grande coisa”.
Quando se pensa sobre a expressão “toda verdade é relativa”, tem-se uma
verdade sobre a relatividade da própria verdade. No entanto, chega-se ao paradoxo da
relatividade relativa: 1) Ou a frase está certa – e, assim, está errada, por haver alguma
verdade que não seja relativa, ou; 2) A frase está errada – destarte, há pelo menos uma
verdade que não seja relativa.
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É aqui que o ouriço ganha da raposa: Mesmo que seja uma vitória sofrida, a
existência de muitas verdades – vinculadas à consciência – acaba por cair neste
paradoxo. Então há não só a condição de possibilidade de uma verdade, como urge a
busca por ela. Mas não se trata de uma busca de uma verdade real, como se o Direito
fosse uma substância a ser conhecida. Tampouco acerca da possibilidade de repristinar
a questão sobre a possibilidade humana de conhecimento, máxima em Kant e em
Hegel. Mas sim de compreender que há um critério para guiar o Direito, sendo este
critério o da Constituição.
O Constitucionalismo Contemporâneo (STRECK, 2017c) é uma proposta
paradigmática de estudo jurídico, que não se confunde com o neoconstitucionalismo, e
pela qual se entende que a linguagem, longe de ser apropriada como um instrumento a
bel prazer do intérprete, é um terceiro fundante na construção do sentido, junto aos dois
interlocutores. O critério estabelecido, para que não sobrevenham discussões cíclicas,
é a Constituição.
Neste sentido, não se trata do que o discursante pense, ou descubra, sobre o que
a Constituição quer dizer, mas de como o texto constitucional estabelece as condições
de possibilidade acerca da produção de sentido. Por que, então, não se trata de pura
exegese? Pelo motivo de que esta compreende o texto como uma existência em si, a
ser descoberta pelo sujeito.
Desta forma, é preciso compreender que a vontade aplicada à decisão jurídica,
ou ao estudo sobre ela, provoca danos graves à construção da democracia. Enquanto
isso, nesta forma de pensar o Direito, no Constitucionalismo Contemporâneo, a norma
presente no texto exsurge no momento da aplicação. Para que não se domine os
avanços democráticos pelo doublethink e pela desonestidade intelectual, é preciso
também que se tenha em mente:
1) A verdade pode e deve ser buscada, sob o paradigma linguístico-ontológico,
e com a Constituição como critério decisório.
2)

O intérprete não pode olvidar do exercício autorreflexivo, buscando
compreender o próprio quem e o locus de seu discurso, bem como procurar
avaliar o quê de que se fala sem dominá-lo à sua própria vontade.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRASIL, Lei de Introdução ao Código Civil. Decreto-Lei 4.657, de 4 de setembro
de

1942.

Disponível

em:

<

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/Del4657compilado.htm >. Consulta em: 13/5/2018.

153

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

______. Lei Complementar 64, de 1990. Lei de inelegibilidades. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp64.htm>. Consulta em 02/05/2018, às
7h58min.
______. Lei nº 13.105, de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível
em:

<

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>.

Consulta em: 09/5/2018, às 15h42min.
______.

Tribunal

Superior

Eleitoral.

Jurisprudência.

<http://www.tse.jus.br/jurisprudencia/pesquisa-de-jurisprudencia>.

Disponível

em:

Acesso

em

02/05/2018, às 7h32min.
______. Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência. Disponível em: <
http://www.stj.jus.br/SCON/ >. Acesso em 02/05/2018, às 12h37min.
______.

Supremo

Tribunal

Federal.

Jurisprudência.

http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp

Disponível
>.

em:

Acesso

<
em

02/05/2018, às 14h46min.
DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
______. Justiça para ouriços. Tradução de Pedro Elói Duarte. Coimbra: Almedina,
2012.
______. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2014.
FERRAZ DE MACÊDO. Bosquejos de antropologia criminal, Lisboa, 1900.
FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala : formação da família brasileira sob o
regime da economia patriarcal. 51º ed. rev. São Paulo: Global, 2006. ISBN: 978-85-2600869-4.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Trad. Lígia M. Ponde
Vassalo. Petrópolis: Vozes, 1987.
KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. Tradução de João Baptista Machado. 8ª
Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009
MORAES, Henrique Viana Bandeira. Das funções da pena. In: Âmbito Jurídico,
Rio Grande, XVI, n. 108, jan 2013. Disponível em: < http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12620 >. Acesso em 12
de maio de 2018.
MOTTA, Francisco José Borges. Ronald Dworkin e a Decisão Jurídica. Salvador:
Juspodivm, 2017.
NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. São Paulo: Martins
Fontes, 2006, pg. 199-200.
NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Assim falou Zaratustra. São Paulo: Martin Claret,
1999. Título original: Also Sprach Zarathustra.

154

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

NOGUEIRA, Alexandre de Castro. Decisão judicial na justiça eleitoral: lei de
inelegibilidades e interpretação teleológica. Curitiba: Juruá, 2015.
OLIVEIRA, Caroline Conciani de. A discricionariedade administrativa e os
conceitos jurídicos indeterminados . In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIX, n. 146, mar
2016.

Disponível

em:

<

http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=17010&revista_
caderno=4 >. Acesso em maio 2018.
OLIVEIRA, Thiago Aleluia F. de. Os corpos do juiz e a democracia. In:
ALVARENGA, Antonia Valtéria Melo; LANDO, Giorge André (orgs.). Teresina: EDUFPI,
2018.
ORWELL, George. 1984. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1998.
______. A revolução dos bichos: um conto de fadas. São Paulo: Companhia das
Letras, 2007.
ROCHA, Leonel Severo. Sens commun théorique des jurists. In: Dictionnaire
encyclopédique de théorie et de sociologie du droit. André-Jean Arnaud (org.). Paris:
LGDJ-UNB, 1990, p. 372 e seguintes.
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social: ou princípios do direito político.
São Paulo: Martin Claret, 2004.
STEIN, Ernildo. As ilusões da transparência: dificuldades com o conceito de
mundo da vida. Ijuí: Ed. Unijuí, 2012.
STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração
hermenêutica da construção do Direito. 11 ed. rev., atual. e ampl. – Porto Alegre: Livraria
do Advogado Editora, 2014.
______. E o juiz não seguiu o realismo retrô e o voluntarismo... e bingou!. Conjur,
2017a. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2017-out-26/senso-incomum-juiznao-seguiu-realismo-retro-voluntarismo-bingou >. Acesso em: 10/05/2018
______. O que é isto: decido conforme minha consciência?. Porto Alegre: Livraria
do Advogado, 2017b.
______. Verdade e Consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas.
6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017c.
WARAT, Luis Alberto. Introdução geral ao direito I. Porto Alegre: Fabris, 1994.

155

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

X Encontro ANDHEP
Direitos Humanos em Movimento: avanços e retrocessos nos 30 anos da Constituição
Cidadã e 70 anos da Declaração Universal.

Grupo de trabalho: GT 02 – Constituição, Democracia e Direitos Humanos.
Projeto Escola sem partido e a criminalização do ensino crítico.

UESPI, Teresina-PI.
23 a 25/05/2018

156

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

Projeto Escola Sem Partido e a criminalização do ensino crítico: Idade Média ou
Século XXI?
Ana de Luanda Borges Braz da Silva
Universidade do Estado do Pará

Ainda que se trate de um debate atual, retomemos o pensamento ao final da ditadura
militar brasileira e a força que o debate em prol dos direitos humanos assumia. Diante do
cenário de repressão que tomou o solo brasileiro durante 21 anos (1964-1985), a busca pela
efetivação dos direitos humanos e a melhoria da condição de vida formava cidadãos
politizados e novas políticas.
Atualmente, com a onda conservadora que nos cerca, o debate acerca dos direitos
humanos se encontram deturpados, principalmente na fala de políticos e simpatizantes. Há
uma exaltação a uma meritocracia que serve de justificativa para as desigualdades
presentes em esferas que vão desde o ensino a qualidade de vida, e o resgate da ideia do
extermínio, a exclusão da classe mais necessitada, e a visão dos direitos humanos como
algo voltado para a “proteção de bandidos” (pensamento oriundo das frentes conservadoras
da década de 80 e que vem ganhando força novamente).
Essa onda conservadora é o resultado da união de vertentes religiosas, políticas e
reacionárias, e que, não se firmaram da noite para o dia. No Brasil o fundamentalismo
religioso deu as caras com a forte representação política que ele pode fornecer, e isso se
observa no investimento das igrejas em virtude da eleição de seus componentes. Essa
frente política religiosa, que busca defender pensamentos tradicionais, voltadas para a
família e que soma como oposição a debates como a legalização do aborto, encontra força
ao garantir atrelamentos a outras frentes como as latifundiárias e armamentistas. E o
discurso defendido por estas linhas políticas resultam em ações como a que será debatida
aqui: o movimento Escola Sem Partido.
O movimento Escola Sem Partido (ESP) surge inicialmente em 2004, pelas mãos do
procurador do Estado de São Paulo Miguel Nagib. Em seu argumento principal, Nagib diz
que “os educadores brasileiros, na busca da aplicação de um ensino crítico aos seus alunos,
acabam por deixar de lado os meios educativos para promover uma propagação de
propagandas políticas e ideais de esquerda”.1.
Dez anos depois, surge o projeto de lei 7180/2014, do Deputado Federal Erivelton
Santana (PSC/BA) - pertencente à representação evangélica do parlamento - com o objetivo
1

: <http://www.escolasempartido.org/quem-somos>. (acesso em 11 de Dez. 2017.).
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de incluir valores familiares e assumir prioridade em relação à educação escolar. O objetivo
maior da PL 7180 é implantar-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).
Um ano depois, em 2015, temos a criação do projeto de Lei n°867/2015 (anexado
ao PL 7180/2014) e o PL 1859/2015, ambos do Deputado Federal Izalci Lucas (PSDB/DF) –
pertencente à frente católica parlamentar -, onde o primeiro tem o objetivo de concretizar o
Projeto Escola Sem Partido e o segundo visa incluir um parágrafo único a LDBE, que em
poucas palavras, impede qualquer tipo de estudo ou atividades, sejam elas disciplinas ou
atividades livres, referentes à “ideologia de gênero” ou orientação sexual. Em relação ao
primeiro projeto, em seus artigos iniciais, mais precisamente o Art. 2°, mostra os princípios
que a Educação deverá tomar. No inciso I está a “neutralidade política, ideológica e religiosa
do Estado”, adiante, no inciso II temos o “pluralismo de ideias no ambiente acadêmico”.
Neste ponto podemos perceber certa contradição no discurso de neutralidade por
parte de seus idealizadores. Primeiro quando prega por uma neutralidade política fantasiosa
que se aplica apenas aos partidos declarados de “esquerda”. Outro ponto pertinente é a
busca por um pluralismo de ideias ilusório, já que as normas impostas pelo Projeto
condenam a discussão de temas da atualidade2, por classificar esta ação como doutrinação.
Em um terceiro ponto e em relação a PL 1859/2015, a contradição se escancara na ação de
ir contra os princípios do pluralismo de ideias garantidos na própria LDB.
Mas o que seria de fato essa doutrinação? Segundo o Novo Dicionário Aurélio
Doutrina significa um “1. Conjunto de princípios que servem de base a um sistema religioso,
político, científico, etc, (...), 3. Um ensinamento, pregação”. Mas, para os idealizadores do
movimento Escola Sem Partido, doutrinar seria a realização do ensino crítico nas salas de
aulas, ação que eles julgam como um ato de “doutrinação política e ideológica a serviço dos
partidos e organizações de esquerda”. Tal pensamento usurpa o direito do jovem aos
“conhecimentos de mundo”, e compreende os jovens a um patamar de ignorância e
subordinação, pois os mesmos acreditam que as crianças e os adolescentes em sala de
aula não possuem opinião própria, sendo assim, um objeto de manipulação, ou
popularmente falando, massa de manobra.
O Art.4° cita as seis normas que os professores deverão seguir que, de acordo com
a lei são:


