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Bancas Examinadoras 

 
AFONSO STANGHERLIN – Graduado em Ciências Contábeis pela Fundação Missioneira do 

Ensino Superior (1987) e graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de Santo 

Ângelo (1991), especialista em Novos Direitos, Direito Público e Direito Privado pela URI Santo 

Ângelo e Mestre em Desenvolvimento, Gestão e Cidadania pela UNIJUÍ, de Ijuí. Foi advogado de 

carreira da Caixa Econômica Federal até 1998. Atualmente é Delegado Regional de Polícia Civil, 

Professor da Academia de Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul e Professor de Direito 

Processual Penal I e II, Direito Penal III e IV e Direito Previdenciário, no Instituto Cenecista de 

Ensino Superior de Santo Ângelo, RS. 

 

BRUNA ESCOBAR TEIXEIRA - Doutoranda em Direito, com área de concentração em Direito e 

Multiculturalismo e Mestre em Direito, com área de concentração em Políticas de Cidadania e 

Resolução de Conflitos, pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Regional 

Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), Campus Santo Ângelo. Graduada em Direito pelo 

Instituto Cenecista de Ensino Superior de Santo Ângelo (CNEC/IESA). Mediadora em formação e 

Conciliadora no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) e Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (NUPEMEC/TJ/RS). Integrante dos Grupos de Pesquisas, 

registrados no CNPq, Tutela dos Direitos e sua Efetividade e Novos Direitos em Sociedades 

Complexas, vinculados ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito - Mestrado e 

Doutorado da URI. Advogada. 

CAROLINE WUST- Mestra em Direito na Área de Concentração Direitos Sociais e Políticas 

Públicas pela Universidade de Santa Cruz do Sul, UNISC. Especialista em Direito Tributário pela 

Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal, UNIDERP, Brasil. 

Graduada em Direito pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, URI, 

Câmpus Erechim. Advogada. Mediadora Judicial e extrajudicial nas áreas cível e de família. Membro 

da Comissão de Mediação da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Passo Fundo. Docente do 

Instituto Meridional, IMED, Passo Fundo. 

CHARLISE PAULA COLET GIMENEZ - Pós-Doutora em Direito pela UNIRITTER sob a 

orientação da professora Doutora Sandra Regina Martini. Doutora em Direito e Mestre em Direito pela 

Universidade de Santa Cruz do Sul ? UNISC. Especialista em Direito Penal e Processo Penal pela 

Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - UNIJUÍ. Docente permanente 

do Programa de Pós-Graduação em Direito stricto sensu - Mestrado e Doutorado, e Graduação em 

Direito, todos da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e Missões - URI, campus Santo 

Ângelo. Coordenadora do Curso de Graduação em Direito da URI. Integrante do Grupo de Pesquisa 

"Conflito, Cidadania e Direitos Humanos", registrado no CNPQ. Advogada. Atua no estudo do Crime, 

Violência, Conflito e Formas de Tratamento de Conflitos - conciliação, mediação, arbitragem e justiça 

restaurativa. 

DIEGO GUILHERME ROTTA - Doutorando (bolsista PROSUC/CAPES) e Mestre em Direito 

(Direitos Especiais) pelo Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Direito da Universidade 

Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, Campus URI Santo Ângelo (2018). Especialista 

em Direito Público pela Fundação Escola Superior do Ministério Público (2014). Bacharel em Direito 

pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (2012). Mestrando bolsista 

no Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Direito da Universidade Regional Integrada do Alto 

Uruguai e das Missões - URI Santo Ângelo, durante o período compreendido entre os anos de 2016 e 
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fevereiro de 2018. Membro do grupo de pesquisa "Novos Direitos em Sociedades Complexas", 

vinculado à linha I (Direito e Multiculturalismo), do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em 

Direito da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - URI Santo Ângelo/RS. 

Advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RS).  

ELESANDRA MARIA DA ROSA COSTELLA - Advogada, Doutoranda em Direito PPG/Direito 

URI, campus de Santo Ângelo/RS, atuante nas áreas de Direito Civil, Direito Previdenciário e 

Processo Civil. Cursa pós-graduação em Filosofia a Contemporaneidade junto à Universidade - URI, 

campus de Santo Ângelo/RS. Mestre em Direito PPG/ Direito URI, campus de Santo Ângelo/RS. pós-

graduada em Processo Civil, pela Universidade de Passo Fundo - UPF. Possui graduação em Direito 

pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (2014). 

GABRIEL MAÇALAI - Doutorando em Direito pelo PPGD da Universidade Regional Integrada do 

Alto Uruguai e Missões - URI - Campus Santo Ângelo, Mestre em Direito (Direitos Humanos) pelo 

PPGD da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Campus Ijuí/RS 

(UNIJUÍ) sendo bolsista pela mesma Instituição, Bacharel em Teologia pelo Centro Universitário de 

Maringá (UNICESUMAR), Licenciado em Filosofia pela Faculdade Entre Rios do Piauí (FAERPI) e 

Complementação Pedagógica (R2) em Pedagogia pelas Faculdades Integradas de Ariquemes (FIAR), 

Bacharel em Direito pela UNIJUÍ. Atualmente é Advogado, Assessor Jurídico (Procurador) Município 

de Inhacorá/RS, professor de graduação de pós-graduação lato sensu vinculado a Faculdade América 

Latina de Ijuí - FAL, onde atua, ainda, como coordenador do Curso de Bacharelado em Teologia. É 

professor substituto de graduação e da Educação Básica do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Farroupilha - Campus Santo Augusto. Professor Visitante da Faculdade Origines Lessa 

(FACOL). 

GILMAR ANTONIO BEDIN - Graduado em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul e 

Mestre e Doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Atualmente, está 

fazendo Estágio de Pós-Doutorado na Universidade de Santiago do Chile. Foi Vice-Reitor de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão e Reitor da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 

Grande do Sul - UNIJUÍ e Presidente do Consórcio das Universidade Comunitárias do Estado do Rio 

Grande do Sul - COMUNG. Atualmente, é professor permanente do Curso de Graduação em Direito e 

do Curso de Mestrado em Direitos Humanos Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 

Grande do Sul (UNIJUÍ) e do Curso de Graduação em Direito e do Curso de Mestrado em Direito da 

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e Missões (URI). 

 

JAQUELINE SCHIMANOSKI MACHADO ROBERTO - Doutoranda em Direito da URI Santo 

Ângelo, pesquisadora bolsista Taxa CAPES integrante da Linha de Pesquisa Políticas de Cidadania e 

Resolução de Conflitos e do Grupo de Pesquisa Conflito, Cidadania e Direitos Humanos. Atuou como 

professora universitária nas áreas de Direito Empresarial, Direito Civil, Direito do Consumidor, 

Direito Tributário, Economia Política e Direito do Trabalho. Atua como Professora de História da 

Rede Pública Municipal de Ijuí, na Escola Municipal Fundamental Soares de Barros. Mestre em 

Direito pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul ? UNIJUÍ, mesma 

universidade onde cursou Direito (bacharelado) e História (licenciatura). Bolsista da CAPES na 

realização do Mestrado. Desenvolve pesquisas ligadas aos Direitos Humanos, Educação e Cidadania. 

Advogada. 

 

JANETE ROSA MARTINS - Doutora em Ciências Sociais pela Universidade do Vale do Rio dos 

Sinos - UNISINOS - (2017), Mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul UNISC - 

(2001), Especialização em Direito Público pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 
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Grande do Sul - UNIJUI - (2007) e graduação em Direito pela Universidade Regional do Noroeste do 

Estado do Rio Grande do Sul- UNIJUI - (1995), advogada. Professora titular do Curso de Direito da 

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. Com ênfase nas áreas de Direito 

Administrativo, Direito Financeiro e Tributário e Novas formas de resolução de conflitos – Mediação. 

 

JOICI ANTONIA ZIEGLER - Possui graduação em Direito pela Universidade Regional do 

Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (2007); Mestre e Doutoranda em Direito pela Universidade 

Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (2017); Especialista em Direito Processual Civil 

pela UNISUL - Universidade do Sul de Santa Catarina. Atualmente cursando Licenciatura em 

Filosofia pela UNINTER; Cursando Pós Graduação em Filosofia na Contemporaneidade pela URI 

(Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões) e IMT (Instituto Missões de 

Teologia); Cursando Pós Graduação em Filosofia pela UFPEL (Universidade Federal de Pelotas). 

Possui experiência no Direito, com ênfase no Direito Civil, atuando como advogada. Na área 

acadêmica desenvolve pesquisa no tocante à Democracia; Ativismo Judicial; Protagonismo Judicial; 

Judicialização da Política; Destaques do Poder Judiciário; Decisões do Supremo tribunal Federal 

consideradas ativistas. Destaca-se também, uma abordagem mais direcionada ao Homem 

Contemporâneo e suas nuances. 

 

JUCELMA DE CÁSSIA CAMARA TOLOTTI - Formação pela Universidade Regional do 

Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul-UNIJUI e pelo Programa de Pós-Graduação em Direito 

Mestrado e Doutorado da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões-URI, 

atuando na área do Direito, estudando as mudanças climáticas, aquecimento global e assuntos a estes 

correlatos. 

 

KAOANNE WOLF KRAWCZAK - Doutoranda e Bolsista Integral Capes no Programa de Pós 

Graduação Stricto Sensu em Direito - Curso de Doutorado em Direitos Especiais pela URI/SAN. 

Linha de pesquisa: Direito e Multiculturalismo. Integrante do Grupo de Pesquisa Novos Direitos nas 

Sociedades Complexas. Mestra em Direito pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 

Grande do Sul - UNIJUÍ. Linha de pesquisa: Fundamentação e concretização dos direitos humanos. 

Integrante do Grupo de Pesquisa Biopolítica e Direitos Humanos certificado pelo CNPQ. Atuou junto 

ao Núcleo de Educação e Informação em Direitos Humanos - NEIDH - anexo ao Programa de Pós 

Graduação Stricto Sensu em em Direito - Curso de Mestrado em Direitos Humanos da Unijuí. 

Bacharel em Direito pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – 

UNIJUÍ. Aprovada no XX Exame da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/RS (2016).  

KIMBERLY FARIAS MONTEIRO - Possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito de 

Santa Maria - FADISMA (2016). Mestre em Direito, Democracia e Sustentabilidade pela Faculdade 

Meridional - IMED, linha de pesquisa 01 - FUNDAMENTOS DO DIREITO E DA 

DEMOCRACIA.Membro do Projeto de Pesquisa e Extensão CineLaw - Cinema, Direitos Humanos e 

Sociedade: vias para o Empoderamento (CNPq/IMED), apoiado pelo Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos (IIDH) e pelo Programa Youth for Human Rights (YHRB). Doutoranda em 

Direito pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - URI. Pesquisa, 

atualmente, nas seguintes temáticas: Direitos Humanos, Direitos das Mulheres - Mulheres na Política e 

Desenvolvimento Humano e Sustentável. Advogada. 

LARISSA NUNES CAVALHEIRO - Doutoranda em Direito - linha de pesquisa Políticas de 

Cidadania e Resolução de Conflitos - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 

URI Campus Santo Ângelo. Mestra em Direito - área de concentração Direitos Emergentes na 

Sociedade Global -, na linha de pesquisa Direitos da Sociobiodiversidade e Sustentabilidade, pela 
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Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Especialista em Direito Público pela Escola Superior 

da Magistratura Federal (ESMAFE/RS) e em Educação Ambiental pela Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM). Possui Bacharelado em Direito, pelo Centro Universitário Franciscano (UNIFRA). 

Atualmente é Professora Titular da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - 

URI SLG. Professora Substituta do Curso de Direito na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

durante os anos de 2016 - 2017.  

 

LEONEL SEVERO ROCHA - Possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade 

Federal de Santa Maria (1979), Mestrado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina 

(1982), Doutorado pela Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris (1989), Revalidado 

como Doutor na área do Direito, pela UFSC, em 13/02/2003, conforme processo 23080.025472/2002-

06 e Resolução n.01/CNE/2001 ) e Pós-doutorado em Sociologia do Direito pela Universita degli 

Studi di Lecce - Itália. Atualmente é Professor Titular da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, bem 

como Professor do PPGD da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai (URI),onde Coordena 

a Catedra Warat; Professor Visitante da Faculté de Droit da Universidade de Paris 1. Bolsista 

Produtividade do CNPq. Foi Coordenador Executivo (2012-2018 ) do Programa de Pós-Graduação em 

Direito da Unisinos (Mestrado e Doutorado, Capes 6). Representante Titular da Área do Direito no 

CNPq-2016-2019. 