Não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, com o

objetivo de cooptá-los para esta ou aquela corrente política, ideológica ou
partidária;

2

http://escolasempartido.org/flagrando-o-doutrinador
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Não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas

convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas;


Não fará propaganda político-partidária em sala de aula nem

incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas;


Ao tratar de questões políticas, sócio-culturais e econômicas,

apresentará aos alunos, de forma justa, as principais versões, teorias,
opiniões e perspectivas concorrentes a respeito;


Respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a

educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções;


Não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores

sejam violados pela ação de terceiros, dentro da sala de aula.
Os três primeiros tópicos se resumem a não mencionar partidos políticos ou possuir
posicionamento político em sala de aula, e não prejudicar os alunos por conta de uma
posição “moral e política” diferente daquela que o professor possui. Para a análise desse
artigo, faço uso também do projeto de lei 1411/2015, do Deputado Federal Rogério Marinho
(PSDB/RN), que propõe o crime de assédio ideológico, além de atribuir normas para que os
educadores sigam, e propor uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano para quem
descumpri-las. Novamente, retomo a atenção para as contradições presentes nas duas leis,
que buscam suas justificativas no argumento de que o indivíduo (aluno) “não possui
maturidade intelectual suficiente para fazer juízo de valor acerca dos posicionamentos que
lhe são apresentados”. Ora, como é possível que o professor venha a favorecer ou
prejudicar um aluno em razão de suas convicções políticas, se o mesmo não possui
maturidade para possuir tal posicionamento?
Outro fato pertinente a ser destacado é a proposta, um tanto quanto medieval, de
fixar nas portas das salas de aula e sala dos professores os seis deveres e normas que o
educador deverá seguir, para que o mesmo não seja enquadrado na lei. Essas seis normas
se limitam, basicamente na não doutrinação (partidária, ideológica, morais, religiosas) e no
respeito à educação moral. Nesse discurso vago o Projeto Escola Sem Partido, juntamente
com seus idealizadores e simpatizantes, buscam derrubar uma “ideologia esquerdista”
fantasiosa para retomar uma ideologia conservadora nas salas de aulas.
O ato de fixar normas em porta das salas de aulas para que os educadores sigam,
sob ameaça de prisão se configura a uma ditadura, e tal ato contradiz o inciso II do Art.2°,
que fala da pluralidade de ideias no meio acadêmico. Nesse ponto, abro então um
parêntese para uma indagação: Seria esse ato de fixar as 6 normas nas portas das salas de
aulas e sala dos professores, uma influencia deturpada do manifesto de Martinho Lutero e
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as suas 99 teses, levando em conta o contexto histórico da ruptura com a Igreja Católica e a
criação das correntes religiosas derivantes do protestantismo?3 Levando em conta também,
o fato de que a grande maioria dos envolvidos com o movimento Escola Sem Partido e os
seus projetos estão ligados, direta ou indiretamente, às instituições religiosas cristãs.
Diante dos fatos apresentados percebemos na base do projeto Escola Sem Partido
um atrelamento no entendimento falso de que fornecer uma educação crítica para os alunos
é de certa forma, doutriná-los. Baseado em um discurso que pode ser facilmente
classificado como pânico moral4, os idealizadores do Projeto Escola Sem Partido, que se
autodenominam “estudantes e pais preocupados com o grau de contaminação políticoideológica das escolas brasileiras, em todos os níveis” 5, disseminam entre a população o
mito de que existe um inimigo invisível a ser combatido, inimigo este que irá corromper a
inocência das crianças e os valores morais e éticos das famílias, e que os professores
formariam um “exército de militantes em favor da doutrinação marxista esquerdista”.
Essa linha de pensamento acaba por resgatar o teor tradicionalista para o ensino
brasileiro, afetando diretamente os estudos sobre gênero e sexualidade. Inicialmente, a
temática de gênero não estava na pauta do projeto Escola sem Partido, de maneira direta.
Ao mesmo tempo em que se avançava a luta contra a homofobia, violência de gênero, e o
sexismo nas escolas, grupos religiosos fundamentalistas entraram como oposição ferrenha
a este debate.
É importante aqui fazer um rápido balanço histórico em relação à influência histórica
da igreja católica nessa caça as bruxas aos estudos de gênero e a concretização do termo
ideologia de gênero. Ainda no papado de João Paulo II, a visão acerca dos papéis da
mulher se modificava, com o objetivo de exaltar suas funções tradicionais voltadas para a
casa e o matrimônio, e ir em busca da igualdade pretendida por movimentos feministas
resultaria em seu rebaixamento e a perda da dignidade. Afirmações baseadas na crença de
dons divinos e naturais voltadas para o cuidado da família, natural em mulheres.
Essa visão religiosa conservadora volta a sua atenção para o ambiente escolar, pois
para eles, é um ambiente vulnerável, e tais conceitos influenciariam as crianças e jovens. O
reflexo desse pensamento no Brasil resultou na união de católicos e evangélicos, e o
impetuoso esforço conservador de políticos, em conjunto com essas classes religiosas,
3

https://mundoestranho.abril.com.br/religiao/como-surgiram-as-igrejas-protestantes/

4

Conceito de Stanley Cohen, 1972, que define a reação de um grupo de pessoas baseado na
percepção falsa de que o comportamento de determinado grupo, geralmente uma minoria, é perigoso
ou representa uma ameaça a sociedade.
5

http://www.escolasempartido.org/quem-somos
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resultaram na retirada do termo gênero do PNE (Plano Nacional de Educação), tendo a
ação pautada no argumento raso de que os estudos de gênero e sexualidade, aqui
classificados como “ideologia de gênero”, iriam corromper os valores morais e éticos das
famílias e a inocência das crianças.
No site do projeto Escola Sem Partido podemos ter acesso ao modelo de “notificação
extrajudicial” com o objetivo, segundo o site, de “prevenir o abuso da liberdade de ensinar
por parte do professor”. Nos diversos tópicos, que questionam veemente as ações do
professor em sala de aula, temos o num. 4 que alega que abordar assuntos em sala de aula,
como “combate ao preconceito, homofobia e AIDS”, é uma “intromissão ilegal na formação
moral dos alunos” 6. O documento é pautado no discurso da defesa do direito a “educação
moral e religiosa”, mas se torna ambíguo em relação à base dessa tal educação religiosa,
onde se levarmos em conta a laicidade do Estado, torna-se um ato inconstitucional. Por
outro lado a “defesa da educação moral” é pautada no argumento de que os estudos sobre
Sexualidade resultará em influências nas ações do aluno, mesmo que não exista nenhum
estudo que comprove tal afirmação.
No site também encontramos um artigo, intitulado “Quem disse que educação sexual
é conteúdo obrigatório?” 7. O mesmo inicia falando sobre não ligar se o conteúdo que está
sendo aplicado por professores é algo relativo, e que a análise feita no artigo será apenas
jurídica, mas ao mesmo tempo, no decorrer da leitura, fornecem links de vídeos e outras
reportagens totalmente tendenciosas, como o vídeo de uma pastora da igreja evangélica,
Damares Alves, falando sobre “educação sexual e ideologia de gênero”. Em outros pontos
do artigo, podemos ter uma noção clara do equívoco em relação aos temas transversais em
sala de aula. Exemplo disso é quando se referem ao estudo dos órgãos sexuais como um
pretexto para se ensinar “como se transa”, ou afirmar que estudar temas relacionados ao
combate a homofobia é “conduzir os alunos ao homossexualismo”.
E pertinente citar neste ponto o PL 5487/2016, também anexado a PL 7180/2014, de
autoria do pastor (Assembleia de Deus) e deputado Victório Galli (PSC/MT). O objetivo
desse projeto é a proibição ao Ministério da Educação de veicular qualquer conteúdo, sejam
eles cartilhas, livros entre outros, relacionados à diversidade sexual, com o argumento que
tal discussão não cumpre as diretrizes do Plano Nacional de Educação.
A objetivação de impedir a educação sexual e o combate ao preconceito, com a
desculpa da promoção de uma educação moral nas escolas ramifica uma série de efeitos
6

http://escolasempartido.org/artigos-top/552-modelo-de-notificacao-extrajudicial-arma-das-familiascontra-a-doutrinacao-nas-escolas
7
http://escolasempartido.org/educacao-moral/442-quem-disse-que-educacao-sexual-e-conteudoobrigatorio
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negativos na formação daquele aluno. Inibem na maioria das vezes a oportunidade daquele
aluno ter acesso a informações que o ajudariam a se perceber como pessoa, e ao mesmo
tempo relacionar-se com os outros ao seu redor, adquirir noções de respeito e igualdade,
quesitos essenciais para a formação de qualquer ser humano.
Em seus mais variados ataques, podemos perceber a figura do renomado educador
popular, Paulo Freire, considerado o patrono da educação brasileira. Dos ataques diversos
presentes no site do Escola Sem Partido, escolho o artigo intitulado “Viva Paulo Freire!”8,
escrito por Olavo de Carvalho, que não poupa esforços para criticar toda a trajetória do
mesmo. Ao longo da escrita, o autor utiliza variadas citações que minimizam as ações e
pensamentos de Freire, classificando-as como “retóricas bolorentas”, ensinamentos vagos e
tediosos. Com cargas debochadas, Olavo de Carvalho classifica a obra “Pedagogia do
oprimido” como a própria ferramenta de opressão, sendo assim Paulo Freire um próprio
doutrinador.
Mas o que de fato Paulo Freire buscava? Aqueles que se propõem ler suas obras
sabem que Freire era um defensor ferrenho da autonomia do aluno. Freire via na educação
a ferramenta necessária para a libertação e formação crítica das pessoas. Defendia uma
relação de cumplicidade entre professor e aluno, de modo a se eternizar em cada pessoa
que se educa. Buscava conduzir a educação para a formação do pensamento crítico, e
desenvolver o chamado pensar de forma livre. Dono de uma sensibilidade única que vem a
ser o oposto daquilo que é sugerido pelos idealizadores do movimento Escola Sem Partido,
já que os mesmos buscam insistentemente taxar a criticidade nas salas de aulas como atos
puramente esquerdistas.
O que novamente nos leva a indagação de que seria esse movimento: uma escola
sem partido ou uma escola contra um único partido? De certa forma percebemos a perfeição
a qual o termo “lei da mordaça”, criado por educadores para satirizar o movimento, se
adequa as ações do mesmo. Além disso, atentamos para o modo ao qual a fala de Paulo
Freire (1967, p.97) se torna tão atual e tão pertinente em relação à condenação do debate e
aos moldes das ações daqueles que estão presentes nas salas de aula: “A educação é um
ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode temer o debate. A análise da realidade.
Não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa.”.
Busco citar neste tópico também, Antonio Gramsci, filósofo ao qual Miguel Nagib
chama de “Conde Gramsci, o vampiro que vampiriza a educação brasileira”

9

e a sua

8

http://www.escolasempartido.org/artigos/334-viva-paulo-freire

9

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=425336157671680&set=pb.100005858980838.2207520000.1513142078.&type=3&theater