 

NEUSA SCHNORRENBERGER - Doutoranda e Mestra em Direito pelo Programa de Pós-

Graduação stricto sensu - Mestrado e Doutorado em Direito da Universidade Regional Integrada do 

Alto Uruguai e das Missões (URI), Campus Santo Ângelo/RS, em Direitos Especiais,na linha de 

pesquisa: Direito e Multiculturalismo. Graduada em Direito em 2017 pela mesma Instituição de 

Ensino. Integrante do Grupo de Pesquisa "Direito de Minorias, Movimentos Sociais e Políticas 

Públicas", vinculado ao Programa de Pós-Graduação stricto sensu - Mestrado e Doutorado em Direito 

da URI, Campus Santo Ângelo/RS. Docente no Curso de Graduação em Direito da Universidade 

Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), Campus São Luiz Gonzaga/RS lecionando 

as Disciplinas de Direito Empresarial I,Direito Empresarial II, Direito Empresarial III, Direito Civil 

VIII e Direito Internacional Público. Advogada OAB/RS 115.960. Conciliadora Judicial pelo Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e em formação de Mediadora Judicial pela mesmo 

Tribunal. Email: profneusa@saoluiz.uri.edu.br 

 

NOLI BERNARDO HAHN - PÓS-DOUTOR pela FACULDADES EST, São Leopoldo, RS. Possui 

graduação em FILOSOFIA pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Dom Bosco, Santa Rosa/RS 

(1984); é bacharel em TEOLOGIA pelo Instituto Missioneiro de Teologia (IMT), Santo Ângelo, RS, 

(1988), e revalidado pela Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, São Paulo/SP (1990); 

mestrado em TEOLOGIA com concentração em ESTUDOS BÍBLICOS pela Faculdade de Teologia 

Nossa Senhora da Assunção, São Paulo/SP (1992); e doutorado em CIÊNCIAS DA RELIGIÃO, área 

de concentração CIÊNCIAS SOCIAIS E RELIGIÃO pela Universidade Metodista de São Paulo - 

UMESP (2002). Possui formação em DIREITO. É professor tempo integral da Universidade Regional 

Integrada do Alto Uruguai e das Missões. Integra o corpo docente como professor permanente do PPG  

Mestrado e Doutorado em Direito da URI, Campus de Santo Ângelo. Pesquisa temas inter-

relacionando Direito, Cultura e Religião. 

 

OLIVERIO DE VARGAS ROSADO - Professor do Curso de Direito. Mestre em Direito: Área de 

concentração Direitos Especiais pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 

Campus de Santo Ângelo, linha de pesquisa de Direito Multiculturalismo. Possui Pós-graduação em 

Docência no Ensino Superior pela URI - Campus de Frederico Westphalen e Pós-Graduação em 

Direito Processual Civil pela URI - Campus de Frederico Westphalen. Graduado em Direito pela 
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Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul ? UNIJUÍ. Também é Agente 

Penitenciário - Superintendência dos Serviços Penitenciários. Mediador Judicial do Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio Grande do Sul. Membro do Grupo de Pesquisa em em Docência, Emancipação e 

Direito Educativo (GPDEDE) e da Rede Internacional de Direito Educativo (RIIDE Brasil). 

 

OSMAR VERONESE - Doutor em Modernización de las Instituciones y Nuevas Perspectivas en 

Derechos Fundamentales, pela Universidad de Valladolid/Espanha (2011), com diploma revalidado 

pela Universidade Federal de Pernambuco (2012), Mestre em Sociedade e Estado em Perspectiva de 

Integração, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1998), graduado em Direito pelo 

Instituto Cenecista de Ensino Superior de Santo Ângelo (1991) e em Tecnologia Agronômica, 

Modalidade Cooperativismo, pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do 

Sul (1986). Professor de Direito Constitucional no Instituto Cenecista de Ensino Superior de Santo 

Ângelo (1998) e na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (1999), onde 

participa do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito. Procurador da República, Ministério 

Público Federal (1997). 

 

ROSÂNGELA ANGELIN - Pós-Doutora nas Faculdades EST (São Leopoldo). Doutora em Direito 

pela Universidade de Osnabrueck (Alemanha). Docente do Programa de Pós-Graduação stricto sensu ? 

Doutorado e Mestrado em Direito e da Graduação em Direito da Universidade Regional Integrada do 

Alto Uruguai e das Missões (URI), Campus Santo Ângelo-RS. Coordenadora dos Projetos de Pesquisa 

?Direitos Humanos e Movimentos Sociais na Sociedade Multicultural?, vinculado ao PPGDireito, 

acima mencionado. Coordena o Projeto de Extensão "O lugar dos corpos das Mulheres na Sociedade: 
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REFUGIADOS: A INEFICÁCIA DA GARANTIA HUMANA DE MIGRAR FRENTE 
AO COVID-19  

 
Isadora Sorteia da Ponte1 

Noli Bernardo Hahn2 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

No presente trabalho, tem-se como objetivo central analisar o que se 
compreende por refugiado e quais são os principais impasses que estas pessoas 
necessitam enfrentar para conquistar proteção e o mínimo para a sua sobrevivência. 
Por meio de pesquisas bibliográficas e descrições comportamentais das massas 
sociais, analisa-se e interpreta-se a crise migratória já observada no mundo 
contemporâneo, intensificada ainda mais pela pandemia do Covid-19, onde as 
incertezas em busca de segurança e da efetivação do direito de migrar passaram a 
ficar no imaginário idealizado de muitas famílias desabrigadas e deslocadas da sua 
história. 
 
DESENVOLVIMENTO  
 

De acordo com a ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados), os refugiados  

são pessoas que estão fora de seu país de origem devido a fundados 
temores de perseguição relacionados a questões de raça, religião, 
nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social ou opinião 
política, como também devido à grave e generalizada violação de direitos 
humanos e conflitos armados.  (ACNUR, 2011) 

 

Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), estamos vivenciando a maior 
crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. Nesse sentido, observa-se que 
de acordo com os dados apresentados anualmente pela ACNUR, o mundo 
contemporâneo já produziu mais de 79 milhões de pessoas deslocadas a força de 
seus países de origem, totalizando em 1% da população mundial.  

Felizmente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) possibilitou 
que os refugiados encontrassem proteção à luz do direito internacional. Assim, a 
todos é assegurado o direito fundamental de não sofrer perseguição por motivos 

                                                           
1
 Acadêmica do Curso de Graduação em Direito da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai 

e das Missões (URI), campus Santo Ângelo/RS. Bolsista PIIC/URI. Integrante do Grupo de Pesquisa 
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mail: isadorasorteiadaponte@gmail.com 
2
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Sociais e Religião, pela UMESP. Professor Tempo Integral da URI, Campus de Santo Ângelo. 
Graduado em Filosofia e Teologia. Possui formação em Direito. Integra o Corpo Docente do 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado e Doutorado em Direito. Pesquisa temas 
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de raça, religião, nacionalidade, participação em determinado grupo social ou 
opiniões políticas. Como instrumento para garantir esse direito, o artigo 14 da 
referida Declaração proporciona a garantia de toda pessoa, vítima de perseguição, 
procurar e gozar asilo em outros países. Ainda, o documento internacional 
proporcionou o direito humano e universal de migrar, o qual, ainda que seja um 
direito positivado, acaba sendo violado por muitos dos Estados signatários da 
Declaração.   

Desta forma, percebe-se que as questões relacionadas com a migração 
deixaram de ser tratadas como um direito humano e individual para serem 
discutidas como impasses de ordem pública. Nessa perspectiva, o Estado, de 
forma discricionária, escolhe quem possui de fato o direito de migrar, situação esta 
observada em países como os Estados Unidos, o qual restringe a entrada de 
estrangeiros, sem qualquer critério ou distinção.  
Percebe-se que a migração não é um fenômeno atual. A mobilidade humana é 
uma das situações mais comuns na contemporaneidade. Perante a globalização e 
a crescente circulação de bens e pessoas em virtude do capitalismo, a migração já 
deveria ser algo naturalizado de forma uniforme em toda população mundial. 
Outrossim, nunca houve tantas restrições a esta mobilidade, uma vez que as 
próprias políticas estatais conduzem a uma série de limitações (VENTURA, 2015). 

Estas limitações refletem diretamente na pessoa do refugiado, o qual é, 
indiscutivelmente, o grupo social que mais necessita que a garantia do direito de 
migrar seja inviolável. Além das limitações e respostas estatais frente à crise dos 
refugiados, estas pessoas enfrentam ainda o repúdio e o não reconhecimento social, 
de forma que o etnocentrismo e a xenofobia são a propaganda disseminada pelas 
massas sociais. 

Percebe-se que as condições objetivas e subjetivas dos refugiados não têm 
sido uma das principais preocupações, onde o desespero destas pessoas em 
encontrar um lugar seguro, livre de ameaças e inseguranças não é priorizado e, 
por vezes, se quer é observado. Evidencia-se que “em sociedades modernas, 
comunidades e grupos étnicos estão fadados a coexistir, apesar da retórica de quem 
sonha com o retorno a uma nação sem misturas” (BAUMAN, 2017, p. 63). 
Segundo Bauman:  
 

os problemas gerados pela “crise migratória” atual e exacerbada pelo 
pânico que o tema provoca permanecem à categoria dos mais complexos e 
controversos: neles, o imperativo categórico da moral entra em confronto 
direto com o medo do “grande desconhecido” simbolizado pelas massas de 
estranhos à nossa porta (BAUMAN, 2017, p. 104). 
 

Além das dificuldades migratórias já enfrentadas pelos refugiados na busca 
pela sobrevivência, atualmente estas pessoas ainda necessitam enfrentar a crise 
sanitária causada pela pandemia do Coronavírus, onde as migrações e locomoções 
foram e estão sendo restringidas a todas as pessoas. 

Frente a este cenário, os refugiados ficam ainda mais expostos. Inicialmente, 
o primeiro impasse que encontram é a entrada em um novo país que ofereça 
segurança e proteção, realizada muitas vezes de forma clandestina. No cenário 
atual, em que o vírus continua ganhando força, com mais de 43 milhões de 
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infectados e mais de 1 milhão de óbitos oficiais no mundo, a mobilidade humana 
passou a ser ainda mais dificultada aos refugiados.  

O vírus colocou em destaque novamente todas as questões migratórias já 
discutidas em décadas passadas. Como visto os refugiados sempre foram 
negligenciados e afetados desproporcionalmente pelos fenômenos humanos e 
naturais, os quais não são criados ou determinados pelos próprios refugiados, mas 
sim por questões de natureza estatal, política ou religiosa. 

A pandemia enfrentada mundialmente evidencia ainda mais as desigualdades 
sociais e diminui a possibilidade de reconhecimento dos grupos minoritários. O 
objetivo de analisar a mobilidade humana recai sobre a má distribuição de direitos 
individuais e sociais da população nacional e internacional, colocando em destaque 
a luta dos refugiados por migrar como direito mínimo, ainda que a saúde mundial 
esteja fragilizada, haja vista que as pessoas refugiadas não são um grupo que pode 
simplesmente ser colocado em segundo plano. 

Nesse sentido, a pandemia vem desmascarando a inércia mundial frente aos 
migrantes refugiados, onde mais uma vez a desigualdade é alarmante e tratada 
como “natural” pelas comunidades. Percebe-se que a mobilidade passou a ser um 
privilégio de poucas pessoas, além do que a “quarentena” disseminada como o 
melhor enfrentamento da pandemia também se tornou um privilégio de poucas 
classes sociais, ao passo que muitas pessoas necessitam se locomover para que 
outras possam permanecer no conforto de suas casas.  

Desta forma, deve-se partir do ponto que as pessoas nunca gozaram do 
mesmo nível de mobilidade ou de confinamento. A questão central recai sobre as 
medidas sociais e estatais adotadas pela população mundial para a contenção do 
Coronavírus, sendo uma delas o “fechamento” das fronteiras, ponto este que colide 
com o direito universal e humano de migrar, sendo que esta medida “aprisiona” os 
refugiados em um território que pode não os dar o privilégio da vida. 

Objetivamente, destaca-se que a referida medida pode ser vista como 
necessária do ponto de vista da saúde pública de cada Estado, entretanto o 
sentimento do nacionalismo agrava mais esta situação, trazendo novamente a ideia 
de orgulho nacional e de uma Nação sem misturas. 

Além disso, muitos Estados, englobados em uma retórica ultra nacional e 
xenofóbica, estão utilizando-se da pandemia para criar a ilusão de que o fechamento 
das fronteiras para pessoas estrangeiras impediria o contágio em território nacional, 
passando a retirar o desespero dos refugiados da responsabilidade social. Desta 
forma, estas pessoas passaram a ser tratadas como vetores de contaminação, 
novamente sendo repudiadas.  

As medidas adotadas que prejudicam a sobrevivência dos refugiados 
reforçam as ideologias excludentes da soberania nacional e, principalmente, da 
desigualdade presente na cidadania, pois a medida não se aplica para certos grupos 
de pessoas. Evidentemente, percebe-se que há a necessidade de aplicação de 
medidas extremas para o combate do vírus, haja vista que a saúde pública 
realmente está fragilizada. Contudo, as medidas não devem ser excludentes e nem 
ameaçar a sobrevivência de pessoas mais vulneráveis.  

O descaso dos governos mundiais frente ao vírus é evidente, o fechamento 
das fronteiras pode ser visto como mais uma tentativa de exclusão e de valorizar 
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apenas determinadas vidas humanas. É possível encontrar soluções em que as 
pessoas não sejam desumanizadas, a aplicação de testes para o vírus nos 
refugiados para possibilitar a sua entrada nos países, o fornecimento de condições 
econômicas e sanitárias para que haja a proteção, o monitoramento da saúde 
dessas pessoas mais vulneráveis e a identificação de possíveis trajetórias de 
contágio, são algumas das alternativas. 

A pandemia não começa e nem termina com a exclusão dos refugiados. A 
restrição à entrada de pessoas estrangeiras nos Estados pode ser apenas um passo 
na contenção do vírus, devendo ser amparada por medidas justas e que possibilitem 
a vida de todos sem distinções. Destaca-se que a fronteira está fechada apenas a 
determinadas pessoas, não sendo lógico acreditar que pode impedir a transmissão 
do vírus.  

Nesse sentido, no Brasil ocorreu o fechamento da fronteira com a Venezuela 
em março de 2020, decretando-se a restrição da entrada de estrangeiros advindos 
desse país. A restrição ocorreu quando a Venezuela possuía apenas 33 casos da 
doença, enquanto as fronteiras aéreas do Brasil com a Europa mantiveram-se 
abertas, ainda que os casos confirmados no continente europeu estivessem se 
multiplicando. Observa-se que a fronteira terrestre foi “fechada”, sendo esta a 
principal forma de travessia de pessoas em busca de proteção e refúgio, ao passo 
em que as fronteiras aéreas permaneceram abertas, demonstrando mais uma vez 
que as justificativas governamentais vão ao encontro apenas de interesses 
econômicos e políticos.  

Ainda, percebe-se que a restrição nas fronteiras não é a única solução que 
nos ajudará a passar por esta calamidade, o fechamento de serviços públicos e 
privados não essenciais e a possibilidade de confinamento e proteção das pessoas 
mais vulneráveis também são medidas que devem ser observadas.  

Os refugiados devem ser tratados como um grupo social mais vulnerável, que 
não pode se defender e nem encontrar uma solução sem auxílio. As pessoas 
refugiadas em campos de concentração estão expostas a todas as possíveis 
contaminações, e não apenas do Coronavírus, como também de diversas outras 
doenças. Mesmo os campos bem estruturados não têm condições de garantir o 
cumprimento das medidas recomendadas pela OMS de distanciamento, 
confinamento e higiene pessoal. Ao contrário, muitos estão superlotados e com 
poucos recursos, especialmente com falta de alimentação e de água potável.  

Percebe-se, portanto, que os refugiados sempre foram discriminados e 
excluídos das maiores preocupações mundiais. Os direitos humanos deveriam ser 
aplicados indiscutivelmente a todas as pessoas, entretanto, os refugiados e os 
grupos mais vulneráveis não alcançam os privilégios de direitos iguais. A migração 
deve ser permitida para pessoas que estão em busca por sobrevivência, com todos 
os cuidados necessários, mas sem deixar com que estas pessoas percam suas 
vidas na porta das nossas fronteiras. 

As restrições do direito de migrar devem ser impostas apenas a quem não 
tem sua vida ameaçada. É necessário evidenciar que boa parte dos refugiados 
enfrentam situações de inseguranças ainda maiores nos seus países de origem. A 
responsabilidade social frente às crises mundiais deve ser reconhecida. A pandemia 
nos traz a obrigação de praticar empatia e refletir sobre as condições diárias em que 
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estas pessoas vivem, deixando a cultura do egoísmo apenas na memória histórica. 
Salienta-se que somos uma única humanidade, sem nacionalidades, credos ou 
culturas superiores. A pessoa refugiada também é real, dotada de sentimentos, 
desejos, famílias e de direitos humanos que, acima de tudo, deseja uma vida digna, 
livre de qualquer perseguição. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Percebe-se, portanto, que os refugiados são um grupo social marginalizado e 
oprimido diariamente. A aversão a estas pessoas pode ser explicada por diversos 
fatores, entre eles o nacionalismo ganha destaque, haja vista que esta ideologia foi e 
está sendo capaz de ditar comportamentos e de excluir populações que não se 
encaixam no padrão nacional exaltado. Além disso, os refugiados atravessam por 
dificuldades incalculáveis durante a trajetória em busca de uma vida digna. 

Como visto, o primeiro impasse encontrado por estas pessoas está vinculado 
à possibilidade de encontrar um território seguro. Para que o sonho de uma vida livre 
de incertezas seja efetivado, desta forma, o direito de migrar deve ser garantido, 
independentemente de situações econômicas ou políticas. 
O cenário precário observado na luta destas pessoas foi intensificado pela pandemia 
do Covid-19, onde, além das dificuldades já enfrentadas, os refugiados precisam 
combater mais um inimigo, não possuindo a força necessária para vencer esta 
batalha, tendo em vista que as grandes nações possuem outras prioridades. 

Desta forma, evidencia-se que a comunidade mundial deve ser mais 

atenciosa, com um olhar de alteridade, frente às necessidades dos refugiados, os 

quais realmente precisam de reconhecimento e de hospitalidade, sendo que todos 

os seres humanos possuem o direito de propriedade comum sob a superfície da 

Terra, não sendo lógico restringir a passagem de uma pessoa que suplica por sua 

vida em decorrência de ideais ideológicos e restritos a concepções nacionalistas. 
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AS POLÍTICAS PÚBLICAS E A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 
Rafaela Herter da Silva3 
Roberta Herter da Silva4 

 
 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

O A violência é um assunto complexo e que afeta mulheres de todas as 
classes sociais, etnias e regiões do mundo. Contemporaneamente, a violência 
contra a mulher é compreendida não como um problema da seara privada ou 
individual, mas como um fenômeno social. Embora sejam impressionantes e 
desestimuladores os números relacionados à violência contra as mulheres no Brasil 
houveram muitos avanços legislativos no país.  

A Lei Maria da Penha, Lei 11.340/2006, é considerada pela Organização das 
Nações Unidas - ONU uma das três leis mais avançadas de enfrentamento à 
violência contra as mulheres do mundo (BRASIL, s.d.). Essa lei apresenta cinco 
formas de violência doméstica e familiar, quais sejam, a moral, a patrimonial, a 
violência física, a sexual e a psicológica, conforme preconiza o artigo 7°. O Supremo 
Tribunal Federal - STF, no ano de 2012, decidiu que qualquer pessoa, não apenas a 
vítima de violência, pode registrar ocorrência contra o agressor (BRASIL. S.d).  

Sob diferentes formas e intensidades, como no assédio, na exploração 
sexual, no estupro, na tortura, na violência psicológica, nas agressões por parceiros 
ou familiares, na perseguição e no feminicídio, a violência contra as mulheres é 
recorrente, tem raízes profundas situadas ao longo da história e está presente em 
muitos países, e se consubstancia em grave violação dos direitos humanos. Devido 
a essa série de fatores esse trabalho de pesquisa tem como objetivo central 
apresentar um panorama da violência contra a mulher como uma problemática 
social e jurídica. 
 
 
DESENVOLVIMENTO 
 

Uma análise sobre a cultura machista e patriarcal brasileira revela posturas de 
legitimação e banalização da violência contra a mulher que legislações 
internacionais e brasileiras recentes, como a Lei Maria da Penha, visam a 
superação. Alguns estudos têm demonstrado o quanto a cultura machista e 
patriarcal estruturante da sociedade brasileira está relacionada às recorrentes 
violências cometidas contra as mulheres e às sérias desigualdades de direitos 
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enfrentados por estas (CHAUÍ, 2003; DINIZ; ANGELIM, 2003; MACHADO, 2000; 
SAFFIOTI, 1999). 
 No Brasil há o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres - PNPM, 
elaborado com base I Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, realizada 
em 2004 pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres e pelo Conselho 
Nacional de Direitos da Mulher. A Política Nacional encontra-se, também, em 
consonância com a Lei 11.340/2006, conhecida como a Lei Maria da Penha, e com 
convenções e tratados internacionais (BRASIL, 2007, p. 2-3). 
 A violência contra as mulheres em todas as suas formas, seja doméstica, 
psicológica, física, moral, patrimonial, sexual, tráfico de mulheres, é um fenômeno 
que atinge mulheres de diferentes classes sociais, origens, regiões, estados civis, 
escolaridade ou etnia. Faz-se necessário, portanto, que o Estado brasileiro adote 
políticas de caráter universal, acessíveis a todas as mulheres, que englobem as 
diferentes modalidades pelas quais ela se expressa. Nessa perspectiva, devem ser 
também consideradas as ações de combate ao tráfico de mulheres, jovens e 
meninas (BRASIL, 2007, p. 2-3). 
 As primeiras conquistas do movimento feminista junto ao Estado para a 
implementação de políticas públicas voltadas ao combate à violência contra 
mulheres datam da década de 80. Em 1985, justamente na culminância da Década 
da Mulher declarada pela ONU, é inaugurada a primeira Delegacia de Defesa da 
Mulher em São Paulo e criado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher – CNDM, 
por meio da Lei 7353/85 (BRASIL, 2007, p. 4).  

No ano seguinte, em 1986, no estado de São Paulo, foi criada pela Secretaria 
de Segurança Pública a primeira Casa-Abrigo do país para mulheres em situação de 
risco de morte (SILVEIRA, 2006). Essas três importantes conquistas da luta 
feminista brasileira podem ser consideradas as principais balizas das ações do 
Estado voltadas para a promoção dos direitos das mulheres no combate à violência 
(BRASIL, 2007, p. 5-6). 

Com a criação da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres (SPM) em 
2003, as ações para o enfrentamento à violência contra as mulheres passam a ter 
um maior investimento e a política é ampliada no sentido de promover a criação de 
novos serviços (como o Centro de Referência, as Defensorias da Mulher) e de 
propor a construção de Redes de Atendimento para a assistência às mulheres em 
situação de violência (BRASIL, 2007, p. 6). 

O conceito de violência contra as mulheres, que tem por base a questão de 
gênero, remete a um fenômeno multifacetado, com raízes histórico-culturais, que é 
permeado por questões étnico-raciais, de classe e de geração. Falar em gênero, em 
construção social requer do Estado e demais agentes uma abordagem intersetorial e 
multidimensional na qual as dimensões acima mencionadas sejam reconhecidas e 
enfrentadas (BRASIL, 2007, p. 8). 

 Uma política na área de violência contra as mulheres requer uma atuação 
conjunta para o enfrentamento, como a prevenção, o combate, a assistência e a 
garantia de direitos, do problema pelas diversos setores envolvidos, tais como a 
saúde, a educação, a assistência social, a segurança pública, a cultura, a justiça, 
entre outros; no sentido de dar conta da complexidade da violência contra as 
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mulheres e de garantir a integralidade do atendimento à mulher (BRASIL, 2007, p. 
8). 

A implementação de políticas amplas e articuladas, que procurem dar conta 
complexidade da violência contra as mulheres em todas as suas expressões, 
refletem a noção de enfrentamento, que não se restringe à questão do combate, 
mas compreende também as dimensões da prevenção, da assistência e da garantia 
de direitos das mulheres (BRASIL, 2007, p. 11). 

No âmbito do combate, a Política Nacional proporá ações que garantam a 
implementação da Lei Maria da Penha, em especial nos seus aspectos 
processuais/penais e no que tange à criação dos Juizados de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher. No que diz respeito aos direitos humanos das mulheres, a 
Política deverá cumprir as recomendações previstas nos tratados internacionais na 
área de violência contra as mulheres e deverão ser implementadas iniciativas que 
promovam o empoderamento das mulheres, o acesso à justiça e a o resgate das 
mulheres como sujeito de direitos (BRASIL, 2007, p. 12). 

Quanto à assistência às mulheres em situação de violência, a Política 
Nacional deverá garantir o atendimento humanizado e qualificado às mulheres por 
meio da formação continuada de agentes públicos e comunitários; da criação de 
serviços especializados como Casas-Abrigo, Centros de Referência, Centros de 
Reabilitação e Educação do Agressor, Juizados de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher, Defensorias da Mulher; e da constituição ou fortalecimento da Rede 
de Atendimento, com o estabelecimento de uma rede de parcerias para o 
enfrentamento da violência contra as mulheres, no sentido de garantir a 
integralidade do atendimento (BRASIL, 2007, p. 13). A figura 3 traz os eixos 
estruturantes da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as mulheres. 

 
Figura 3 – Eixos Estruturantes 

 
Fonte: BRASIL, 2007, p. 13. 
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Para a consecução dos quatro eixos da Política Nacional, é fundamental o 
monitoramento das políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres, ou 
seja, a avaliação sistemática e acompanhamento de todas as ações desenvolvidas 
nas áreas de prevenção, combate à violência contra as mulheres; e na assistência e 
garantia de direitos das mulheres em situação de violência (BRASIL, 2007, p. 13). 

Segundo Meneghel e Portella, a despeito da adoção de mecanismos e 
políticas para a erradicação da violência contra as mulheres, os Estados ainda não 
foram capazes de cumprir adequadamente as obrigações no tocante à prevenção, 
investigação, julgamento e punição dos assassinatos de mulheres (MENEGHEL; 
PORTELLA, 2017, p. 3083).  
  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esse trabalho surge com o intento de suscitar perguntas nos operadores do 
direito, não apenas para dar respostas definitivas. O Livro Feminicídio 
#Invisibilidademata ajuda a formular importantes perguntas: Como e por que morrem 
as mulheres? Por que mulheres negras morrem mais? Qual é a real dimensão do 
problema no Brasil? Como evitar ‘mortes anunciadas’? Além da violência doméstica 
e familiar, quais outras violências estão por trás desses assassinatos? Qual é a 
relação entre a violência contra as mulheres e outros contextos de insegurança 
pública? O Estado, por ação direta ou omissão, colabora para a ocorrência desses 
crimes? Como enfrentar esse problema nas diferentes realidades em que vivem as 
mulheres em um país extenso e diverso como o Brasil? (PRADO; SANEMATSU, 
2017, p. 7). 

Esse trabalho não possuiu a importante tarefa de responder a essas 
intrigantes perguntas. Mas a partir dele é possível fazer algumas reflexões para 
concluí-lo. O caráter patriarcal da sociedade, que mantém as desigualdades de 
poder entre homens e mulheres e segue considerando estas como propriedade dos 
primeiros, que têm licença, portanto, para matá-las, deve ser combatido 
severamente tanto com o cumprimento da legislação existente, quanto com a 
adoção de políticas públicas para tanto. 
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LUTA POR RECONHECIMENTO EM AXEL HONNETH: CONTRIBUIÇÕES AOS 
DIREITOS HUMANOS 

 
Cleverson Gomes Alves5 

Jacson Bacin6 
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
A Teoria Crítica social ligada à Escola de Frankfurt atualmente detém como 

seu representante o filósofo e sociólogo alemão Axel Honneth. O autor condensa os 
estudos da Teoria do Reconhecimento na obra “Luta por Reconhecimento: a 
gramática moral dos conflitos sociais”, onde fundamenta os princípios de formação 
de identidade e as premissas universais do reconhecimento.  