162

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

passagem no texto sobre Os Indiferentes, que se encaixa perfeitamente como uma
descrição as ações do movimento Escola Sem Partido:
Há fatos que amadurecem na sombra, porque poucas mãos,
sem qualquer controle a vigiá-las, tecem a teia da vida coletiva, e a
massa não sabe, porque não se preocupa com isso. Os destinos de
uma época são manipulados de acordo com visões limitadas e com
fins imediatos, de acordo com ambições e paixões pessoais de
pequenos grupos ativos, e a massa dos homens não se preocupa com
isso. (GRAMSCI, 1917)
A maneira com que tais ideias conservadoras tem se difundido vem promovendo
uma “caça as bruxas” na educação brasileira, e gera um ódio direcionado a aqueles que
buscam debater as teorias de gênero ou quaisquer outros debates políticos mais amplos.
Essa disseminação de ideias e conceitos errôneos a respeito de tais temas consegue tomar
proporções absurdas atualmente, com as redes sociais, onde os idealizadores desse
movimento fazem bom uso das mesmas para propagar imagens com teor sensacionalista e
argumentos frágeis, porém populistas.
Não é preciso muito esforço para perceber toda a contradição presente nos ideais de
quem promove as ideias do Escola Sem Partido, contradição essa que acaba por derrubar
uma palavra constantemente usada em suas leis ou artigos: o pluralismo de ideias. Restanos então questionar a quem favorece esse pluralismo de ideias ilusório: a população em si
ou uma minoria conservadora?
Essas medidas de controle e vigilância que o projeto Escola Sem Partido apresenta
se assemelha ao que Michel Foucault nos descreve em Vigiar e Punir (1987). A explicação
teórica de como a disciplina se exerce sobre o corpo do homem para adestra-lo é relativo ao
modo ao qual o projeto busca, em certo ponto, padronizar as crianças e jovens nas salas de
aula, com o objetivo de resgatar comportamentos tradicionalistas, disfarçados na
preocupação da proteção a “moral e os bons costumes”, mas que almeja também o controle
dos alunos para que os mesmos não desenvolvam uma criticidade perante os fatos ao seu
redor. Para que não se tornem questionadores, e que a sua atenção esteja sempre focada
na eficiência e produção.
Foucault (1987) fala sobre “uma “anatomia política” [...] está nascendo; ela define
como se pode ter domínio sobre os corpos dos outros, não simplesmente para que façam o
que se quer, mas para que se opere como se quer [...]” (p.119). Esse controle aqui
apresentado não se apresenta de maneira direta, em vez disso, essas micro relações de
força agem de maneira coercitiva, porém sutil. Sutil no modo de propagar a ideia que os
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professores com ideais de esquerda irão, em sala de aula, corromper seus alunos,
transformando-os, não apenas “esquerdistas”, mas também destruirão a moral, os conceitos
religiosos, os bons costumes, conduzindo-os assim a perversão e vulgaridade.
As popularizações dessas ideias necessitam do uso de técnicas implícitas para se
estabelecer. Enxergo nessas técnicas de popularização utilizadas pelos idealizadores do
movimento Escola Sem Partido a execução das quatro dimensões do dispositivo descrito
por Gilles Deleuze (1996), onde, para a propagação de seus ideais e posteriormente o
alcance dos seus objetivos, foi utilizado as “curvas de visibilidade”, onde o movimento usa
dessa visibilidade para se manter entre as famílias, onde se aproveitam da “enunciabilidade”
para divulgar, de maneira regulada, apenas o que é do interesse deles. Aspecto esse que é
nítido no discurso da preocupação com o conteúdo que se é passado nas salas de aula,
exaltando esse aspecto e ocultando o real objetivo do controle dos alunos e da escola. As
“linhas de força”, onde o movimento utiliza das relações de poder para impulsionar seus
ideais no âmago familiar, com parceria dos meios de comunicação, pela mídia, e assim
consolidando seu objetivo (linhas de subjetivação), como havia dito antes, de maneira sutil.
Essas ações, agora já alicerçadas, materializam o dispositivo de vigilância utilizado
pelo projeto na forma da “notificação extrajudicial” e do documento dos seis deveres e
normas que devem ser mantidos colados nas portas de salas de aula e coordenações. A
partir desse momento as ações do educador em sala de aula estarão em constante
vigilância. Em uma clara alusão ao panoptismo descrito por Foucault (1987) essa vigilância
que o educador está submetido não é totalmente explícita justamente pelo fato de que não
há como saber com precisão qual aluno, ou qual família estará ali em prontidão para
denunciar suas ações, suas aulas. A escola sabe que está sendo vigiada, mas não enxerga
por quem, e nessa lógica suas ações serão adestradas em função daquilo que é permitido
ser dito e ensinado, assim como dito por Foucault (1987): “[...] para se exercer, esse poder
deve adquirir o instrumento para uma vigilância permanente, exaustiva, onipresente, capaz
de tornar tudo visível, mas sem a condição de se tornar ela mesma invisível”. (p.176).
Diante de todos os apontamentos aqui feitos, percebemos a busca de uma limitação
ao ensino, um retrocesso idealizado por um grupo de pessoas que, em sua maioria, não
pertencem à área da educação. Claramente, os idealizadores do movimento Escola Sem
Partido buscam o controle das ações dos educadores em sala de aula, bem como dos
alunos, para que os mesmos não se tornem indivíduos dotados de um pensamento crítico
sobre a realidade que o circunscreve, e tal ação é afirmada abertamente em diversos
pontos, seja da construção do projeto ou das leis que o constituem.
Tais intervenções acabam por escancarar o objetivo do projeto em limitar a
educação, em todos os sentidos, e sabemos que limitar o acesso ao conhecimento para as
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classes mais necessitadas é estratégia de dominação. A criminalização do ensino em uma
de suas vertentes mais efetivas: o ensino crítico. Transformam as salas de aula em uma
espécie de gaiola, onde se encarcera o professor, impedindo a realização do seu trabalho
de maneira efetiva.
Portanto, encerro este capítulo com o esforço de não me igualar aos indiferentes, de
Gramsci, que assistem calados os destinos de uma era serem modificados por ambições
pessoais de um grupo restrito que não representam os anseios da população geral, não
pertencente ao referido grupo, que luta por um reconhecimento diário. Por um grupo de
pessoas que não possuem a sensibilidade e empatia de respeitar a diversidade social,
atropelando as questões de Gênero e Sexualidade, que insistem em restringir o acesso à
educação para as classes mais necessitadas, buscando manter essas pessoas apenas
como ferramentas de trabalho, sem direitos. A indiferença tem o peso maior que a
exploração, já que os mesmos nem sequer serão lembrados pela História. Como Gramsci,
eu também odeio os omissos, os indiferentes. Não podemos aceitar estas condições.
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RESUMO
O presente trabalho aborda a (in)aplicabilidade da igualdade de gênero no mercado
varejista de Teresina-PI, estabelecida tanto pelo ordenamento jurídico interno, quanto
pelos tratados internacionais, a partir da disparidade valorativa encontrada em produtos e
serviços voltados ao público feminino mesmo quando possuem semelhantes qualificações
técnicas. Trata-se de uma pesquisa exploratória realizada em três redes de
supermercados de Teresina-PI, que verificou se nos produtos comercializados nesse
município existe a incidência da “taxa rosa”, tomando como parâmetro alguns produtos
relacionados em pesquisas anteriores realizadas nos EUA – The New York City
Department of Consummer Affairs (DCA) e no Brasil – Escola de Propaganda de São
Paulo. Além disso, realizou-se revisão na literatura para verificar os aspectos normativos
referentes à ordem econômica e social, em especial da igualdade de gênero, a livre
concorrência e as relações de consumo, no âmbito de proteção interna e internacional.
Como resultado, verificou-se que nas três redes de supermercados as mulheres pagam
mais caro por produtos semelhantes, unicamente pela indicação estética de tratar-se de
um produto “for women” ou mesmo, pela simples apresentação da cor rosa, confirmando
a hipótese e os resultados de ambas as pesquisas adotadas como parâmetro, com a
exceção de um único produto em um dos supermercados estudados. Além disso, verificase a ocorrência de externalidades quanto à assimetria de informação em indicar o
direcionamento ao público feminino para o qual esses produtos são destinado, tendo em
vista que não existe divergências quanto aos custos de produção e comercialização de
tais produtos. Repercutindo, portanto, em violação dos tratados internacionais que
combatem a discriminação de gênero, bem como da ordem econômica social, na medida
em que viola a garantia dada ao consumidor quanto à informação e à igualdade regional e
social.
PALAVRAS-CHAVE: livre concorrência; consumo; mercado; desigualdade de gênero.

ABSTRACT
The present study addresses the (in) applicability of gender equality in the Teresina-PI
retail market, established both in the domestic legal system and in international treaties,
based on the value disparity found in products and services aimed at the female public
even when they have similar technical qualifications. This is an exploratory research
carried out in three supermarket chains of Teresina-PI, which verified that in the products
commercialized in this municipality there is the incidence of the "pink rate", taking as a
parameter some products related in previous researches conducted in the USA - The New
York City Department of Consumer Affairs (DCA) and in Brazil - School of Propaganda of
São Paulo. In addition, a review of the pertinent literature was carried out to verify the
normative aspects related to the economic and social order, especially of gender equality,
free competition and consumer relations, in the scope of internal and international
protection. As a result, it was found that in the three supermarket chains women pay
higher prices for similar products, solely for the aesthetic indication of being a product for
women or even for the simple presentation of the pink color, confirming the hypothesis
and the results of both surveys adopted as a parameter, with the exception of a single
product in one of the supermarkets studied. In addition, we verified the occurrence of
externalities regarding the asymmetry of information in indicating the targeting to the
female audience for which these products are destined, considering that there is no
divergence as to the costs of production and commercialization of such products.
Consequently, it violates international treaties that combat gender discrimination as well
as the social and economic order in that it violates the consumer's guarantee of
information and regional and social equality.
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INTRODUÇÃO
Muito se tem discutido acerca da ascendência da figura feminina em todos
patamares da sociedade. Porém, particularmente, há de se destacar que são recorrentes
as ocasiões onde ela possui seus direitos ceifados e suas obrigações ampliadas. Exemplo
notório disso é o fato de que as mulheres, em iguais condições e paridade de
instrumentos, acabam por receber menos que os homens ao ocupar os mesmos cargos1
e, além disso, especula-se que pagam mais por produtos semelhantes voltados a um
determinado gênero. A este fenômeno, dá-se o nome de “Taxa Rosa2.

Nesse sentido, seguindo o ordenamento pátrio e lições acerca de tratados
internacionais, a Constituição Federal é clara ao pregar, em seu artigo 5º, caput, que
todas as pessoas são iguais perante a lei. Assim, faz-se entender que o indivíduo
pertencente a um Estado e, a ele atrelado legalmente, deve receber tratamentos
isonômicos com o objetivo de proporcionar um grau satisfatório de bem-estar e validar a
sua dignidade humana.

Ainda a respeito do conceito de igualdade, é consabido que a visão aristotélica
é tida como a gênese a qual deu luz à síntese da melhor doutrina contemporânea: tratar
os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida de suas
desigualdades3.