Honneth desenvolveu em sua teoria social o núcleo teórico do 
reconhecimento e do conflito social, estas dimensões formularam os objetivos 
honnethianos de compreensão dos processos sociais e morais presentes na esfera 
social. O Terceiro Programa Nacional dos Direitos Humanos (PNDH) em conjunto 
com o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) apresentam-se 
como um roteiro à implementação dos Direitos Humanos no Brasil. Ambos os 
documentos abordam temáticas a respeito dos direitos humanos, cujo conteúdo 
problematiza a necessidade do reconhecimento sob o ponto de vista da diversidade, 
desprivilegiada historicamente, que condicionou determinados grupos sociais e 
indivíduos, colocando - os em situação de subalternidade. 

O presente trabalho objetiva buscar os fundamentos filosóficos dos direitos 
humanos na teoria social da luta por reconhecimento de Axel Honneth. Na 
sequência, propõe-se abordar a aplicação de uma teoria crítica social do 
reconhecimento e dos direitos humanos no Plano da Educação em Direitos 
Humanos (PNEDH), ensejando uma análise dos direitos humanos no contexto 
brasileiro. 

 

DESENVOLVIMENTO 
 

A TEORIA CRÍTICA E AS FORMAS DO RECONHECIMENTO DE AXEL 
HONNETH 

 
Axel Honneth, a partir de um diagnóstico de época, identificou formas de 

patologia social advindas das forças sociais que tentam impor aos sujeitos modos de 
agir não refletidos, impedindo sua autorrealização e autonomia. Na compreensão do 
Filósofo, a teoria crítica da sociedade deveria se preocupar em interpretá-la sob o 
prisma do reconhecimento.  

                                                           
5
 Acadêmico de Direito (B) da Universidade de Passo Fundo. Membro do grupo de pesquisa 

“Transnacionalização, Migração e Trabalho” sob a orientação do Prof. Me. Jacson Bacin. 
6
 Professor de Direito da Universidade de Passo Fundo. Mestre em Direito (UNISC). Doutorando em 

Direito (URI). 
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Ao desenvolver sua teoria da sociedade, Honneth retoma o jovem Hegel, 
colocando o conflito como núcleo de sua teoria crítica, compreendido como forma de 
violação e lesão às pretensões de reconhecimento recíproco nas relações sociais. E 
confere ao conflito o papel de motor de interação social, concebendo-o como 
elemento constituinte da identidade subjetiva individual, permitindo aos sujeitos 
experienciar o desenvolvimento positivo de suas capacidades ou uma autorrelação 
prática consigo mesmo, o que é fundamental à participação na vida social. Tais 
capacidades estão associadas às expectativas e formas de reconhecimento 
adquiridas de maneira intersubjetiva, a saber: o amor, o direito e a solidariedade. A 
fim de dar plausibilidade à sua teoria, Honneth configurou uma tipologia tripartite de 
reconhecimento denegado em cada uma das etapas de reconhecimento. 

 
 O RECONHECIMENTO AMOROSO 

 
Os sentimentos de amor e/ou amizade são colocados como o primeiro padrão 

de reconhecimento recíproco e espaço onde é confirmada a autonomia dos sujeitos. 
Por relação amorosa devem ser compreendidas as ligações emotivas fortes 
verificadas em um pequeno círculo de pessoas. 

Honneth introduz os elementos iniciais de sua teoria do reconhecimento a 
partir da categoria de dependência relativa baseado nos estudos de psicologia 
infantil, onde mãe e bebê encontram-se em um estado de relação simbiótica. Os 
indivíduos são seres carentes “[..] na experiência recíproca de dedicação amorosa, 
dois sujeitos se sabem unidos no fato de serem dependentes em seu estado de 
carência do respectivo outro” (HONNETH, 2009, p. 160). Portanto, a relação mãe-
bebê necessita de assistência materna como garantia à sobrevivência da criança, e 
a mãe passa a ser vista, da perspectiva do filho, como parte de seu mundo subjetivo 
onde ela deve direcionar a atenção para a satisfação das necessidades do bebê. 

Como segundo elemento encontra-se a função dos objetos transicionais, 
onde a criança só estará preparada para desenvolver este mecanismo se ela tiver 
desenvolvido junto com o primeiro uma experiência elementar de confiança na 
dedicação materna. Winnicott compreende a problemática da seguinte maneira: 

 
“[..] a criança só está em condições de um relacionamento com 

os objetos escolhidos no qual ‘se perde’ quando pode demonstrar, 
mesmo depois da separação da mãe, tanta dedicação desta que ela, 
sobre a proteção de uma intersubjetividade sentida, pode estar a sós, 
despreocupada” (apud HONNETH, 2009, p. 176). 

 

A partir de então, no modo como é apresentado, a criança passa a dispor das 
condições necessárias para desenvolver a capacidade de confiança em si mesma, 
uma vez tendo conquistado o afeto materno e sua dedicação duradoura, pode 
auferir para si uma autorrelação, sentindo-se amado por outro, mas agora como ser 
independente. Ao se desenvolver uma relação duradoura dos cuidados maternos, a 
criança passa a estar em condições de nutrir uma relação positiva consigo mesma. 
Honneth denomina tal capacidade de autoconfiança, compreendendo que “a criança 
pequena, por se tornar segura do amor materno, alcança uma confiança em si que 
lhe possibilita estar sós despreocupadamente”. (2009, p. 174).  
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Essa experiência primária da capacidade de autoconfiança é a base para 
estabelecer relações sociais na esfera pública. A forma de negação é a perda da 
autoconfiança que cede lugar ao sentimento de vergonha social. Por conseguinte, o 
indivíduo violado, que passa a experienciar uma forma de vergonha social, vivencia 
um rebaixamento de seu valor social. O sujeito experencia vergonha de si mesmo ao 
sentir-se como alguém de valor social menor que tido previamente. 

 

RECONHECIMENTO JURÍDICO 
 

A segunda relação de reconhecimento recíproco é denominada de 
reconhecimento jurídico, espaço onde os sujeitos têm assegurada a sua condição de 
pessoa traduzida na forma de autorrespeito. Segundo Honneth, a conquista efetiva 
do reconhecimento no âmbito jurídico ocorre se os indivíduos expressam “a 
disposição individual [...] para reportar-se, em princípio, ao assentimento livre de 
todos os indivíduos inclusos nela, então é preciso supor nesses sujeitos de direito a 
capacidade de decidir racionalmente, com autonomia individual, sobre questões 
morais.” (HONNETH, 2009, p. 188). Na esfera jurídica o indivíduo é portador de 
direitos, visto que lhe é garantido o respeito mínimo por parte dos demais, 
necessário para a constituição de uma existência digna. No âmbito do 
reconhecimento jurídico a pessoa é vista como autônoma e moralmente imputável 
ao desenvolver sentimentos de autorrespeito. 

A forma de negação do reconhecimento jurídico corresponde ao desrespeito, 
denominado de privação de direitos. Neste nível do reconhecimento, a dimensão da 
identidade subjetiva ameaçada é aquela da integridade pessoal, gerando 
experiências de rebaixamento, que afeta o autorrespeito moral. O desrespeito leva o 
sujeito a ser excluído da possibilidade de gozar algum tipo de direito na sociedade. 
Em outros termos, não é concebido ao indivíduo a “imputabilidade moral na mesma 
medida que aos outros membros da sociedade” (HONNETH, 2009, p. 216). Desse 
modo, é lesado o sentimento de autorrespeito conquistado na relação jurídica, sendo 
impossibilitada a referência a si mesmo de modo igual a todos os demais membros 
da coletividade. 

 
A ESTIMA SOCIAL 

 
O terceiro padrão de reconhecimento é denominado de estima social e 

vincula-se à denominada individuação do sujeito. Trata-se da presença e 
participação numa comunidade de valores e tem como resultado a autoestima.  

Na transição das sociedades de tipo estamental para as sociedades pós-
tradicionais, o indivíduo pode experenciar a valorização de suas capacidades e 
potencialidades. A estima social encontra-se ligada ao ideal de relações sociais de 
estima simétrica entre os indivíduos, relações estas que podem ser denominadas 
solidárias, porque há “um horizonte intersubjetivo de valores do qual cada um 
aprende a reconhecer em igual medida o significado das capacidades e 
propriedades do outro” (HONNETH, 2009, p. 209).  O sujeito para ter autorrealização 
completa precisa ser reconhecido em algo concreto. A forma de desrespeito se 
materializa na degradação. Honneth compreende que a forma da personalidade 
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ameaçada é aquela da dignidade, portanto, o indivíduo é privado da possibilidade de 
desenvolver uma estima positiva de si mesmo e, consequentemente, perde a 
autoestima pessoal. 

 
OS DIREITOS NA ATUALIDADE 

 

O Terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH) em conjunto 
com o Plano Nacional de Direitos Humanos (PNEDH) são um roteiro à 
implementação em matéria de Direitos Humanos no Brasil. Em síntese, ambos os 
documentos dão merecido destaque a diferentes temáticas, especialmente, à 
inclusão social, à universalização da cidadania, à proteção à criança e ao 
adolescente, ao combate às desigualdades estruturais com destaque para a 
população negra, indígena e mulheres. Logo, os documentos incluem a perspectiva 
da diversidade, sendo que as temáticas alcançam diferentes dimensões no que diz 
respeito aos direitos humanos. 

De forma ampla, o conteúdo dos documentos coloca em evidência o respeito 
à diversidade e uma formação voltada ao respeito ao indivíduo e aos direitos 
humanos, tendo em vista que vivemos em uma sociedade plural e complexa, a 
ampliação do reconhecimento cada vez mais apoiado em termos de valorização das 
singularidades alcança os diferentes grupos sociais que historicamente sofreram em 
condições de subalternidade, e que, por meio de lutas, chegaram à conquista dos 
direitos políticos, sociais e culturais. Em analogia à teoria do reconhecimento de Axel 
Honneth e da luta por direitos humanos se encontra a coerência que há entre a luta 
individual e a luta por direitos humanos. Nesse contexto, a possibilidade de 
realização da igualdade e da justiça social não se revelam como realidades opostas, 
mas complementares. 

No reconhecimento associado a contextos de desrespeito moral, estado no 
qual se desencadearia os conflitos sociais e a luta por reconhecimento, percebe-se a 
precarização quanto à efetivação dos direitos humanos. Na atualidade vislumbra-se 
cada vez mais a intensidade das práticas que ferem o respeito aos direitos 
humanos, atos sociais e políticos, que configuram posturas autoritárias e, portanto, 
não assumem um ponto de vista pluridimensional. São exemplos as práticas de 
tortura gerenciadas pelo aparelhamento estatal, o trabalho infantil, o desmatamento, 
a perseguição e a extinção das comunidades indígenas e quilombolas, a violência 
de gênero. Desse modo, uma vez inseridos em uma lógica de vulnerabilidade moral, 
os sujeitos humanos jamais poderão referir à sua própria existência de forma 
positiva, pois sem a referência das diretrizes qualitativas da personalidade ou da sua 
individualidade não haverá possibilidade de concretização e respeito aos direitos 
humanos. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A contribuição da luta por reconhecimento, tal como proposta por Axel 

Honneth, materializa-se na compreensão da lógica dos conflitos sociais e os 
esforços em termos éticos, contribuindo para a ampliação da noção de 
subjetividade, bem como de autonomia do sujeito e sua singularidade. Em termos de 
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direitos humanos, estes passam a servir de instrumento de defesa para aquelas 
subjetividades que se encontram presentes no interior da própria sociedade. Assim, 
em um contexto de sociedade plural e complexa, cabe à sociedade a aceitação e 
inclusão das mais diferentes formas de manifestação da existência, desde a 
sobrevivência física até a valorização do sujeito em sua singularidade. 
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A BRANQUITUDE COMO INSTRUMENTO IDEOLÓGICO DE NORMA E PADRÃO: 
A POLÊMICA DE UMA HERMIONE NEGRA EM HARRY POTTER7 

 

Gabriela Felden Scheuermann8 

Orientador: Prof. Dr. Noli Bernardo Hahn9 

 

Quando você está acostumado com o branco sendo o 
padrão, o negro não é negro, a menos que seja claramente 
indicado como tal (Reni Eddo-Lodge). 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 Este trabalho tem como tema a construção da branquitude como instrumento 
ideológico de poder em que brancos tomam sua identidade racial como norma e 
padrão. A pesquisa será realizada a partir de uma breve análise do polêmico caso 
envolvendo o elenco da peça “Harry Potter e a Criança Amaldiçoada”, em que Noma 
Dumezweni, atriz negra, foi escolhida para interpretar a personagem Hermione 
Granger.  

 Desse modo, o problema de pesquisa baseia-se em saber: Qual o poder de 
ser branco em uma sociedade histórica e culturalmente racista? Como a branquitude 
está relacionada ao racismo e às formas de representação de personagens na 
literatura? O objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar a superioridade 
branca no imaginário social por meio da branquitude e seus reflexos no racismo 
estrutural. 

  

METODOLOGIA 

 

 O modo de raciocínio adotado nesta pesquisa é o indutivo, onde parte-se de 
algo particular para chegar a uma conclusão geral. Neste caso, parte-se da polêmica 
de Hermione Granger, uma das principais personagens da saga Harry Potter, ser, na 
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peça teatral Harry Potter e a Criança Amaldiçoada interpretada por Noma 
Dumezweni, uma atriz negra. A partir da observação deste caso, induz-se o sujeito 
branco como norma e padrão, como sujeito universal, como a regra de 
representação. Para tanto, a pesquisa será bibliográfica e documental, com apoio do 
olhar literário dos livros e filmes de Harry Potter.  

 

ANÁLISE E DISCUSSÕES  

 

 Muitas explicações sobre o racismo estão relacionadas a ideia de supremacia 
branca, entendida como a “dominação exercida pelas pessoas brancas em diversos 
âmbitos da vida social” (ALMEIDA, 2020, p. 74). Essa dominação traz consigo 
privilégios, tanto materiais como simbólicos, às pessoas de cor branca, ao mesmo 
tempo que desvantagem às pessoas de cor negra10.  

 Para considerar o racismo como produto da supremacia branca, é necessário 
pensá-la com base em um processo histórico-cultural, não apenas mencionar, de 
forma simplista, que a cor branca, pura e simplesmente, produz o sistema de 
dominação racial. Portanto, para falar de supremacia branca e, consequentemente, 
de branquitude e racismo, exige-se um olhar que perpassa por questões centrais e 
complexas que resgatam noções de colonizador e colonizado, racismo e raça, 
história e cultura.  

 A branquitude é o ponto de partida para entender a supremacia branca. 
Partindo-se de um conceito mais complexo, a branquitude começa a ser construída 
como um instrumento ideológico de norma e poder por meio do projeto moderno de 
colonização, que desencadeou a escravidão e o tráfico de africanos. Desse ponto 
em diante, as nações foram construídas com a dominação do homem branco-
europeu sobre o homem negro-escravizado (SCHUCMAN, 2012).  

 De acordo com Lia Schucman (2012, p. 23), a branquitude é “uma posição em 
que sujeitos que ocupam esta posição foram sistematicamente privilegiados no que 
diz respeito ao acesso a recursos materiais e simbólicos gerados inicialmente pelo 
colonialismo e pelo imperialismo”. Assim, braquitude é a posição do sujeito “surgida 
na confluência de eventos históricos e políticos determináveis” (STEYN, 2004, p. 
121).  

 Para Djamila Ribeiro (2019, p. 18), até serem homogeneizados pelo processo 
colonial, os povos negros existiam como etnia e como cultura, até serem tratados 
como o negro. A categoria negro, para ela, “foi criada em um processo de 
discriminação, que visava ao tratamento de seres humanos como mercadoria”. 
Portanto, “o racismo foi inventado pela branquitude” (RIBEIRO, 2019, p. 19). 

 Mas pensar branquitude não é apenas pensar dominação e poder. 
Branquitude também é um conjunto cultural de desigualdade racial, onde pessoas 

                                                           
10 Muitos livros trazem conceitos de “branco” e “não-branco”. Mas, filiando-se ao pensando de 

Reni Eddo-Lodge (2019) opta-se, neste trabalho, pelo uso dos termos “negros” ou “pessoas de cor” 
para referir-se a pessoas com uma raça que não seja a branca, pois entende-se que a expressão 
“não-branco” sugere a falta de alguma coisa e algum tipo de deficiência. 
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brancas, consciente ou inconscientemente, possuem privilégios materiais e 
simbólicos que sequer são percebidos ou vistos como tal. Em relação aos privilégios 
materiais, destacam-se maior acesso de pessoas brancas à habitação, à educação, 
à oportunidade de emprego e, como consequência, maiores condições financeiras e 
econômicas. Todavia, neste primeiro ensaio, objetiva-se destacar os privilégios 
simbólicos do branco, que culminam da reprodução do racismo estrutural e na ideia 
de “ser branco é ser humano, ser branco é ser universal” (EDDO-LODGE, 2019, p. 
14).  

 O que é privilégio branco, afinal? Privilégio branco é, acima de tudo, ausência. 
Privilégio branco é a “ausência das consequências negativas do racismo; uma 
ausência de discriminação estrutural, uma ausência de sua raça como um problema” 
(EDDO-LODGE, 2019, p. 79). Noutras palavras, privilégio branco é a ausência de 
olhares e risos direcionados em razão do cabelo enrolado e crespo, é a ausência de 
sentir-se no lugar errado em razão da cor, é a ausência de sofrer violência nas ruas 
pela cor da pele. Enfim, privilégio branco é, para além de questões materiais e 
financeiras, “ausência de uma vida inteira de marginalização sutil e divisória” 
(EDDO-LODGE, 2019, p. 79).  

 Pessoas brancas não precisam pensar ou nunca precisaram pensar no que 
significa ser branco, porque ser branco é como algo “natural” e “normal”. Para 
Lourenço Cardoso (2014, p. 140), ser branco significa mais que poder: “a identidade 
branca é a estética, a corporeidade mais bela”. Desse modo, o branco não se 
enxerga, não se vê. A branquitude guarda a ideia da invisibilidade ao não marcar o 
sujeito branco como uma raça ou uma identidade marcada. Fica claro, então, que 
tanto ser branco como ser negro são construções histórico-sociais (ALMEIDA, 2020).  

 Um meio de produção e reprodução da branquitude e da supremacia branca 
são os meios de comunicação, pois eles têm papel importante na construção de 
estereótipos. Lia Schucman (2012) aponta para o quanto os brancos estão em 
evidência desproporcional nos meios de comunicação e que isso reproduz a ideia de 
ser branco como norma e padrão. A ideia de que padrão é o branco faz parecer 
normal e automático que brancos sejam maiorias em lugares de visibilidade social. 
Mas esse “normal e automático” apenas o é para os brancos que, como dito, não 
precisam pensar no que significa ser branco.  

 

RESULTADOS 

 

 “Quando eu tinha quatro anos de idade, perguntei para a minha mãe quando 
eu ficaria branca, porque todas as pessoas da TV eram, mas todos os vilões eram 
negros e pardos. Eu me considerava uma pessoa boa, então pensei que ficaria 
branca eventualmente”, desabafou Reni Eddo-Lodge (2019, p. 79) ao demonstrar 
como a sociedade é representada por pessoas brancas e como os meios de 
comunicação, dentre eles, a televisão, tem um papel central na difusão desses 
estereótipos. 
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 Com base nisso, esta pesquisa se propôs a analisar a polêmica gerada em 
2015 quando foi divulgado o elenco de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada11, uma 
peça teatral  cuja história se passa dezenove anos depois da batalha final entre 
Harry Potter e Voldemord em Harry Potter e as Relíquias da Morte. O que causou a 
polêmica foi a escolha da atriz para interpretar a personagem Hermione Granger. 
Em todos os filmes, Hermione foi interpretada por Ema Watson, uma atriz britânia 
branca. Ocorre que, para a peça teatral, Hermione passaria a ser interpretada pela 
também atriz britânica Noma Dumwzweni. No entanto, Noma é, ao contrário de Ema, 
uma mulher negra.  

 Com a divulgação do novo elenco, a polêmica tomou conta das redes sociais: 
Por que mudar? Por que transformar Hermione em uma mulher negra? Frases 
como: “uma Hermione negra arruína a mágica da infância para mim” e “Hermione 
negra? Você está brincando? Não faz sentido. Obrigada por destruir Harry Potter” 
começaram a ser compartilhadas no Twitter. A mudança não foi bem-vinda para 
milhares de pessoas. Parecia impossível, para muitos, que Hermione fosse 
representada por uma mulher negra.  

 Em defesa da atriz Noma, J.K. Rowling disse que a cor da pele de Hermione 
nunca foi especificada nos livros.12. Desse modo, Hermione podia ser tanto branca 
como negra. Depende do imaginário de cada um ao ler as descrições e 
características da personagem. Por isso, é importante trazer, de forma breve, as 
características de Hermione que encontramos nos livros, inclusive para compreender 
o porquê sempre pensamos nela como branca.  

 Em Harry Potter e a Pedra Filosofal, Hermione aparece descrita como uma 
menina com “tom de voz mandão, cabelos castanhos muito cheios e os dentes da 
frente meio grandes” (2000, p. 80) [grifou-se]. Em Harry Potter e o Cálice de Fogo, 
devido às piadas que seus colegas fazem do seu cabelo volumoso e por não se 
sentir dentro do “padrão de beleza”, Hermione usa uma poção mágica para alisar os 
seus cabelos: “Os cabelos de Hermione tinham voltado a ficar crespos e cheios; 
ela confessou a Harry que usara uma quantidade generosa de Poção Capilar 
Alisante para ir ao baile” (2001, p. 318) [grifou-se].  

  Somado a isso, Hermione tem traços de uma mulher ativista. Em O Cálice de 
Fogo, ela cria o FALE, Fundo de Apoio à Liberdade dos Elfos, com o objetivo de 
libertá-los do trabalho escravo. Curiosamente, essa parte não é retratada nos filmes. 

 

- fale? - estranhou Harry Potter 

- não é fale – protestou Hermione – é F-A-L-E: Fundo de Apoio à 
Liberdade dos Elfos 

[…] 

                                                           
11 Harry Potter é uma série composta por sete livros escritos por J.K Rowling e transformados em 

filmes. A narrativa central envolve três personagens principais: Harry Potter, Hermione Granger e 
Rony Weasley.  
12 Informação retirada do Twitter e também do texto Hermione negra e hegemonia branca nas artes. 

Disponível em: https://juntos.org.br/2015/12/hermione-negra-e-hegemonia-branca-nas-artes/.  
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- a escravatura dos elfos existe há séculos. Custo acreditar que 
ninguém tenha feito nada contra ela ainda. […] Nossos objetivos são 
obter para os elfos um salário-mínimo justo e condições de trabalho 
decentes – disse Hermione (2001, p. 167). 

 

 Por fim, convém destacar que Hermione sofre preconceito por ser uma bruxa 
nascida-trouxa de sangue ruim. Nos livros, existe a diferenciação entre bruxo de 
sangue puro e bruxo de sangue ruim. Ser de sangue puro significa ter nascido em 
uma família composta exclusivamente por bruxos e, ao contrário, ser sangue ruim 
significa que os pais não são bruxos. Os pais de Hermione são dentistas, portanto, 
não são bruxos. Isso quer dizer que ela é filha de trouxas, que significa não-bruxos 
e, portanto, é enquadrada como sangue ruim. Como consequência, em vários 
momentos da história, ela é discriminada e alvo de piadas preconceituosas.  

 Mas Hermione nunca se menosprezou por ser uma nascida-trouxa. Pelo 
contrário, ela tem orgulho de ser quem é. Em As Relíquias da Morte (2007) ela diz: 
“Eu sou uma sangue-ruim. E com orgulho!”. Ela tem orgulho da sua origem e 
demonstra a todos que isso não faz dela nem mais nem menos. Inclusive, ela é a 
bruxa mais inteligente de Hogwarts.  

 Então, por que sempre imaginamos Hermione Granger como uma mulher 
branca? Nunca ficou evidente a cor da pele. Mas, unindo todas as características - 
cabelo crespo, alvo de piadas preconceituosas em razão do cabelo e pela condição 
de ser sangue ruim, ativista de grupos minoritários, defensora da igualdade - não 
seria possível afirmar que ela, talvez, sempre tenha sido uma mulher negra, mas 
nosso imaginário social de raízes racistas sempre a viu como branca?  

 

CONCLUSÃO 

 

 Nossa sociedade é estruturada, ao mesmo tempo, pela branquitude e pelo 
racismo. Ambos são categorias culturais construídas ao longo da história e que 
determinam as condições, direitos e privilégios de grupos sociais, que vão se 
modificar a depender de qual grupo social você pertence.  

 Pelo contexto colonial e imperialista, a cor branca se firmou e se reproduziu 
como padrão e norma. O branco como sinônimo de bonito, de belo, de natural, de 
padrão. Por isso, ver pessoas brancas ocupando locais de representação é normal. 
Não espanta. O diferente que chama atenção. O negro ganhando espaço e sendo 
representado assusta. É o que Reni Eddo-Lodge chamou de medo de um mundo 
negro. Mesmo com tantas características que, de forma sutil, relacionam-se a 
características afro, não causou estranheza quando Hermione foi para as telas de 
cinemas representada por Ema Watson. Mas, quando por Noma Dumezweni, 
causou pânico, não-aceitação.  

 Por quê? Qual o poder do ser branco? Se ser branco é norma e padrão, quer 
dizer que se os livros não dissessem expressamente, de forma clara, que ela era 
negra, então provavelmente ela não era. Na conclusão de Eddo-Lodge (2019), a 
qual este trabalho filia-se: os fãs de Harry Potter sofreram com uma Hermione negra 
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porque não podiam imaginar garotas negras como inteligentes, valentes e com um 
coração bom. É triste como a branquitude faz com que o imaginário social esteja 
preso ao mesmo roteiro de sempre: protagonistas representados por brancos.  
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INTRODUÇÃO 
 

As mulheres têm sofrido com o patriarcado não apenas no seu cotidiano, 
como no trabalho, universidades e em seus lares, mas também se vê o patriarcado 
influenciando no direito das mulheres, em todos os poderes e instituições. Portanto, 
analisar e observar a ligação entre um sistema totalmente preso às raízes de um 
corpo social patriarcal, machista e objetificador é essencial para que se compreenda 
o porquê de mulheres serem taxadas como inferiores, perante aos homens. A 
violência Institucional é muito mais presente do que se pode imaginar, e acaba 
excluindo mulheres até mesmo dentro do próprio Ordenamento Jurídico, de 
diferentes formas e em diferentes momentos. Assim, quando se pensa no tema 
mulheres - pois cada uma está introduzida em sua individualidade, ou seja, 
compreendendo histórias e momentos diferentes da sua vida particularmente, é 
necessário salientar que o machismo e patriarcado não ficam inseridos apenas em 
locais específicos, mas em todos os espaços privados e públicos. 