Nessa esteira, o presente trabalho se acosta na verificação da discrepância de
preços entre produtos femininos e masculinos no mercado. De forma que a discussão tem
por objetivo clarificar, à luz do princípio da isonomia e dos tratados de direitos humanos, a
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Síntese de Indicadores Sociais, p.
74: “Na última década houve uma pequena redução na desigualdade de rendimento entre homens e
mulheres. Em 2004, as mulheres ocupadas recebiam em média 70,0% do rendimento médio dos
homens e, em 2014, essa relação passou para 74,0%. Em trabalhos formais a desigualdade de
rendimento entre mulheres e homens era menor (77,0%).
2 UNITED STATES CONGRESS. Joint Economic Committee, The Pink Tax – How Gender-Based
Pricing Hurts Women’s Buying Power, p. 1: “Common products and services marketed to women,
ranging from razors and soaps to dry cleaning, often cost more than similar products marketed to men.
Manufacturers and retailers may claim that the price difference is due to higher costs for producing
women’s products or providing services for women, but there is a great deal of evidence that there are
significant price differences for practically identical products. In some cases, the only difference is the
color. This markup has become known as the “pink tax.
3 ARISTÓTELES. A Política, p. 236: “A primeira espécie de democracia é aquela que tem
a
igualdade por fundamento. Nos termos da lei que regula essa democracia, a igualdade significa que
os ricos e os pobres não têm privilégios políticos, que tanto uns como outros não são soberanos de
um modo exclusivo, e sim que todos o são exatamente na mesma proporção.
1 BRASIL.
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ocorrência da prática não somente nos EUA e – genericamente no Brasil, mas -se por
objetivo verificar a incidência da “Taxa Rosa” no mercado varejista de Teresina-PI, através
de pesquisa de campo em 3 (três) Supermercados componentes do referido mercado,
adotando como parâmetro duas pesquisas realizadas nos Estados Unidos da América e
no Brasil, respectivamente

Como proposição metodológica, esse estudo foi desenvolvido através de
revisão de literatura acerca dos resultados das pesquisas que estudam a ocorrência da
“Taxa Rosa” no Brasil e nos Estados Unidos, da análise dos tratados internacionais que
protegem os direitos humanos, especialmente quanto à não-discriminação de gênero e da
proteção dada pelo direito brasileiro às relações de consumo e à livre concorrência no
mercado.

Além disso, inclui realização de pesquisa exploratória para identificar se o
fenômeno da “taxa rosa” ocorre no mercado varejista de Teresina – PI. Foram
investigados os mesmos produtos em 03 (três) supermercados de grandes redes com o
escopo de verificar se há diferenciação entre os preços de produtos semelhantes, quando
ofertados ao público feminino. Buscou-se identificar se existia alguma informação que
pudesse identificar a existência de algum acréscimo ou redução quanto à composição do
produto e/ou aumento/redução nos custos de produção, além da simples identificação
pela cor “rosa” ou pela simples aposição da expressão “for women” (para mulheres) nas
embalagens desses produtos

Em seguida fez-se o comparativo entre os preços ofertados em produtos de
mesmo fabricantes, ou de fabricantes distintos que concorrem entre si com produtos
semelhantes.
1. O FENÔMENO CONHECIDO POR “TAXA ROSA”

É indiscutível que a prática de diferenciação na atual sociedade, que busque
desnivelar injustificadamente certos grupos, tais como distinção de gênero, prerrogativas
decorrentes de critérios econômicos e afins, é altamente rechaçada não só pelo
ordenamento pátrio, mas também pelos tratados de direitos humanos4 por ele absorvidos.
De forma que existe uma conferência incontroversa de garantia à igualdade de gênero

4

Organização dos Estados Americanos, Convenção Interamericana para a Prevenção, Punição e
Erradicação da Violência contra a Mulher ("Convenção de Belém do Pará"), 1994.
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emoldurada nos parâmetros constitucionais5 e de convencionalidade.
A proteção pelo sistema global, custodiada pela Organização das Nações
Unidas, determina através da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra a Mulher, que:

Artigo 1º: Para os fins da presente Convenção, a expressão
"discriminação contra a mulher" significará toda a distinção,
exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou
resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício
pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base na
igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e
liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social,
cultural e civil ou em qualquer outro campo.

Já no âmbito de proteção interna, considerando-se ainda que o Brasil é
signatário desse tratado, a Constituição de 1988 estabelece no art. 5 que todos são iguais
perante a lei, sendo que “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Ocorre
que, embora esse tipo de desigualdade seja repulsado em toda a pluralidade normativa
brasileira, é possível perceber que existe discrepância entre o tratamento dado pelo
mercado em relação aos produtos direcionados para cada gênero.

Aqui no Brasil, os estudos aerca da matéria ainda são precários se comparados
com outros países. Por exemplo, em meados de 2015, o órgão de proteção ao
consumidor de Nova Iorque – The New York City Department of Consumer Affairs (DCA),
através de fortes evidências

6

, se propôs a estudar o fenômeno, objetivando recolher

dados a fim de avaliar se os produtos direcionados ao público feminino realmente eram
mais caros se comparados aos itens com foco no público masculino.
De acordo com a pesquisa realizada, foi ratificado que o público feminino é
altamente prejudicado ao consumir, visto que pagam uma quantia consideravelmente
5

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado
Federal, 1988. “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida,
à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...). Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituição/Constituição.htm. Acesso: 8 ago. 2017.
6 JOINT

ECONOMIC COMMITTEE. The Pink Tax – How Gender-Based Pricing Hurts Women’s
Buying Power. United States Congress, 2017.
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maior do que o gênero oposto, por imposição do mercado varejista.

Almejando especificar os possíveis motivos da diferenciação de preço, diversas
explicações7 foram elencadas na pesquisa de mercado realizada em dezembro de 2016
nos Estados Unidos da América. Dentre as justificações apresentadas foi elencado o
quesito tributário dos produtos importados e a distinção inadequada entre os preços dos
produtos destinados ao gênero feminino embora a composição rotulada seja idêntica ao
dos produtos direcionados ao público masculino.
O primeiro motivo teria se dado pelo fato de haver uma maior incidência de
tributos sobre os produtos destinados ao público feminino; o segundo se justifica coexistir
a prática desleal do mercado ao criar uma falsa especificação entre produtos idênticos e
quantifica-los distintamente.
No Brasil, foi encontrada uma pesquisa de Mestrado Profissional em
Comportamento do Consumidor – MPCC- ESPM, tendo como embasamento a consulta
americana, e partindo daquela constatação realizou a pesquisa “Taxa rosa e a construção
do gênero feminino do consumo” redirecionando o foco, por sua vez, ao Brasil. Como
resultado, bem como no relatório americano, foram evidenciadas distinções entre os
preços dos produtos quantificados a depender do gênero a que se destina, motivo de as
mulheres gastarem 12,3%8 a mais que os homens para adquirir produtos e serviços da
mesma categoria, conforme a figura abaixo:

ECONOMIC COMMITTEE. The Pink Tax – How Gender-Based Pricing Hurts Women’s
Buying Power. United States Congress, 2017.p. 5.
8 Mestrado Profissional em Comportamento do Consumidor. Taxa Rosa e a Construção do Gênero
Feminino no Consumo. 2017.
7 JOINT
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Figura 1. Percentual de aumento de preços em produtos destinados ao gênero feminino.

A questão é regulada no âmbito da legislação brasileira pelas leis que protegem
as relações de consumo, bem como pela garantia estabelecida para a livre concorrência.
O Título VII da Constituição Federal dispõe sobre a Ordem econômica e Financeira e mais
especificamente em seu Capítulo I, elenca os Princípios Gerais da Atividade Econômica a
partir do art. 170, in verbis:

A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna,
conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:
I - soberania nacional;
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade;
IV - livre concorrência;
V - defesa do consumidor;
VI - defesa do meio ambiente;
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII - busca do pleno emprego;
IX - tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital
nacional de pequeno porte.
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer
atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos
públicos, salvo nos casos previstos em lei.
Assim, da mesma forma que o texto constitucional protege a livre concorrência,
facultando aos fabricantes a disputa pelo mercado dos diversos produtos, no qual existe a
possibilidade de valoração de preços de forma que os comerciantes possam auferir lucros
além da compensação dos custos de produção e transporte, também existe a proteção do
consumidor acerca das eventuais falhas de mercado relacionadas à assimetria de
informação, mais conhecida por “propaganda enganosa”. Nesse ponto, faz-se necessária
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a distinção entre livre concorrência e liberdade de concorrência. Eros Roberto Grau9
afirma que a livre concorrência somente existe em mercados equilibrados e protegidos do
poder econômico; e a liberdade de concorrência é alcançado com a intervenção do
Estado que permita o exercício das liberdades privadas e públicas.

Portanto, havendo abuso do poder econômico, este impede o exercício da livre
concorrência e implicam na ocorrência das falhas de mercado, onde o consumidor acaba
sendo preterido em detrimento de uma negociação fundada em desconhecimento acerca
do produto que está realmente comprando. Essa situação é conhecida no Direito
Econômico como externalidade negativa e prejudica a livre competição do mercado.

Essas práticas são classificadas em dois grupos, como destaca Fábio Ulhoa
Coelho10:
“de um lado, há as que implicam risco ao regular funcionamento da
economia de livre mercado, e são coibidas como infração da ordem
econômica; de outro, as que não implicam tal risco, restringindo-se os
efeitos da prática anticoncorrencial à lesão dos interesses individuais
dos empresários diretamente envolvidos, e configuram concorrência
desleal”

No que tange ao fenômeno objeto deste estudo pode-se afirma a ocorrência
violação da ordem econômica e social, especialmente quanto aos princípios elencados no
caput e nos incisos V e VII (quando fala na redução de desigualdades sociais). O conceito
de Justiça Social exposto pelo legislador imbuído do poder constituinte fundamenta-se
nas ideias de igualdade e solidariedade. Desde que a “Taxa rosa” seja efetivamente
aplicada aos produtos com mesmas características e composições, sem que haja
evidências de diferenciação no processo de produção que justifiquem o acréscimo no
preço, é injusta e esfacela todo um princípio exposto não só nesse capítulo como ao longo
de toda a Carta Política brasileira e também dos tratados internacionais que coíbem a a
discriminação de gênero.
Em vista de tais verificações, a presente pesquisa foi realizada a fim de
comprovar se os resultados publicados no Brasil e nos Estados Unidos aplicar-se-iam à
realidade do mercado varejista do município de Teresina-PI. A partir do parâmetro dos
9 GRAU,

Eros Roberto. Ordem Econômica na Constituição de 1988: interpretação e crítica. São
Paulo: Malheiros, 2010, p. 210-212.
10 COELHO, Fábio Ulhoa. Princípios do Direito Comercial: com anotações ao projeto do código
comercial. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 34.
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resultados obtidos em três supermercados do referido local, a discrepância se fez patente,
conforme abaixo evidenciado:

Figura 1 – Comparação de preços entre lâminas de barbear de mesmo fabricante
Fonte 1: Supermercado do Bairro Ininga

Figura 2 – Comparação de preços entre os antitranspirantes de mesmo fabricante
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Fonte: Supermercado 2 - Bairro Ininga, Teresina – Piauí.
Figura 3 – Comparação de preços entre lâminas de barbear de mesmo fabricante

Fonte: Supermercado 3 - Bairro Ininga, Teresina – Piauí.

Tendo em vista a comprovação do fenômeno em âmbito local, o foco se
direciona, por sua vez, entre os artigos 170 e 191 da Constituição, os quais exteriorizam os
princípios que devem gerir o Estado Brasileiro, bem como as circunstâncias em que ele
intervirá para resguardar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça
social11, assegurando a defesa do consumidor e a redução das desigualdades regionais e
sociais.
É certo que também é garantida a livre iniciativa, e que os preços se consolidam
com base no parâmetro da oferta e da procura, de forma que se determinado produto for
muito requisitado o seu valor monetário aumentaria proprocionalmente. Ademais, segundo
11 BRASIL.

Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado
Federal, 1988. Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social,
observados os seguintes princípios: […] V - defesa do consumidor; VII - redução das desigualdades
regionais e sociais;
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(COELHO, 2007, p. 26) sem essa fomentação, não haveria interesse econômico.
Ocorre que o cerne da questão não transita em torno dos valores atribuídos aos
preços. Ao revés, pelo fato de ser sabido que os mesmos operam a fim de aumentar o
consumo e que dependem, diretamente, do processo de composição da mercadoria, é nítida
a compreensão de que deve haver o reajuste monetário a depender das qualificações
empregadas.

O que se discute e, segundo (De Almeida, 2004, p. 125) não se pode admitir, é
que se utilize meios fraudulentos e desleais, em favor da livre concorrência. O que resulta
na conclusão de que é comportamento abusivo do Mercado varejista atribuir preços distintos
entre produtos de composições igualitárias.
Ao classificar os produtos como “for woman”, o Mercado consolida a ideia de
destinação espefícia ao gênero. Fato que, conforme a pesquisa realizada, não é verídico,
visto que todas as atribuições descritas no rótulo são idênticas e o que se distingue é
somente a cor, comumente rosa.

Dadas essas ilações, torna-se forçoso exteriorizar algumas considerações
acerca da aplicação do princípio isonômico nas relações de consumo propriamente ditas.
Sobre o tema asseveram Bastos e Martins (1989, p. 7-9) que “o texto constitucional veda
que certas situações sejam erigidas em elemento discriminador.”
Corroborando com a ideia, Sarmento (2006, p. 161-162) pontua que a
Constituição brasileira “baseia-se numa concepção substantiva de isonomia” e, portanto, a
“igualdade, na ordem constitucional brasileira, não se resume à proibição de exclusão.
Igualdade é também a obrigação de inclusão.”. Ou seja, não se discute o tratamento
equivalente que assegure a igualdade, mas sim um comportamento que desnivele o referido
principio.

Significa dizer que é notória a existência da aplicação dos sentidos do princípio
da igualdade no ordenamento jurídico e que, em se tratando do sentido material, uma
apropriação deve existir, sendo vedada uma qualificação específica apenas quando essa
hipótese for contra as disposições legais. Nas lições de Alexy “se houver uma razão
suficiente para o dever de um tratamento desigual, então, o tratamento desigual é
obrigatório”12.

12 ALEXY,

Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 410.
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Além disso, torna-se importante ressaltar a Convenção Interamericana para
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará 13,
1994) e a convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a
mulher, das quais o Estado brasileiro é signatário. Dada essa incorporação ao ordenamento
interno, torna-se dever do órgãos estatais criar novos procedimentos para fortalecer a
implementação da igualdade das mulheres, bem como de seus direitos humanos14. O que,
no contexto atual, é inimaginável.

Assim, justamente por não haver regulação específica acerca do tema, faz-se
mister elencar as regulamentações jurídicas que podem ser utilizados na defesa das vítimas
do fenômeno abordado. Nesse contexto é que se descortina as disposições do Direito do
Consumidor, normas que pugnam para que as relações de consumo sejam realizadas em
observância ao princípio da isonomia e boa-fé, vendando ao fornecedor de produtos ou
serviços, dentre outras práticas abusivas, elevar sem justa causa o preço de produtos ou
serviços15.
Observando tal preposição legal a economista e pesquisadora Ione Amorim 16, do
Instituto de Defesa do Consumidor, afirma que embora a diferenciação entres os produtos
“for woman” seja bastante comum em diferentes segmentos, ela não se justifica, visto que o
preço diferenciado seria determinado não apenas por uma questão econômica, mas
mercadológica. Além disso, tal prática, segundo a economista, é conhecida como
"maquiagem de produto" e, portanto, fere a Constituição17.
Diante disso, é possível que as marcas dos produtos apeguem diferenças na
composição, o que justificaria a discrepância entre os preços. Entretanto, é notória a
realidade na qual aos consumidores torna-se inviável denunciar, por não conhecerem todo o
13 “Toda

mulher poderá exercer livre e plenamente seus direitos civis, políticos, econômicos, sociais e
culturais e contará com total proteção desses direitos consagrados nos instrumentos regionais e
internacionais sobre direitos humanos. Os Estados Partes reconhecem que a violência contra a
mulher impede e anula o exercício desses direitos (artigo 5º).”
14 Especificamente sobre os direitos das mulheres, a própria Declaração Universal dos Direitos
Humanos apresenta dispositivos de proteção. Em seu primeiro artigo preleciona que: “todas as
pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos.”. Posteriormente, no artigo 2º afirma que
“Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta Declaração,
sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de
outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição.”
15 Art. 39, lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Redação dada
pela Lei nº 8.884, de
11.6.1994) disponível em <https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10602881/artigo-39-da-lei-n-8078-de11-de-setembro-de-1990>. Acesso em 15abr.2017.
16 Disponível em: <https://www.metrojornal.com.br/economia/2017/06/27/por-que-mulheres-pagammais-caro-em-produtos-entenda-taxa-rosa-por-tras-dos-precos.html >. Acesso em: 08 ago. 2017.
17 Disponível em: <https://www.metrojornal.com.br/economia/2017/06/27/por-que-mulheres-pagammais-caro-em-produtos-entenda-taxa-rosa-por-tras-dos-precos.html> Acesso em: 8 ago. 2017.
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processo de produção do produto. Nestes casos, a pesquisadora do IDEC recomenda que
seja realizada uma comparação entre a composição dos produto: caso a descrição fosse a
mesma e o preço diferente, surgiria uma patente prova para a reclamação18. É fácil deduzir
que se as pessoas passassem a denunciar esse tipo de abuso, as empresas teriam prejuízos
consideráveis a ponto de diminuir ou até eliminar a diferença entre esses produtos. 19 Daí a
importância de não deixar mais que essa prática abusiva continue sendo adotada pelo
mercado varejista.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como resposta ao questionamento acerca da existência de violação à ordem
econômica e social, bem como dos tratados internacionais que combatem a não
discriminação de gênero constatou-se que existe a ocorrência da denominada “taxa rosa”
no mercado varejista de Teresina-PI. Considerando as constatações empíricas
provenientes de pesquisas realizadas, temos que, no plano prático, a ideia de igualdade
difere-se totalmente dos ordenamentos interno e internacionais e, especificamente quanto
ao regulamento consumerista brasileiro, tal dispositivo se mostra omisso diante da
situação em caso, haja visto que não basta apenas exigir que o vendedor/fonercedor
veicule de forma clara o preço e as características do produto, também impõe-se e que o
mesmo não eleve sem justa causa o preço de produtos ou serviços, ou menos ainda que o
faça unicamente em razão do gênero do destinatário de um determinado produto20.
De modo que é evidenciada nítida disparidade dos preços dos produtos do
mercado de varejo pelo mero direcionamento de gênero (“For Women” e “For Men”),
apesar de serem elencadas qualificações igualitárias que muitas vezes se diferem apenas
esteticamente no rótulo ou embalagem.

Dessa forma, verifica-se pelos estudos realizados nos Estados Unidos da
América – especialmente nos estados da Califórnia, Nova York e Massachusetts – que
tão logo houve a identificação da desigualdade de gênero, já buscou-se reformar a
legislação local para eliminar toda e qualquer forma de discrepância. No Brasil, inobstante
18 Disponível

em: <https://www.metrojornal.com.br/economia/2017/06/27/por-que-mulheres-pagammais-caro-em-produtos-entenda-taxa-rosa-por-tras-dos-precos.html> Acesso em: 8 ago. 2017.
19Disponível em: <https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/midiaticos/article/view/3794/11468>
Acesso em: 8 ago. 2017.
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a identificação da violação, não há lei específica que coíba a prática ou mesmo que
aborde tais desigualdades. Por conseguinte, evidencia-se a ausência de fomentação de
políticas públicas de gênero voltadas para o mercado de consumo feminino.
Exteriorizando marcas de um retrocesso em termos de evolução pertinente à atual cultura
político-social e às lições constitucionais firmadas quanto à ordem econômica social.
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Introdução
O

ponto

de

partida

para

as

reflexões

apresentadas

neste

texto,

paradoxalmente, remete à existência do Estado Nação, cuja crítica aos limites no
contexto brasileiro é o pano de fundo. Trata-se do parágrafo primeiro, do artigo 215 da
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. O fragmento afirma: “o
Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afrobrasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional”. A
tese deste trabalho, portanto, é a de que os conflitos sociais vivenciados no Brasil
neste início de século, de uma maneira, ou de outra, guardam total relação com esta
previsão constitucional, ao passo que permitiriam uma modificações dos padrões
sociais até então imperantes, marcado por inúmeras demonstrações de tentativas de
desumanização de grupos étnico-raciais. A um só tempo, o enunciado do fragmento
do texto constitucional toca em questões centrais aqui tratadas, o de processo
civilizador e da política em contextos multiculturais.
De início é preciso levar em consideração que é impossível não mencionar o
que tem ocorrido no Brasil, nos últimos 2 anos, do ponto de vista político. O golpe de
Estado consumado em 2016 indica que análises sobre a crise mundial dos Estados
Nações, e suposto esgotamento dos regimes democráticos, no caso brasileiro devem
ser lidas a partir de uma chave diferenciada, visto que tal processo possui
características próprias e diversas de outros contextos. Como se verá neste trabalho,
restrito a um conjunto de ideias num esforço ensaístico, vivenciamos um retrocesso
em relação ao pressuposto contido no enunciado citado acima, que a nosso vê
possuiria, no mínimo, um valor simbólico. Classificamos como simbólico, pois há de se
ponderar que a composição das forças políticas, do parlamento, do executivo, nas
diversas esferas, em muitos casos se colocaram como forças de bloqueio à
concretização do que está na Constituição. Mas como valor simbólico, o pouco que se
realizou levou a novas configurações em relação ao direito de acesso a alguns
serviços públicos e outras garantias, que, se não permitiu ao individuo ser sujeito de
sua história, possibilitou que estratos inteiros passassem a andar de cabeça erguida
em espaços antes inimagináveis.
As reflexões aqui apresentadas consideram os marcos do Estado liberal e
todas as limitações que isto implica – em termos revolucionários, seria patética essa
perspectiva transformadora a qual mencionamos e atribuímos à Constituição de 1988.
Através da articulação em torno de demandas coletivas do direito aos meios de
reprodução social, através do trabalho, e de bandeiras que mobilizam largos
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segmentos da sociedade global na contemporaneidade, grupos dominados incidiram
sobre os arranjos institucionais, se fazendo presentes nos fundamentos da
Constituição de 1988, contestando a persistente desigualdade e alheamento do
Estado para com

as populações mais carentes.