Nesse viés, a violência contra as mulheres é uma consequência das relações 
patriarcais. Diante do exposto, tão importante quanto evidenciar e ressaltar essa 
violência crucial, é afirmar que as mais diversas formas de violência (física, 
patrimonial, psicológica e moral) contra as mulheres que perpassam a sociedade e, 
também está institucionalizada dentro do Poder Judiciário, órgão que deveria 
proteger e reafirmar os direitos das mulheres. Assim sendo, por meio de um estudo 
hipotético dedutivo e baseado num fato de tentativa de feminicídio, questiona-se: a 
ideologia patriarcal esteve presente na motivação do júri ao libertar o acusado após 
prisão preventiva, bem como na decisão do Supremo Tribunal Federal?  
                                                           
13
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DESENVOLVIMENTO  
 

O patriarcado é compreendido como um sistema social onde homens mantêm 
uma postura hierarquicamente superior à da mulher em todos os espaços da 
sociedade, sendo público ou privado. Essa posição masculina de superioridade 
frente a mulher não só realça, como também acentua a ideia histórica e atual de que 
mulheres estarão, hoje e sempre, inferiores aos homens.16 Além disso, falar em 
patriarcado é ressaltar a ideia retrógrada de que a constituição familiar deve partir do 
princípio da junção entre homem e mulher, sendo totalmente contrariado qualquer 
outro tipo de ligação familiar. Hoje, após inúmeras décadas em luta por direitos 
equânimes, pode ser visto outros modelos familiares, como: família matrimonial, 
anaparental, unipessoal e informal serem inseridas na sociedade. O sistema 
patriarcal é antigo, mas além de continuar atuando ativamente no corpo social hoje, 
possuiu e ainda possui um objetivo comum em todos os lugares: reafirmar papeis de 
gênero binários (homens e mulheres). Ressalta-se com isso, que o patriarcalismo 
não fere a existência somente das mulheres, isso porque os “valores patriarcais 
foram sendo criados, ensinados, vivenciados, impostos e incorporados, alterando as 
relações humanas e as identidades, tanto masculinas, quanto feminina” (ANGELIN, 
2019, p. 24). A partir disso, sustentam-se estereótipos e papéis sociais delimitando a 
imagem masculina enquanto forte, viril, inteligente, provedora e superior. Em 
contrapartida, a mulher é tida como a frágil, delicada, inferior e dona de casa. Sendo 
assim, esse discurso é construído com a base de deslegitimar ou subordinar a 
mulher em todos os espaços sociais. 
 

Foi no período da Idade Média que o patriarcado foi sendo implementado 
através de legislações e de dogmas religiosos, por meio do incentivo e 
reconhecendo lícito muitas das violências cometidas contra as mulheres, o 
que foi sendo introjetado no imaginário cultural das sociedades. Dentre as 
mudanças patriarcais ocorridas nesse período, é importante destacar que as 
mulheres passaram a ser reconhecidas juridicamente pela sociedade 
somente a partir do casamento, sendo essa melhor posicionada 
socialmente, quando garantia a existência da prole. (ANGELIN, 2019, p. 
25).

17
 

                                                           
16

 “O patriarcado é, por conseguinte, uma especificidade das relações de gênero, estabelecendo, a 
partir delas, um processo de dominação-subordinação. Este só pode, então, se configurar em uma 
relação social. Pressupõe-se, assim, a presença de pelo menos dois sujeitos: dominador (es) e 
dominado(s). Enquanto sujeitos, são sempre atuantes. A ideologia sexista, portanto, está 
corporificada nos agentes sociais de ambos os pólos da relação de dominação-subordinação. As 
mulheres também desempenham, com maior ou menor frequência, as funções do patriarca, 
disciplinando as crianças ou os adolescentes de acordo com a lei do pai, contribuindo com a ordem 
patriarcal, ainda que dela não sejam cúmplices”(CUNHA, 2014, p. 154). 
17

 Para além disso, no passado existiam legislações que autorizavam e apoiavam o marido a violentar 
e abusar a própria mulher no casamento “como forma de submetê-las a obediência masculina e a seu 
devido lugar” (ANGELIN, 2019, p. 25). “Se a família patriarcal é o modelo sobre o qual se 
estabelecem as relações políticas, isso deve implicar em dizer que a forma de exploração, abuso, 
marginalização e controle das mulheres – uma vez que fez parte da estrutura de domínio da família 
patriarcal – também influenciou as relações mais amplas de poder, relacionadas ao Estado, à 
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Como um todo, o patriarcado influencia toda a organização social e atinge os 
poderes constituídos e suas decisões, a exemplo do poder judiciário que mantém 
traços do patriarcado e do conservadorismo em suas decisões, tomando, diversas 
vezes, uma posição de discriminação e preconceito de gênero, muito embora 
algumas decisões têm sido progressistas. Isso ocorre, porque toda a decisão que 
emana de um indivíduo, nesses casos as/os magistradas/os carrega aspectos 
ideológicos e culturais, sendo impossível separar a interpretação do caso concreto e 
o seu contexto social e político. Com isso, o Direito pode reforçar a ideia de um 
sistema de estruturas do poder ligado diretamente com a hierarquização e o 
patriarcado. Essa realidade do poder judiciário, infelizmente, ainda está presente na 
sociedade e demonstra o quanto é necessário se desfazer de pensamentos e 
ideologias patriarcalistas. (MATTOS, 2015). 

Para demonstrar o acima exposto, destaca-se que no ano de 2017, um júri 
popular do Estado de Minas Gerais absolveu um homem que tentou matar sua ex-
companheira a facadas, alegando que foi em “legítima defesa da honra”, chegando 
Supremo Tribunal Federal (STF) que acatou, por maioria dos votos, a decisão do 
júri. O caso ocorreu em 2016, na cidade de Nova Era, em que o autor desferiu 
golpes de faca na ex-companheira uma semana após o término do relacionamento, 
pois segundo ele a vítima estaria o traindo com outro homem. O autor do crime 
declarou ao policial: "Deferi três facadas na minha ex, pois vi várias conversas 
amorosas no celular dela. Sou trabalhador e não posso aceitar de forma alguma 
uma situação humilhante dessas", como consta no depoimento do policial (JORNAL 
ESTADO DE MINAS, 2020, s.p.). 

No julgamento, em 2017, a defesa argumentou que o caso se trata da 
“legítima defesa da honra”, o advogado argumentou que “Ela era a mulher dele e 
estava fazendo sacanagem com ele. Não tinha necessidade de (ele) fazer isso. Mas 
fez, o que é que vai fazer? Mas ela fez um curativo no hospital e foi embora para 
casa. É uma história entre marido e mulher" (COELHO; CARVALHO, 2020, s.p.). 
Com esse argumento da defesa, os jurados apoiaram com unanimidade absolvendo 
o agressor, que foi liberado após o julgamento. No entanto, o Ministério Público 
recorreu ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais com pedido de anulação do júri, o 
que não vai acontecer levando em conta a decisão recente do STF.  

A votação do caso no STF se deu por 3 votos a favor da absolvição e 2 
contra. Votaram a favor: Marco Aurélio Mello (que foi o relator), Dias Toffoli e Rosa 
Weber. Votaram contra: Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso. O ministro 
Marco Aurélio argumentou no sentido de que a Constituição prevê a soberania dos 
veredictos, sendo assim ir contra a decisão do júri significa ir contra a própria carta 
magna. Dias Toffoli referiu que “O Tribunal do Júri é uma instituição anacrônica [...] 
Como juiz, como magistrado, não posso fugir aquilo que está na constituição, artigo 
5.º, inciso 38." Rosa Weber, o caso é delicado mas votaria favorável a decisão do 
júri tem em vista que encontra “prevalência na norma constitucional.” (JORNAL 
ESTADO DE MINAS, 2020, s.p.). Alexandre de Moraes, afirmou em seu voto 

                                                                                                                                                                                      
administração e à organização geral da sociedade” (LACERDA, 2010, apud BARBOSA et al, 2011, p. 
9). 
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contrário a decisão do júri, que é “constitucionalmente possível a realização de um 
novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório, e não 
se deve tornar o corpo de jurados em um poder ‘incontrastável, ilimitado, sem 
qualquer possibilidade de revisão’.” O ministro Barroso, declarou que não gostaria de 
viver em um país que deixa um homem impune ao tentar matar uma mulher 
(COELHO; CARVALHO, 2020, s.p.). 
 

“Se chancelarmos a absolvição de um feminicídio grave como esse pode 
parecer que estamos passando a mensagem de que um homem, ao se 
sentir traído, pode esfaquear a sua mulher, tentando matá-la em legítima 
defesa da honra ou seja lá em que tese se possa definir. Não parece que no 
século 21 essa seja uma tese que possa se sustentar”, argumentou o 
magistrado. (CLÁUDIA, 2020, s.p.). 

 
Alice Bianchini traz em suas abordagens casos em que o Poder Judiciário tem 

influenciado de forma machista em suas decisões, favorecendo o lado do homem, 
mesmo em casos onde mulheres são assassinadas por seus companheiros ou ex-
companheiros, por estranhos ou por familiares seja por ciúmes, seja por 
possessividade. Na intenção de mudar essa realidade, em 2015 criou-se a Lei 
nº13.104, que estabelece o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de 
homicídio. Sobre o caso específico aqui trabalhado, a autora argumenta que “se o 
Supremo aceitar que deve haver novo julgamento, estará relativizando a soberania 
dos jurados, mas essa seria a melhor decisão. O princípio da soberania do júri não 
pode ser entendido como autorização para julgar de forma absurda, atentando, 
inclusive, contra outro princípio constitucional importante, que é o da dignidade da 
pessoa humana.” (BIANCHINI, apud BRANDALISE, 2020, s.p.). Logo, compreende-
se que o patriarcado, juntamente com o machismo e objetificação da mulher estão 
presentes em todos os ambientes sociais, agindo algumas vezes de maneira 
indireta, e algumas, em sua maioria, diretamente, ferindo e violando o princípio da 
dignidade da pessoa humana assim como os Direitos da Personalidade que engloba 
a integridade física e psíquica da mulher. Assim, sendo encontrado nos mais 
diversificados espaços, e resultando, mais uma vez em uma liberdade utópica.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir do objetivo deste trabalho, que foi mostrar como o patriarcado se 
estabelece nos espaços sociais e como esse sistema gera a violência e 
deslegitimação contra as mulheres, tanto nas relações privadas, quanto nas 
públicas. O caso aqui apresentado da tentativa de feminicídio, percebeu-se que a 
decisão do júri é influenciada por ideologias patriarcais. Por sua vez, o Poder 
Judiciário, que deveria proteger e garantir às mulheres todos os direitos previstos e 
zelados pelo ordenamento jurídico, acaba reafirmando uma cultura de 
hierarquização das relações sociais, colocando as mulheres enquanto subordinadas 
e dependentes da figura masculina e, em situação de vulnerabilidade, violência e 
morte.  

No passado, as mulheres, eram assassinadas por um ordenamento jurídico – 
a exemplo da Idade Média-, que sequer as tratava como indivíduos ativos no corpo 
social. Hoje, são assassinadas por um sistema jurídico falho, que não efetiva suas 
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leis e não oferece proteção e conforto a todas as vítimas, muito menos justiça, 
embora se tenha uma legislação que criminaliza o feminicídio. Sendo assim, conclui-
se que o patriarcado está enraizado na sociedade de tal forma que alcança os 
poderes do Estado e interfere em suas decisões jurídicas, como bem visto do caso 
concreto relatado na presente pesquisa, onde o Tribunal do Júri acredita na “legítima 
defesa da honra”, que sequer tem proteção no ordenamento jurídico. Por sua vez, o 
STF concordou com essa decisão, argumentando no sentido constitucional da 
soberania dos veredictos do júri popular. Com isso, percebe-se que mesmo uma 
tentativa de feminicídio não foi o bastante para julgar procedente a reclusão do réu; 
pelo contrário o absolveu. Sendo assim, é evidente que o sistema judiciário brasileiro 
está sujeito de interferências da ideologia patriarcal, e enquanto perdurar esses 
ideais as mulheres irão continuar sendo assassinadas e seus agressores 
continuarão sendo protegidos pelo Estado.  
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O AUMENTO DE CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER EM 
TEMPOS DE PANDEMIA: UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA 

 
Amanda Lorenzini Konaszewski18 
 Rebeca Rychescki dos Santos19 

 Orientadora: Janaína Machado Sturza20 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Este resumo tem como objetivo apontar o aumento dos índices de violência 
doméstica contra a mulher durante o isolamento social, devido a pandemia do 
COVID-19. Levando em consideração as medidas propostas para evitar a 
disseminação do vírus e a condição de uma sociedade patriarcal, surgiram inúmeras 
dificuldades para as mulheres. A violência contra a mulher é uma questão de saúde 
pública em diversos países. No Brasil, o Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos constatou alta de quase 9% nas denúncias realizadas no Disque 
180, destinado a denúncias de violência doméstica. O aumento dos casos de 
violência doméstica ocorrem devido a convivência diária durante o isolamento 
social, aumentando os conflitos dentro de casa. Dessa maneira, é de suma 
importância a implementação de políticas públicas mais eficazes durante o período 
da pandemia, visando no auxílio e proteção das mulheres que sofrem violência 
doméstica, tanto fisicamente quanto psicologicamente 
 
Palavras-chaves: violência doméstica - pandemia – saúde 
 

DESENVOLVIMENTO  
 

Há muito tempo, a violência contra mulher passou de um problema local, para 
uma questão global. Sabe-se que não há qualquer distinção entre classes sociais, 
educacional ou religiosa, sendo que as mulheres são afetadas somente por sua 
condição feminina, configurada assim, como um problema de saúde pública. Com a 
manifestação do Covid-19, a principal medida recomendada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), foi o isolamento (situação vivida desde março de 2020), 
para que assim, a proliferação do vírus fosse evitada. Porém, o lar, que deveria ser 
um local seguro, de acolhimento, passou a ser lugar de medo, incertezas, e abuso. 
A pandemia causada por esse vírus, não é a causa da violência doméstica, porém, 
tem contribuído para o seu agravo. Isso porque, há uma maior convivência, com 
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mais intensidade, o nível de estresse aumenta, as mulheres estão mais cansadas, 
querendo ou não, há mais trabalho doméstico, cuidado com filhos; outra questão 
relevante é a econômica, ou por estar desempregada(o), ou até mesmo  por 
depender financeiramente de seu companheiro(a). 