A Constituição prevê o

reconhecimento de grupos historicamente colocados à margem da política, por isso
um dos objetivos deste trabalho é trazer elementos críticos, que possam abrir frentes
para explicações sobre a exasperação dos conflitos sociais.
Há de se destacar elementos que revelam uma extrema dificuldade de
contornar as contradições que opõem grupos sociais no Brasil, e como essa oposição
tem se manifestado através da intolerância e agressividade nos últimos anos, se
apoderando da política e da convivência urbana, sobretudo, como campos de
manifestação de posições extremistas. Assim, o trabalho toca na questão da
democracia, do direito e da cidadania e nos processos de identificação nas
peculiaridades do contexto brasileiro. De antemão é necessário também salientar não
tratar-se de posição avessa à democracia e à política, para evitar ser confundido com
os movimentos favoráveis ao retorno do regime militar, ou mesmo à monarquia, que
se multiplicam a cada dia no país. Longe disso.
Para evitar cair em reducionismos de certas posições maniqueístas, podemos
afirmar que não se pode explicar a atualidade do conflito social recorrendo apenas à
herança do colonialismo, em todas as suas matizes (internacional, neocolonialismo,
colonialismo interno e etc..), ou à escravidão, ou ao racismo contra negros e
populações indígenas, ou ao domínio oligárquico e etc, mas não se pode negar
nenhuma destas linhas de explicação. Em última análise, a discussão aqui
apresentada pode ser inscrita nas diversas formas de entendimento da sociedade em
termos dicotômicos, não só realizadas pela academia, mas por setores desta própria
sociedade: como a de classes dominantes e classes dominadas, dirigentes e dirigidos,
opressores e oprimidos, ou mesmo ricos e pobres, exploradores e explorados, patrões
e empregados, proprietários e despossuídos e etc, porém, fora de pressupostos
essencialistas dos sujeitos e de imutabilidade das estruturas nas quais se reproduzem.
O ensaio mantém um esforço de interpretação interdisciplinar, que além de
buscar elementos teóricos que compreendem a posição dos grupos de forma
relacional, recorre a observações gerais oriundas da mídia e da experiência, com
todas as implicações e questionamentos que isso possa suscitar. Trata-se da tentativa
de utilizar o referencial elisiano, mas também de outros autores que compreendem a
sociedade a partir das relações de diferentes grupos constituintes. Neste sentido, os

183

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

“descaminhos”, presente no título, não sugerem falhas na obra de Elias, mas, aos
desvios que o processo civilizatório apresentou no Brasil. Muita coisa coincidirá com
as várias interpretações da sociedade brasileira, como aquelas que enfatizando o
colonialismo, ou a modernização, ou o avanço do capitalismo e etc, reconstroem a
formação e dinâmica política e econômica do país, destacando o processo histórico
que opõe diferentes grupos sociais. Esta introdução será seguida por 3 seções e as
considerações finais. Na primeira seção apresentamos as noções gerais do processo
civilizador em Norbert Elias confrontando como isto se deu no Brasil; na segunda
seção buscamos destacar a diversidade cultural como algo negligenciado na esfera
política brasileira; a terceira seção faz uma discussão sobre a necessidade de outras
perspectivas diante da emergência de novos agentes na cena política.
Há total clareza de nossa parte, que a justificativa das ideias aqui apresentadas
carece de um diálogo mais profundo com a história e outras interpretações, assim
como a presença de categorias que seriam centrais em outras abordagens, que não
somente a dos autores mais utilizados nesta análise. Por fim, o autor tem consciência
de que seguramente este trabalho apresenta imprecisões e incompletudes. Imprecisão
inclusive em demarcações de períodos históricos e utilização de certos conceitos.
Percebemos que o Estado brasileiro, sob o comando dos grupos que se
autocolocam como condutores do processo civilizador e guardiões do interesse
nacional, continua negando os antagonismos inerentes à configuração multicultural do
país e age como indutor dos conflitos, que tendem ao acirramento e à exacerbação da
violação dos direitos fundamentais dos grupos dominados.
1. O processo civilizador em Norbert Elias e sua fisionomia à brasileira: breves
notas
O processo civilizador de Norbert Elias (1994), apoiado na ideia de
sociogênese e psicogênese, enfatiza a estrutura de emoções, ou estrutura afetiva, que
seria variável entre grupos sociais, deixando claro que a diferenciação entre os grupos
vai além das estruturas materiais imediatas. O ponto chave das ideias desenvolvidas
pelo autor, portanto, é a evidência de que existem ligações entre mudança na
estrutura da sociedade e mudanças na estrutura do comportamento e da constituição
psíquica dos indivíduos.
A partir da análise do desenvolvimento de comportamentos, posteriormente
aceitos como civillisation na França, esta obra (O processo civilizador) permite uma
teoria da civilização ocidental e tudo que ela comporta, tal como maneiras,
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desenvolvimento cientifico, sistema jurídico, ideias religiosas e etc. O processo
civilizador pode ser entendido como a consciência que o ocidente tem de si mesmo,
partindo da premissa de que este seria superior a outras formas de organização e
conduta social (ELIAS, 1994).
Aqui entendemos civilização em sua tendência de dar continuidade à expansão
colonizadora. A partir do final do século XVIII, as nações, em contraste com o restrito
ambiente de corte, onde surge o conceito, se consideram porta-estandartes do
processo civilizador, ou seja, a civilização seriam as nações (ELIAS, 1994). De certa
maneira este é o sentido em que predomina até os dias atuais.
“[...] uma fase fundamental no processo civilizador foi concluída
exato momento em que a consciência de civilização, a consciência
superioridade de seu próprio comportamento e sua corporificação
ciência, tecnologia ou arte, começaram a se espraiar por todas
nações do ocidente” (p. 64).

no
da
na
as

Nesse aspecto, quando comparada à noção de Kultur, predominante no
pensamento alemão, o processo civilizador ancora-se na liderança de um grupo, na
missão de civilizar outros, enquanto que Kultur, entendido sob a característica de
“consciência de si” que uma nação desenvolve, implicaria em não centralizar o
processo de identidade nacional. Seria como permitir que as diferentes culturas
presentes no Brasil, por exemplo, pudessem se manifestar sobre si mesmas e sobre o
que contribuiria para a formação da identidade nacional brasileira.
O conceito de civilisation é inicialmente, como acontece com o de
Kultur, um instrumento dos círculos de classe média acima de
tudo, da intelligentsia de classe média - no conflito social interno.
Com a ascensão da burguesia, ele veio, também, a sintetizar a nação,
a expressar a autoimagem nacional (ELIAS, 1994, p.53).

Antes de dedicarmos a traços da intelligentsia brasileira, que a exemplo do que
Elias (1994) identifica na França, estaria relativamente circunscrita ao limitado grupo
vinculado às classes dominantes, cabe destacar algumas características fundantes do
Estado Nação concebido sob a perspectiva do processo civilizador. Produto das
exigências conjunturais de sua gênese na França, a noção de Estado pressupõe a
centralização política e administrativa e o estabelecimento e controle da paz interna de
um dado território, mas exigiria um ambiente verdadeiramente democrático e a adoção
do refinamento da conduta e autocontrole nas relações sociais internas.
A partir deste ponto, acreditamos que começam a emergir os “deslizes” do
processo civilizador no Brasil, restando claro que os únicos passos dados nessa
direção seriam o de centralização política e administrativa e o controle da paz interna,
sem que se estabelecesse um ambiente democrático. Ironicamente, nos primeiros
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momentos após a “independência” em relação à Portugal, nas duas colônias (do
Brasil; e do Maranhão e Grão-Pará), a face mais proeminente da centralização política
foi justamente o de coordenação das forças militares e o estabelecimento da paz
interna através da violência física aos grupos que se revoltam contra a insuportável
exploração econômica. Ou seja, a paz interna é forjada através da coerção e
instalação do medo, refletido a partir da cristalização de uma estrutura socioeconômica
extremamente hierarquizada, que entroniza o militarismo no cotidiano das relações
interpessoais e políticas, a exemplo do que o fora o coronelismo e os “chefes políticos”
locais, legitimados pela herança da Guarda Nacional (PEREIRA DE QUEIRÓZ, 1976).
O refinamento nas relações sociais, por sua vez, assumirá um caráter
altamente seletivo, prevalecendo a intolerância entre indivíduos pertencentes a
diferentes grupos sociais. Roberto Schwarz (1992) mostra que num primeiro momento,
essa incompatibilidade residia na permanência do escravismo como base da esfera
produtiva. Após o estabelecimento de uma ojeriza discursiva ao escravismo, que se
processou no pensamento brasileiro no último quartel do século XIX, a impossibilidade
de relações sociais simétricas, ou generalizadamente refinadas, persistirá através do
estabelecimento do “favor”, como uma espécie de mediação universal das relações
sociais, que, no âmbito das tentativas de interpretação da sociedade, seria aceitável,
uma vez que permitia disfarçar a violência que ainda reinava na esfera produtiva.
Acreditamos que João Pacheco de Oliveira (2016) resume bem o sentido por
trás do desenvolvimento da perspectiva de nação brasileira, que a nosso ver
alternando períodos de aumento da repressão, predominará, com poucas alterações
até 1988. Afirma Pacheco de Oliveira (2016, p. 76):
A unidade de análise social que chamamos de nação, com todos os
bens culturais que a exaltam e digniﬁcam, está assentada em
processos violentos de submissão das diferenças e na erradicação,
sistemática e rotineira, de heterogeneidades e autonomias. Os fatos e
personagens destes processos são objeto de um forte controle social, e
apresentam-se para as gerações seguintes de forma quase ritualizada,
sempre institucionalizados em certas formas de percepção e
narratividade.

Quando se chega às respostas de quem e em nome de quê são debeladas as
revoltas internas, fica claro a quem interessam a implantação do Estado Nação e os
acordos que revelam a interdependência entre oligarquias e coronelato rural, os
grupos que se encarregam do processo civilizador a la brasileira. Com a criação da
República Federativa, buscando minimizar eventuais prejuízos a estes grupos
particulares e os territórios em que cada um se impõe, é possível perceber que a cada
um corresponde um grupo a quem devem civilizar, “uma plebe”, um grupo de mestiços
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pra vigiar, em nome da unidade territorial do país e supostamente da “identidade
nacional”.
Tomando uma noção geral de intelligentsia como composta pelo pensamento
daqueles indivíduos que produzem diagnósticos e prescrições acerca de questões
econômicas, políticas, sociais, culturais e administrativas de uma determinada
sociedade e Estado, Elias (1994) demonstra o quão decisivo é este componente para
o processo civilizador. Embora não se tenha uma demarcação nítida e passiva de
quem integraria a intelligentsia brasileira, especificamente, não raro a literatura
especializada sobre o assunto utiliza a definição de “ideólogos da Cultura Brasileira”2,
destacando um traço um tanto obsessivo dos intelectuais quanto à criação de um
nacionalismo, de uma identidade nacional.
Num primeiro momento, uma intelligentsia sobre o Brasil, mas não
necessariamente brasileira (viajantes, expedicionários, emissários da metrópole,
missionários religiosos), olha as diferenças, sobretudo com foco nas populações
indígenas, de maneira parcimoniosa ou repugnante, atribuindo-lhes uma inferioridade,
mas que poderia ser revertida, através da catequese, componente religioso do
processo civilizador por aqui. Até então a mestiçagem passa um tanto despercebida,
concebendo o mundo dos indígenas como totalmente apartado do dos brancos.
Num segundo momento, final do século XIX até meados do século XX, falar-seá em miscigenação/mestiçagem, reconhecendo a existência de uma diversidade
étnica e racial, sem, contudo, perder de vista um sentido normativo, que ao fim e ao
cabo, instrumentaliza o estabelecimento de mecanismos institucionais de mediação
das relações na esfera pública (da vida coletiva), sem levar em conta essa
diversidade. Ou, em outras palavras, não reconhecendo o conjunto das diferentes
identidades presentes no país, como comprovam as Constituições da República de
1891 e 1934 que não mencionam populações indígenas, ou negras, em termos de
sujeitos de direitos.
Não obstante a variedade de explicações para a realidade social brasileira, ora
ressaltando um caráter patrimonialista, incrustrado ao Estado, ora explicando os
desvios do ideal civilizado de conduta individual e societário, a partir de uma visão
culturalista (ou racismo culturalista, como defende Jessé Souza), o produto da
Inteligência brasileira, será o substrato do qual provém uma institucionalidade
2