Destarte, o presente resumo é definido como estudo de caso, já que abrange 
dados e índices a respeito do aumento dos casos de violência doméstica contra a 
mulher, levando em conta, o cenário atual em relação à pandemia. Nesse sentido, 
serão coletados dados científicos através de uma busca bibliográfica relacionada 
aos temas em questão, além disso, índices coletados a partir de pesquisas nos sites 
do Governo Brasileiro. Portanto, além de demonstrar os fatores que tem contribuído 
para o agravamento dos casos, também são apontadas políticas públicas para a 
diminuição dos mesmos, tendo como base medidas tomadas em outros países que 
vem apresentando resultados positivos.   

A partir das pesquisas elaboradas foi possível observar que o Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos constatou alta de quase 9% nas 
denúncias realizadas no Disque 180. Conforme os dados da Ouvidoria Nacional de 
Direitos Humanos (ONDH), houve um aumento médio de 14,1% no número de 
denúncias feitas nos primeiros quatro meses de 2020 em relação ao ano passado. 
Por consequência, também houve aumento nos índices de feminicídios em diversos 
estados, conforme a Nota Técnica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dos 
27 estados que compõe o Brasil, 12 tiveram dados fornecidos sobre feminicídio, 
ameaça, lesão corporal e estupro.  

Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), no mês 
de maio de 2020, a taxa de feminicídio aumentou em 22,2%, comparado ao ano 
anterior. Os dados, também demonstram que houve diminuição em relação aos 
registros de ocorrências dessa natureza. Ou seja, houve redução na autorização de 
medidas protetivas, que tem o propósito de evitar o contato com o agressor. Tudo 
isso, por conta de as mulheres estarem mais tempo com seus agressores, o que 
dificulta o acesso das mesmas às delegacias, mesmo que a ocorrência possa ser 
feita virtualmente. 

Em vista disso, houve uma grande preocupação e fez-se necessário criar 
outros meios para reduzir os casos e principalmente proteger as mulheres que 
sofrem esse tipo de violência, dessa forma, o Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos (MMFDH) firmou parcerias com o Instituto Avon e outras 10 
instituições da sociedade civil e do poder público visando no apoio às vítimas de 
violência doméstica durante a pandemia, através do programa “Você não está 
sozinha”, que consiste na divulgação do Disque 180, ao qual presta atendimento de 
serviços essenciais, além de orientação à mulher em situação de violência.  

Ademais, foi possível notar meios de combater a violência doméstica no 
contexto internacional, que poderiam ser implementados nacionalmente. Na França, 
as denúncias podem ser feitas pela internet a partir de um chat diretamente com os 
policiais, também foi criada uma senha para ser utilizada em estabelecimentos 
como farmácias, podendo ser acionada e identificando caso de violência doméstica. 
Já na Espanha, as denúncias podem ser realizadas por mensagem, com 
geolocalização por WhatsApp. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com a realização dessa pesquisa, pode-se perceber que, apesar de todas as 
medidas adotadas, é necessário uma mudança em nossa cultura. As políticas 
públicas de prevenção, tem por finalidade, assegurar que a violência contra a 
mulher seja contida a tempo, para que não chegue ao ápice - feminicídio, sendo que 
as consequências são irreversíveis.  

Faz-se necessária, uma mudança cultural e, ainda, mental da própria vítima. 
O espaço está sempre em competição, devido a cultura enraizada do machismo, no 
mundo inteiro, onde a mulher é relegada, na maioria das vezes a um lugar 
secundário e sua maior participação muitas vezes gera uma reação violenta, física 
e/ou emocional. O que pode ser uma das várias e complexas explicações para o 
aumento da violência doméstica. 

As mulheres, mais do que nunca devem estar unidas, se apoiar, para 
compreender o potencial e a força que possuem. Hoje, as mesmas exercem um 
papel de extrema importância no que se refere a luta por igualdade, respeito e 
direito de todas frente a esse cenário que arruína vidas e famílias. Necessitamos de 
mudança. 
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A TERAPIA DO REENCONTRO MEDIADO COMO EXERCÍCIO DA 
SENSIBILIDADE E TRANSFORMAÇÃO DAS RELAÇÕES SOCIAIS 

 
Janete Rosa Martins21 

Emily Hammarstrom Dobler22 
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 O conflito existe desde os primórdios da humanidade e está presente nas 
mais diversas relações interpessoais. A maneira de como olhamos algumas reações 
e a interpretamos nos leva a inquietações, geralmente externalizadas através do 
conflito. Pensar essas relações conflitivas como algo positivo não é fácil. Diversos 
fatores corroboram para que o conflito seja visto como algo negativo, incapaz de 
transformar e produzir a diferença.  
 Na Modernidade, com a desconsideração do outro, a mecanização e a 
superficialidade das relações e o congelamento da normatividade como verdade 
única e essencial, as controvérsias aumentaram. A frieza das relações, a falta de 
sensibilidade em relação a outrem e a desconsideração dos sentimentos alheios traz 
à tona uma triste realidade pautada em sofrimento e angústia. 
 A liquidez dos relacionamentos, baseadas em interesses e ambições, atua 
como um forte expoente para possíveis desentendimentos. Neste ponto, o outro é 
objetificado, é visto por meio de expectativas e possibilidades. Em razão disso, esse 
tipo de relacionamento afeta e prejudica os ais variados vínculos afetivos, de 
amorosos até familiares.  
 Outro fator que torna as relações conturbadas é a individualidade. Aceitar 
pessoas diferentes, que tem em sua subjetividade motivações e sentimentos 
contrários aos nossos é, muitas vezes, custoso. Em uma sociedade assimétrica, 
baseada em pensamentos coletivistas, que visam padronizar igualdade, produzir a 
diferença com o outro nem sempre é fácil.  
 Em razão disso, os laços humanos estão cada vez mais superficiais e frágeis. 
As vastas imposições e idealizações sociais e pessoais fazem com que vivamos de 
expectativas em um mundo espelhados por sentimentos e idealizações do que 
achamos que queremos ou precisamos. Neste contexto, estamos nos desviando do 
que realmente é essencial: viver, amar e ser livre.  
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 O conflito reproduz-se junto às ações interativas e relacionais sociais, ou seja, 
em todas aquelas produzidas no interior da sociedade. Quando considerado 
enquanto uma forma social, o conflito pode possibilitar momentos de construções e 
destruições, quer sob as instituições, estruturas, arranjos, processos, relações e 
interações sociais. De acordo com Simmel “Admite–se que o conflito produza ou 
modifique grupos de interesse, uniões, organizações. [...]’’ (1983, p.122). 
  Para que não se torne destrutivo, precisamos desdramatizar o conflito, dar a 
ele a devida importância a fim de reestabelecer o que está perdido. Diante disso, é 
necessário buscar um meio de solução e transformação dessas controvérsias. Warat 
entende que o processo do reencontro mediado “não é uma técnica, nem uma 
filosofia ao modo tradicional; ele é uma forma de ver a vida que encontra o sentido 
da mesma, unicamente vivendo-a.’’ (Ibid., p. 33).  
 A mediação é um procedimento alternativo, voluntário e democrático. Visa 
oportunizar o reencontro das partes divergentes para resolver e transformar a 
relação conflitiva mediante a meios pacíficos, construtivos e cooperativistas. Busca 
também a autonomia individual, fazendo com as partes aprendem a ser 
autossuficientes, compreendam as motivações do outro e sejam menos 
dependentes de suas expectativas.  
 

É, também conforme os autores mais destacados sobre o tema, uma forma 
de realização da democracia, da cidadania e dos direitos humanos. É um 
poderoso instrumento de educação, uma vez que a sociedade é 
amadurecida civicamente quando as pessoas a decidir por si mesmas as 
alternativas para a transformação de seus conflitos (WARAT, 1999, p. 121). 

  Na terapia do reencontro mediado o mediador deve ser um psicoterapeuta 
que irá ajudar a realizar o encontro amoroso, não é um psicanalista, ele tentar ajudar 
as pessoas a se reencontrar para construir os vínculos a partir de suas identidades 
Ele não dita o certo ou errado, sua função é ouvir, tentar entender o que se passa no 
interior das partes, sem julgamentos ou preconceitos. Segundo Luis Alberto Warat: 

Penso que a mediação pode ser vista como um processo de reconstrução 
simbólica do conflito, no qual as partes têm a oportunidade de resolver suas 
diferenças reinterpretando, no simbólico, o conflito com o auxílio de um 
mediador, que as ajuda, com sua escuta, interpretação e mecanismos de 
transferência, para que elas encontrem os caminhos de resolução, sem que 
o mediador participe da resolução ou influa em decisões ou mudanças de 
atitude (nisso baseia sua imparcialidade; é imparcial porque não resolve 
nem decide (WARAT, 1999, p. 31). 

 Assim, tem-se a mediação como uma forma pura de sensibilidade. Nesta 
ocasião o diálogo usado é de amor, de compreensão, pode ser considerada 
outridade. A comunicação entre as partes envolvidas no conflito pode ser 
considerada uma oportunidade para pausas tanto de verdades prontas quanto de 
argumentos providos de ofensas e maldade. 
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DESENVOLVIMENTO  
 
 O ser humano pode ser compreendido por um mix de sentimentos, 
necessidades, motivações e expectativas. O conflito faz parte da condição humana e 
geralmente ocorre quando não sabemos gerenciar esses elementos. Para 
reestabelecer as relações perdidas, enfraquecidas ou até mesmo rompidas, a 
Terapia de Reencontro Mediado oferece um novo olhar ao conflito, uma percepção 
positiva e construtiva do mesmo. 
 Nessa terapia, se busca, através da sensibilidade, encontrar a reserva 
selvagem das partes.  Nas palavras de Luiz Alberto, ‘’ Para mediar como para viver é 
preciso sentir o sentimento’’. Para transformar o conflito é essencial sentir. A 
sensibilidade no Reencontro Mediado é uma forma de entender o outro. A outridade 
proposta por Warat, faz com que percebamos nossa influência perante outros. A 
Terapia do Reencontro Mediado pode ser considerada como uma forma de 
interpretação dos sentimentos, de compreensão do vazio nos espaços transacionais. 
Para Warat: 

Na mediação se interpretariam os ódios e os amores, trabalhando o 
segredo que os dissimulam. A mediação começa quando as partes 
conseguem interpretar, no simbólico, ódios e amores que as diferenciam. A 
mediação facilita às partes, a possibilidade de interpretar seus ódios e 
amores. O que é mediável são os conflitos de afetos, não as diferenças 
patrimoniais sem histórias, sem afetos, nem desejo (elas são transações 
que podem estar disfarçadas de mediações). Nos casos patrimoniais sem 
história, se decidem as diferenças, não existe conflito a resolver. Para que 
algo possa ser mediado, é necessário que uma das partes, pelo menos, 
tenha um conflito de ódio, amor ou de dor (WARAT, 1999, p. 32). 

 No ato do reencontro mediado, o mediador auxilia as partes a se 
reencontrarem, a perceberem o outro na situação e que estão envolvidos. A 
mediação não busca solucionar a controvérsia a qualquer custo, nem atingir um 
consenso. Ela procura reestabelecer o diálogo ente as partes. O diálogo referido 
aqui não é o de argumentos ou de verdade prontas, mas sim entre corações. Busca-
se um encontro de consciência entre as partes por meio da sensibilidade e do amor, 
o entendimento dos motivos levados a ação. 
 A mediação busca ir além do proposto pelo ‘’molde social’’ Busca despir das 
camadas superficiais de nosso ser, ir além do que conhecemos. Proporciona uma 
seção de autoconhecimento a partir do olhar do outro, uma visão externa do que 
acreditamos ser. Auxilia a aprofundar a capacidade de sentir, de construir com o 
outro. Dentro da Terapia do Reencontro Mediado procura-se um ponto de equilíbrio 
com o outro, uma forma de realizar a diferença.   
 Ainda, desenvolve a autoestima dos envolvidos, já que trabalha e ajuda na 
compreensão de sentimentos como a culpa, a inferioridade e a incapacidade. 
Promove a autonomia, afirmando a responsabilidade pela existência da controvérsia 
e torna emancipada a parte para construir, com o outro, uma possível solução.  
Assim, o mediador atua como um mestre, que visa conduzir e a instruir seus 
discípulos ao autoconhecimento através do olhar do outro. 
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 Nesse contexto, o mediador não age como um árbitro, sua função não é 
julgar, declarar a parte vitoriosa ou perdedora. Mas sim, mostrar que é possível 
construir a partir das diferenças, sem interferência da vontade de terceiros. No 
reencontro mediado a responsabilidade é somente das partes, assim como o 
estabelecimento do acordo. Diante disso, temos uma mediação ecológica, que 
desprende o indivíduo das preocupações de terceiros, o foco aqui é outro: a 
satisfação das partes. 
 Para reconhecer o valor do ser temos que nos esvaziar, nos desprender 
daquilo que nos afasta da nossa reserva de sensibilidade, buscar em nosso interior 
quem realmente somos e se o que esperamos do outro é o que necessitamos de 
nós mesmos. Aceitar o outro em sua subjetividade, entender seus sentimentos e 
motivações nem sempre é fácil. Para prevenir futuras situações conflitantes, a 
Terapia do Reencontro Mediado encara o conflito como algo positivo, capaz de 
ensinar, de trabalhar a interioridade das partes.  
 A priori, prepara as partes envolvidas na situação conflitiva para gerir seus 
conflitos durante a vida. Para mais, atua onde o Poder Judiciário alcança: na raiz do 
conflito. Logo, previne futuros desentendimentos, episódios de violência e 
intolerância. Assim, pode ser considerada como um pacificador social, pois modifica 
relações, transforma sentimentos, causa bem-estar as partes envolvidas e ensina 
como trabalhar os problemas decorrente das relações interpessoais. 
 Sendo assim, a mediação é um forte instrumento para a transformação e 
pacificação social.  Ela atua como ferramenta para o exercício da democracia, da 
cidadania e da emancipação. Além do mais, fortalece a autoestima das partes 
envolvidas, fazendo com que as mesmas percebam que são capazes de solucionar 
seus conflitos por si só. Ainda, é um forte expoente para a prevenção de conflitos 
futuros, já que trata a raiz do problema. Além do mais, auxilia na compreensão de 
sentimentos, evitando, muitas vezes, sua externalização futura através de episódios 
de violência e intolerância.  
 