Embora reconhecendo que a terminologia “ideólogos da cultura brasileira” tenha projeção no
pensamento de Carlos Guilherme Mota e Alfredo Bosi, não estamos nos referindo a qualquer
obra em particular, destes, ou quaisquer outros autores que analisam o tema.
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responsável pela exclusão crônica dos segmentos populares da sociedade, em função
da manutenção dos privilégios injustos das classes dominantes (SOUZA, 2015). É
como se esta intelligentsia, que se preocupava também com a projeção de uma
identidade nacional do Brasil, no âmbito internacional (questões de atração de
capitais), fosse míope e acreditasse que pudesse haver uma esfera pública,
institucional/estatal absolutamente racionalizada e neutra, e que a diversidade étnica e
racial fosse eliminada, homogeneizada em torno do “homem civilizado”, ou pudesse
manter-se circunscrita a esfera privada.
Isso não significa, porém, que nesse período não haja também manifestações
da intelligentsia, no sentido de depreciação e hostilidade quanto ao fato da
mestiçagem, sugerindo soluções eugênicas. Reforce-se, todavia, que trata-se de uma
intelligentsia, e como tal, é produzida de um determinado local da estrutura social,
portanto, não necessariamente expressa o que de fato há na realidade social, como já
se disse a intelligentsia tem um local de circulação e produção, no qual não estão as
camadas inferiores da sociedade brasileira, até mesmo nos dias de hoje.
A identidade nacional no Brasil é algo extraordinariamente contraditório, uma
vez que, sob o pretexto de criar uma coletividade, na verdade serve como atomizador,
pois baseado na lógica da individualização (de ser brasileiro), tenta anular as
diferentes identidades culturais que estão dadas, e que seriam capazes de criar
sujeitos coletivos. Ou seja, há uma diversidade de sujeitos coletivos, nas diferentes
subnações, ou, em muitos casos sobrepondo-se a estas, que “controladas” pelos
grupos dominantes no interior de cada subnação, são compelidas a abdicarem,
negarem, se envergonharem de suas identidades culturais para assumirem uma que
seria nacional, comum a todo o território nacional, encomendando um civismo à sua
conveniência.
Por sua vez, no interior de cada subnação, para se legitimarem e atomizar o
que seriam elementos peculiares aos grupos dominados, os respectivos grupos
dominantes forjam identidades em torno de seus símbolos e valores ideológicos, que
seriam copiadas pelos grupos dominados. A eficácia da criação destes símbolos e
valores, conveniente aos grupos dominantes, entre outros fatores, decorre do maior
poder na produção de sentidos, devido ao acesso que estes grupos dominantes têm
aos espaços de produção social de sentidos (BOURDIEU, 2008).
Numa perspectiva emancipatória, cabe compreender que há uma condição
geral dos grupos subalternos, comum a todos que estão dispersos no território
brasileiro, que é justamente a condição de explorados, controlados, pagadores de
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impostos e contas das elites dominantes. Essa massa de explorados apresenta traços
socioculturais e raciais distintos, o que, não raro, são usados pelos grupos dominantes
na criação das identidades subnacionais, para separa-los, para ocultar-lhes a condição
em comum de explorados. Nos processos de ressignificação, às vezes os elementos
da constituição das identidades subnacionais, ganham contornos de rivalidades, o
conflito aberto. Outro fator de rivalidade, em certa medida criado pelas classes
dominantes, para além de diferenciações raciais ou culturais, são os limites territoriais
aos quais cabe cada grupo dominante administrar e que conforme já se pode ter
percebido, aqui nos referimos como subnações.
No Brasil, as diferenciações mais acentuadas em termos socioculturais e
raciais correspondem à divisão política macrorregional, que divide o Brasil em cinco
(Norte, Nordeste, Centro-oeste, Sudeste e Sul). Qualquer busca rápida nas redes
sociais atualmente, comprovará a força dessa divisão em termos de discriminação e
preconceito entre as pessoas das diferentes regiões. Este é, portanto, um conflito
decorrente do federalismo brasileiro, que contribui para a inviabilidade da
emancipação, embora, e esta é a discussão central apresentada neste trabalho, a
Nova República tenha aberto uma fresta em outra direção, mas que entraria em rota
de colisão com as heranças sociais de primeira hora.
É desconexo falar de identidade nacional no Brasil, tal como encontramos
vários registros na historiografia e em análises sobre a sociedade brasileira, fora
raríssimas exceções, muitas delas proveniente de elites comprometidas com o Estado
nacional e suas instituições, e, portanto, agarrados aos valores dos costumes da corte,
da polidez no trato, mas também permeada por seu viés absolutista e autoritário, para
quem as manifestações de costumes diferentes deveriam ser modificadas, pois seriam
inferiores, sem chances para a afirmação de um horizonte verdadeiramente
democrático, por exemplo. Nesse aspecto legou-se uma identidade nacional caricata.
A incompatibilidade, ou os deslizes para com as premissas democráticas e de
refinamento nas relações sociais internas, devem-se justamente da ocultação das
disparidades socioculturais presentes no território brasileiro, num primeiro momento, e
dos limites e incapacidades do modelo do Estado em sua matriz liberal, aqui adotado.
O processo civilizador e o correspondente Estado Nação que dele emerge,
pressupõem certa homogeneização cultural o que é impossível conceber no Brasil,
conforme procuramos discutir a frente.
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2. Diversidade cultural no Brasil: política e direitos
Pensando não negligenciarmos as teorias que abordam o multiculturalismo e
sua ênfase aos processos de imigração e globalização, próprios de um certo consenso
nas ciências sociais que demonstram o desgaste do Estado Nação, procuraremos
discuti-lo em nível de Brasil.
Os descaminhos das premissas democráticas e de refinamento nas relações
sociais internas, que caracterizariam o processo civilizador, em muito são devidas à
ocultação das disparidades socioculturais presentes no território brasileiro, mas
também devido aos limites e incapacidades do modelo do Estado em sua matriz
liberal, aqui adotado. Luis Felipe Miguel (2005) diz que a principal contribuição dos
teóricos do multiculturalismo (que trazem à luz a diversidade cultural) não é apresentar
uma teoria da democracia, mas sim, uma teoria da justiça, considerando que esta
abordagem denuncia a exclusão de grupos sociais da política.
Entre os estratos dos grupos dominantes, encarregados de implantação do
processo civilizador brasileiro, prevalece um habitus comum, com valores morais,
culturais e visão de mundo que coincidem. No entanto, entre os dominados dos
diversos recantos, o componente cultural do habitus será diversificado. Neste sentido,
o direito ocidental, de matriz liberal, é suficiente para a regulação das relações entre
os grupos dominantes e destes com os grupos dominados, neste caso, sempre com
larga vantagem para os primeiros. Entretanto, haverá uma dificuldade histórica em se
estabelecerem códigos de direitos que contemplem os dominados, sem comprometer
o privilégio dos dominantes. Também a demanda de direitos entre os dominados pode
apresentar níveis diferenciados de exigências, ou visões de mundo, e neste sentido, a
cultura dos dominados esteve à margem da formação de direitos no Brasil.
Não obstante o esforço por parte da intelligentsia de uma identidade nacional, o
repertório que busca elementos culturais comuns que a formariam – futebol, carnaval,
malandragem, caipiragem – revela-se demasiado contraditório, pois ao mesmo tempo
em que surge falando em identidade nacional, mostra tratar-se de expressões mais
regionalizadas. Entretanto, embora não desprendida da categoria indivíduo, a partir do
final da década de 1970, percebe-se uma sensível alteração dessa tendência,
orbitando numa noção de cidadania, supostamente operando numa possibilidade de
universalização de alguns direitos.
Para o liberalismo, de modo geral, a dignidade é um bem fundamental, por isso
surge uma tensão que tende a ignorar a diferença dentro do principio da igualdade. Na
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análise de Charles Taylor (1994), o modelo republicano apresenta uma resolução
imperfeita com essa tensão, uma vez que neste modelo o EU, se confunde com Nós.
E a imperfeição só aparece nos desdobramentos perversos deste modelo, que contem
forte inclinação à precipitação do totalitarismo, visto que há essa tensão entre o EU e o
Nós. Taylor questiona se isso necessariamente deve ser assim nos modelos
republicanos, com tendência a negar a diferença.
Para Taylor (1994) há um binômio nas sociedades modernas em torno da
identidade e do reconhecimento. Tal reconhecimento é tenso e remete a um problema
crucial de constituições políticas que se articulam em torno da igualdade e este
problema se agigantará em contextos multiculturais. A desigualdade e a falta de
reconhecimento são instrumentos de opressão política, na medida em que encuca um
sentido de subordinação no Outro. O Estado democrático de direito seria o contexto
onde pode-se discutir essa questão do reconhecimento, como premissa para um olhar
igualitarista e universalista.
O indivíduo é definido pela sua autenticidade, sua relação consigo mesmo, seu
potencial de realização, livre, autônomo em relação ao outro. Está referido à opinião
dos outros sobre ele, sendo assim irá se afastar do seu interior. Não é, portanto,
puramente uma gestação interna que vai determinar uma identidade individual, ou, em
outras palavras, não é um processo monológico e sim dialógico, que se dá no plano da
linguagem de um modo geral. É a partir da comunicação entre os homens que a
identidade individual (eu), quanto coletiva (nós) pode se constituir. Diferentemente de
visões que reduzem o diálogo como reconhecimento da diferença ao processo de
formação da identidade, Taylor (1994) diz que é uma constante a negociação da
identidade nas relações. A identidade está constitutivamente ligada ao reconhecimento
dos outros.
Gonzalez Casanova (2006, p, 197-198) em sua construção teórica sobre o
“colonialismo interno”, a nosso ver pertinente para uma análise sobre as
características da formação e atualidade da sociedade brasileira, esclarece que:
El colonialismo interno corresponde a una estructura de relaciones
sociales de dominio y explotación entre grupos culturales
heterogéneos, distintos. Si alguna diferencia especíﬁca tiene respecto
de otras relaciones de dominio y explotación (ciudad-campo, clases
sociales) es la heterogeneidad cultural que históricamente produce la
conquista de unos pueblos por otros, y que permite hablar no sólo
de diferencias culturales (que existen entre la población urbana y rural
y en las clases sociales) sino de diferencias de civilización.
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de

uma

visão

multiculturalista,

ou

que

reconhece

a

heterogeneidade cultural no Brasil, estaria expressa na Constituição de 1988, mas
circunscrita aos marcos filosóficos próprios da democracia liberal, a de indivíduo e a
busca de consenso. Apesar de suas limitações, a Constituição seria um substrato que
permitiria avançar na criação de direitos que reorientariam as concepções de nação,
reconhecendo as debilidades da república e do federalismo brasileiro. Além do
reconhecimento da contribuição dos diversos povos ao processo civilizador, a
Constituição menciona também as desigualdades regionais e cria de instrumentos
para reduzi-la. Porém, estes instrumentos não foram efetivos, pois independente da
institucionalidade, os grupos dominantes em cada subnação se adaptaram de maneira
a manter o poder e manipular determinados mecanismos em seu favor, através da
manutenção da democracia representativa e suas práticas eleitorais, em detrimento de
mecanismos que permitissem caminhar em direção à democracia participativa.
Já que iniciamos este texto citando expressamente o reconhecimento da
Constituição de 1988 a povos indígenas e populações de descendência africana,
tomemos o caso do coronelato rural e do latifúndio que predominam, uma das forças
motrizes do Brasil territorial. Através da renovação do discurso em torno do modelo
agroexportador, o agronegócio, representado pela JBS, por exemplo, revela o
processo contraditório que sustenta a incurável exclusão social e política no Brasil: o
capital financeiro, que para se reproduzir, faz uso do atraso colonial do coronelato
latifundiário e sua violência contra indígenas e camponeses, muitas vezes respaldadas
pelos grupos dominantes nas subnações.
No plano simbólico, o coronelato tenta traduzir seus interesses em uma retórica
universalista, operando para a unificação de uma identidade nacional, para além da
unificação territorial. Neste aspecto podemos pensar, por exemplo, na expansão da
figura do cowboy e as exposições agropecuárias, que se tornam as principais festas
populares, de norte a sul do país, como fenômeno sociocultural relativamente recente.
No plano político, podemos ter em mente a chamada bancada ruralista que aliando-se
a outras forças conservadoras põe-se em vigília permanente contra a reforma agrária
e as tentativas de criação de medidas protetivas do meio ambiente.
Muito embora constatada essa readaptação dos grupos dominantes, a nosso
ver, existe uma tensão entre a primeira e a segunda República: a primeira centrada na
unificação nacional em termos de território – cobrindo com isso explícita e unicamente
os interesses das oligarquias e coronelato rurais. Na segunda haveria, no entanto,
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uma abertura para a emergência de outras identidades que sempre estiveram aí, mas
foram ocultadas, inicialmente pela intelligentsia e depois pela televisão, por exemplo.
Os níveis de democracia no Brasil irão variar segundo cada uma dessas
unidades subnacionais e os grupos dominantes correspondentes. A constituição de
espaços

públicos

em

sintonia

com

os

princípios

de

reconhecimento

do

multiculturalismo, passíveis do estabelecimento de processos deliberacionistas, por
exemplo, como forma de permitir uma política com base na ação comunicativa
(HABERMAS, 1995), ou como instâncias de partilha do poder, através da participação,
neste caso exigência legal para repasse de recursos financeiros aos governos
subnacionais, será mais promissora naquelas subnações com governos eleitos
apoiados por movimentos sociais e partidos com viés de esquerda. Mesmo assim,
esses espaços além de setorizados, são reduzidos à discussão sobre questões que
não ameaçam os interesses dos grupos dominantes, como é o caso da estrutura
fundiária, ou da política tributária.
3. Diversidade cultural no Brasil: direito à política sem negar o político
O processo civilizador no Brasil, no que se refere à necessidade de uma esfera
pública, para o estabelecimento de relações de convivência, não contemplou o
conjunto da sociedade, visto muitos grupos tenham sido enxergados por instituições e
grupos dominantes como não humanos, inclusive. O Estado nacional, gestado em
bases de negociações e acordos entre os grupos dominantes manteve os grupos
dominados à margem ou em condição de representados/tutelados na política, mesmo
quando tratou de assuntos que supostamente lhes conferiam direitos, como abolição
da escravidão e proteção aos indígenas, para continuarmos com o ponto de partida
deste trabalho.
É inegável que boa parcela daqueles que historicamente ficaram à margem da
política, do direito e das instituições do Estado, assim permaneceram, ou se
associaram a outras práticas que lhes estiveram bem mais acessíveis, como o crime
organizado em torno do narcotráfico, por exemplo (SOUZA, 2003). Porém, as
experiências que demonstraram sensível alargamento da institucionalidade de
espaços que competem para a criação de uma esfera pública deliberativa,
testemunhadas a partir da década de 1990, demonstram que este Estado deu
respostas objetivas a demandas destes grupos. Para Habermas (1995, p. 48) “o poder
gerado comunicativamente se transforma em poder passível de ser empregado em
termos administrativo”.
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A nosso ver o acirramento do conflito social dá-se no momento em que a
esfera pública não pode prescindir da existência desses grupos, pois eles estão
dados. Ou seja, não se formou uma unidade relativamente coesa internamente e o
conflito, portanto, é determinante nas relações internas. Isso não significa negar os
excessos por parte de setores que leem o Brasil sob essa nova perspectiva, quando
buscam uma espécie de imposição dessas culturas que antes estavam invisíveis.
Luis Felipe Miguel (2005) lembra que a democracia deliberativa debatida por
Habermas, por tratar-se de uma acomodação ao constitucionalismo liberal, não
tematiza o acesso à esfera pública, e ademais, mantém uma concepção de que esta
instância estaria apartada das demais esferas da vida social. Isso é problemático
porque no caso do Brasil deixaria em aberto como fazer para que os diferentes grupos
sociais tivessem acesso à esfera pública, uma vez que a concepção de “fala ideal”
seria extremamente frágil, entre outros fatores, pressupondo que o diálogo exige a
comunicação face a face, condição inviável nas sociedade contemporâneas, devido,
“exatamente descartar a questão da representação” (p, 15). Por fim, essa corrente
também está baseada na formação de consensos, o que se mostrou demasiado
contraditório e difícil. Apesar destas ressalvas, no nosso entendimento a esfera pública
brasileira passou a comportar várias vozes que destoam do discurso proferido pelos
grupos historicamente dominantes.
Primeiramente porque o retorno ao pluripartidarismo e o reconhecimento de
direitos fundamentais, como a livre expressão de opinião, permitiu que houvesse a
inserção significativa de representantes dos dominados, nas câmaras e governos
municipais e outros níveis da esfera político-administrativa. Em segundo, porque a
eleição de pessoas envolvidas com movimentos e organizações populares para as
esferas executivas, sobretudo federal nos anos de 2002 a 2014, introduziu pessoas de
origem das camadas populares na direção de representações de instituições federais
historicamente centrais na garantia do processo de exclusão social. Este fato causou
profundo mal estar as classes dominantes, nos municípios e estados, que ao verem
abalada sua capacidade de ingerência nestas instituições iniciam um processo ainda
mais agressivo e odioso, para criminalização de movimentos sociais. Em terceiro
lugar, não se pode ignorar que a ampliação de oportunidades de acesso e
permanência às instituições de ensino, aliada a uma expansão de serviços públicos e
consequente contratação de pessoas através de concursos públicos, permitiu que
indivíduos oriundos de grupos dominados ascendessem a cargos com relativo poder
de inserção no debate público. Além destes três pontos, consideremos ainda a
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proliferação de associações e outros coletivos e a instalação de órgãos colegiados de
gestão compartilhada de políticas públicas, como Conselhos de Saúde e etc..
Independente de criar um ambiente verdadeiramente dialógico e deliberativo,
estes pontos permitiram confrontar os diferentes pontos de vistas e interesses,
permitindo que se expressassem os grupos, ou indivíduos provenientes destes grupos,
ou ainda representantes autorizados por estes. Neste aspecto, Chantal Mouffe (1996)
lembra que por basear-se na busca do consenso a política, sob a perspectiva liberal é
a própria negação do político, portanto negação das relações de poder, inevitável em
qualquer sociedade. Projeto de consenso é pra afastar o político e conceber, portanto
uma sociedade isenta da política. A discordância, para o liberalismo, é relegada a
esfera privada. A medida liberal da racionalidade implica em indivíduos sempre em
busca de benefícios próprios.
Apesar da inviabilidade de se pensar numa racionalidade, pois isto implicaria o
afastamento das paixões na conduta humana, não devemos desprezar a democracia,
mas sim, pensarmos novas possibilidades. Na política, grupos e identidades coletivas
são os agentes e não os indivíduos isolados (MOUFFE, 1996), este foi, pois, o
elemento que faltou ao Brasil: ao se procurar obsessivamente uma identidade
nacional, capaz de abarcar a todos, deixaram-se fora da política os grupos e
identidades. Nos últimos anos, com a sensível possibilidade de reconhecimento da
diversidade, percebe-se que o antagonismo, intrínseco às relações de poder e
característica central do aspecto político da sociedade, que a política baseada no
consenso tenta ocultar, tem sido suprimido a partir de visões anti-democráticas.
Outra

possibilidade

de

equacionar,

ainda

que

provisoriamente,

os

antagonismos seria pensar o liberalismo para além do racionalismo e do
individualismo. Não ignorar a experiência do político e a natureza da política, qual seja,
a busca da unidade num campo atravessado pelo antagonismo. Essa busca é a
construção de identidades coletivas. A busca de identidade é sempre a criação de um
“nós” e automaticamente um “eles”. A política é uma tentativa de domesticar o político,
afastando as forças de destruição e estabelecendo uma ordem. O consenso, como ato
de exclusão nunca poderá ser totalmente abrangente (MOUFFE,1996).
No caso brasileiro, a história revela a fragilidade e ambiguidade das instituições
construídas com base na perspectiva que nega o antagonismo. Longe de permitirem a
efetiva realização de diálogo, de maneira a revelar os antagonismos, essas instituições
os dissimularam e agiram como produtoras de conflito. A democracia está implicada
numa mutação simbólica, no ordenamento, o que está na base da mudança de uma
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ordem a outra é justamente a dissolução dos indicadores de certeza, portanto, a
racionalidade seria o exercício da dúvida.
Tem se mostrado extremamente inviável a construção de uma unidade
substantiva, fundamento para as sociedades liberais e a perspectiva universalista,
mascara a multiplicação de particularismo (MOUFFE, 1996). Sendo assim, o que de
fato deve-se almejar, ao invés da criação de consensos em torno de impasses
particulares, instrumentalizando interesses, é a criação de consensos no que é
fundante da democracia liberal – liberdade, igualdade, fraternidade – e criar formas
vigorosas de identificação com esses princípios. Sob esta perspectiva se multiplicarão
as relações antagônicas, que uma vez trazidas à tona, revelam a produção de sujeitos
diferenciados, fortalecendo a democracia e estabelecendo a hegemonia de valores e
práticas democráticas. Trata-se de um objetivo ético politico, pela ação coletiva que
não nega o conflito e não nega a irredutibilidade da diferença. Na política trata-se da
garantia da pluralidade de valores (MOUFFE, 1996).
Considerações finais
Nesta análise procuramos destacar as características do processo civilizador
brasileiro como instrumento de dominação e negação da diversidade cultural e que
está por trás dos conflitos sociais. Estes conflitos se manifestam em todas as esferas
do cotidiano, mas ganham novos contornos na política, a partir da inserção de
identidades dos grupos historicamente dominados, a partir da década de 1990.
A inserção destes grupos, em parte favorecida por sensíveis alterações nas
instituições do Estado, contraria o discurso hegemônico da identidade nacional, um
dos pilares do processo civilizador excludente e do Estado nacional que supostamente
fundado no individualismo e na racionalidade, vai servir à manutenção dos interesses
dos grupo dominantes. Por um lado, esta inserção demonstra os limites dos
fundamentos do Estado Nação em enfrentar os antagonismos próprios de contextos
multiculturais, e por outro, alimenta posicionamentos de intolerância e anti-democracia.
Apesar da ênfase às oligarquias e coronelato rural, como integrantes dos
grupos dominantes, e dos povos indígenas e afro-brasileiros, como integrantes dos
grupos dominados, há de se ter clareza que ambos os grupos possuem uma
diversidade muito maior, revelando que a ideologia da identidade nacional trata-se de
uma narrativa romantizada, em busca de um civismo que mantenha as classes
dominadas sob controle, pois não há essa homogeneidade entre as subnações, pelo
contrário há disparidades culturais muito acentuadas.
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Embora constatadas as limitações nos espaços institucionais de promoção da
comunicação entre os diferentes grupos, foi a partir deles que se efetivaram algumas
modificações no aparelho administrativo, permitindo o reconhecimento das diferenças
e concebendo direitos em termos da cidadania. Se existe uma dificuldade
praticamente incontornável de chegar a consensos em um sistema político dominado
por uma visão economicista, ao contrário da negação do reconhecimento das
diferenças, os espaços de formação democrática da opinião e da vontade política, em
último caso, permitem aos grupos participantes que se depararem com os
antagonismos inerentes a sociedade e busquem contornar os obstáculos a afirmação
dos valores e práticas democráticas.
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