CONCLUSÃO 
 
 A presente pesquisa tem caráter bibliográfico. Através das obras estudadas 
foi possível constatar que a Terapia do Reencontro Mediado é uma forma inovadora 
de olhar e tratar as relações conflitivas. Modernamente uma oportunidade de 
examinar as relações existentes e tratar possíveis futuros conflitos. É fonte de 
pacificação e transformação social. Age em prol do desenvolvimento da autoestima 
das partes, trabalhando em sentimentos negativos como o de insuficiência, 
incapacidade e culpa. Ainda é vista como forma de exercício da democracia, da 
autonomia e da sensibilidade. Visa reestabelecer vínculos perdidos, relações 
rompidas e enfraquecidas, reconstruindo diálogos e aumentando o bem-estar social. 
Assim, a mediação pode ser vista como uma forma de emancipar os indivíduos no 
conflito para gerir seus conflitos e aprender a transformá-los juntos aos outros, 
fazendo a diferença com o diferente. 
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ERRADICANDO A DISCRIMINAÇÃO POR MEIO DO DIREITO A EDUCAÇÃO 
ANÁLISE DO ART. 26 DA LDB 

 
Fátima Aparecida Kian23 

Vander Ferreira de Andrade24 
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

O Brasil é um país muito grande, praticamente continental e 
consequentemente está cheio de diversidade devido a miscigenação desde o início 
de sua povoação, além disso é um pais que tem um sistema Federativo com divisão 
de poderes e competências entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios.  

Em se tratando de organização da Educação Nacional, tanto os Estados, 
como Distrito Federal e a União se organizam em regime de colaboração inclusive 
quando se trata de sistema de ensino, conforme preconiza o artigo 8º da Lei N° 
9.394 que refere-se que os Estados incumbir-se-ão, “de assegurar o ensino 
fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio” enquanto os Municípios 
incumbir-se-ão, “de oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com 
prioridade, o ensino fundamental”  

Portanto o nível de desenvolvimento de uma sociedade se mede pelos 
indicadores da realização ao direito da educação. O direito a educação pode ser 
medido através da análise de inúmeros indicadores, como desempenho escolar, 
proporção entre estudante e professor, como também analfabetismo e da mesma 
forma não podemos analisar o desenvolvimento de uma sociedade apenas se 
olharmos a pobreza pertencente a esta nação, mas principalmente pelo seu nível de 
igualdade entre outras formas de indicadores que iremos analisar neste trabalho.    

Iniciamos analisando o artigo 26-A da LDB que estabelece que nos 
estabelecimento de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, 
torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, a partir 
desta analise, pesquisa qualitativa/documental com foco principalmente no ensino 
médio, iremos elaborar um diagnóstico dos desafios que existem nas escola 
principalmente em relação a discriminação na educação do Brasil. 

 
OBJETO DE PESQUISA E PROBLEMA 

Com a evolução do direito no mundo, e a colisão entre os direitos humanos e 
o direito internacional, houve também a evolução do princípio da igualdade. 

Nosso problema tem como base as seguintes questões: 

 O direito Brasileiro poderia melhorar ainda mais em relação a igualdade?  

 Como poderíamos reduzir os fatores de discriminação nas brechas da leis 
brasileiras? 

 Como as leis brasileiras poderiam contribuir para educação no Brasil? 

                                                           
23

 UFABC – UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 
24

 PUC/SP – PONTIFICIE CATOLICA DE SÃO PAULO 
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Pesquisa é documental quantitativa/qualitativa com objetivo principal entender 

critérios que poderiam ampliar o conceito de “direito a educação” sob a ótica da 
análise das normas brasileiras observando as desigualdades educacionais, 
promovendo a igualdade, diversidade e o multiculturalismo com intuito de reduzir as 
diferenças sociais promovendo os direitos humanos por meio da educação. 

O problema gira em torno da discriminação na educação brasileira, pode-se 
ver com base nos resultado uma contribuição para novas políticas públicas para 
promoção de igualdade dentro das escolas. 

Como objetivo especifico, analisa-se o que pode ser feito para realização do 
direito a educação dentro das escolas, como identificar as maiores demandas nos 
estados, em se tratando desigualdade dentro das escolas, apresenta-se à partir de 
dados encontrados em pesquisa documentais pelos sites oficiais do MEC, BDTD E 
CAPES, Ministério da Saúde, e outras fontes oficiais. 

 
RESULTADOS ALMEJADOS 

Temos como objetivo neste trabalho  

 Colaborar com o direito a educação ampliando seu conceito dentro das 
normas nacionais para que possamos ter o máximo de igualdade a 
diversidade e ao multiculturalismo. 

 Desenvolver uma análise de diferença da discriminação e da igualdade do 
direito a educação 

 Identificar quais elementos que podem compor as desigualdades dentro da 
educação 
 

METODOLOGIA 
 

Nossa metodologia será adotada em três etapas diferentes:  
• Qualitativa com base na legislação vigente: baseada no conteúdo das 

normas nacionais em vigor em relação ao direito à educação e à igualdade 
• Quantitativa regional/população: análise baseada nos dados, análise da 

pesquisa entre cinco Unidades Federativas (ou Estados), uma em cada das cinco 
Regiões do Brasil, devido à diversidade, a pesquisa será desenvolvida com sites 
oficiais do MEC, Secretaria de Educação Estadual. Ministério da Saúde, observando 
o ensino médio, nível de educação foco da pesquisa por acreditar que é o nível mais 
frágil do nosso sistema de ensino brasileiro. 
 
RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA 
 

A educação é um dos direitos fundamentais, portanto, está dentro dos Direitos 
Humanos, porque não se trata de um fim, mas de um meio para se adquirir a 
dignidade da pessoa humana, portanto, é crucial para o desenvolvimento humano, 
tanto por desenvolver os outros direitos humanos como usufruir destes direitos, mas 
precisa ser um educação inclusiva, que não haja discriminação, sempre trabalhando 
para reduzir a desigualdade e exclusão de qualquer ser humano da sociedade.  
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Atitudes que discriminam praticados contra grupos sociais principalmente em 
se tratando de sistema de ensino é um causador de impactos socioeconômicos 
negativos na sociedade, tem-se vários exemplos para demonstrar o quão 
devastador pode ser estas práticas, como: violência, insegurança, desemprego, 
baixos salários, exclusão da sociedade e outros vários problemas estruturais.  

A importância da Educação para ser humano é o seu pleno desenvolvimento 
dos direitos humanos, será que as minorias se beneficiam do direito a educação? 

Discriminar alguém significa exclui-la da sociedade, o que gera desigualdade, 
e quando isso acontece demonstra que a nação não é uma nação desenvolvida, 
geralmente a desigualdade é o que torna um país subdesenvolvido, uma educação 
de qualidade e principalmente inclusiva faz com que haja diminuição da 
discriminação, por conseguinte, extinção da desigualdade na sociedade.  

A educação cada vez mais inclusiva é a que valoriza a diversidade e portanto 
o multiculturalismo, no Brasil ainda existem grupos majoritários que sofrem exclusão 
social, portanto, socioeconômica também, sofrendo desde atos preconceituosos 
como discriminatórios, esta população é a afrodescendente negra.  

Mesmo que em nossa CF/88 preconiza o princípio da igualdade sabemos que 
os afrodescendentes brasileiros na prática não gozam dos mesmo direitos. Mesmo 
que a igualdade esteja formalmente e legalmente sancionada na CF/88 e também 
em diversas outras leis brasileiras, na prática, os afrodescendentes ainda continuam 
sendo uma maioria que sofre na pele a exclusão dentro da sociedade brasileira, 
observa-se mais isso no que tange a parte socioeconômico, e cabe ao Estado dar a 
eles uma melhor posição dentro da sociedade que promova a inclusão, portanto, a 
igualdade e somente conseguimos isso por meio da educação, que deve estar 
imbuído pelas normais brasileiras.  

Mesmo estando o Brasil dentro dos tratados internacionais de Direitos 
Humanos, e estes dentro de nossas CF/88, e ainda o Brasil sendo um dos primeiros 
que tem a educação como proibição de discriminar afrodescendentes, ainda está 
longe de acontecer na prática. 

Em 2009 foi feito pelo MEC uma pesquisa com 36 escolas públicas estaduais, 
pelo Brasil inteiro (LINO GOMES, 2012) chegou-se à conclusão que os gestores, 
professores e conselhos de educação, para que pudessem melhorar à 
implementação  do artigo 26 da LDB precisaria que houvesse mudanças para uma 
melhor prática pedagógica em relação as discriminações principalmente dentro da 
escola, isso ajudaria muito a enfrentar as desigualdades. 
 O art. 26-A da LDB, que estabelece que “nos estabelecimentos de ensino 
fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo 
da história e cultura afro-brasileira e indígena.” (Redação dada pelas Leis Nº 
10.639/2003 e N° 11.645/2008).  

O intuito desta lei é que repare erro do passado que possivelmente está 
enraizado até hoje na sociedade brasileira, tentando corrigir daqui para frente, e que 
haja uma inclusão, mesmo que indiretamente, da cultura afrodescendente.  

Leis junto com a promoção dos direitos humanos por meio da educação 
conscientizaria a sociedade para uma melhor qualidade de vida para todos desta 
sociedade, melhorando inclusive a educação desde os anos iniciais até o superior, 
mas por falar em melhoria da educação faz-se necessária começar com a formação 
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dos docentes, para uma melhor qualidade de vida, estes são os elementos e pra 
isso necessita de investimento em infraestrutura por parte do governo.  

Sabe-se o poder do povo, ou seja, uma sociedade organizada em poder e 
ferramentas para mudanças que se fizer necessário, exige alguma tempo e também 
algum investimento, mas para que haja grandes mudanças precisa que seja 
institucionalizada e mudar a forma de pensar da sociedade, e isso é um grande 
desafio para nosso país. 

Os resultados teóricos deste trabalho, que toma a educação, mais 
precisamente o art. 26-A da LDB, percebe-se que precisa ampliar o que realmente é 
a educação dentro das leis, pois nas leis vigentes o Brasil tem o dever de garantir e 
implementar uma educação, para que possa desenvolver por completo a 
personalidade humana, fortalecendo assim os respeitos pelos direitos humanos, e 
pelas liberdades fundamentais, e assim através da educação estaremos 
promovendo a tolerância, a amizade entre todos, a compreensão, e o 
desenvolvimento humano sustentável, portanto, excluindo as desigualdades na 
sociedade. 

  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Embora nosso país seja muito grande, as desigualdade significativas 
elevadíssima entre os autodeclarados negros, principalmente quando se refere a 
moradia, educação e principalmente ao trabalho, com isso temos a indicação que a 
maioria da população brasileira, aqui no caso em tela, principalmente os 
afrodescendentes, é o que explica a desigualdade brasileira, ou seja, os direitos 
humanos dessas população não é utilizada de forma plena, está limitada, é uma 
violação chamada de forma indireta, o que indica falta de políticas públicas  
adequadas para esta população para que possa ter uma vida mais digna. 

Demonstra que precisa ainda promoção de direitos humanos no Brasil e que 
sua inclusão não anule a diversidade existente no Brasil, falando sobre a educação 
neste caso também, como fator de inclusão, deixa a desejar quando existe a 
desigualdade, racismo e o preconceito, o que realmente é crime no Brasil. 

Quando existe desigualdade num país, afeta também o desenvolvimento 
humano sustentável, sugerindo a necessidade de melhorar políticas públicas 
educacionais, para que sua maioria tenha melhoria socioeconômicas e assim 
incentivar salários mais dignos para uma vida digna, tirando indivíduos vulneráveis 
da linha da pobreza. 

Portanto para responder nossa inicial pergunta:  

 O direito Brasileiro poderia melhorar ainda mais em relação a igualdade?  

 Como poderíamos reduzir os fatores de discriminação nas brechas da leis 
brasileiras? 

 Como os tratados de direitos humanos poderiam contribuir para educação no 
Brasil? 
Em relação ao art. 26-A da LDB que indica que existe uma realidade 

brasileira diferente das indicadas pelas leis, portanto precisamos questionar nossas 
leis vigentes, porque ao que indica servem na teoria mas e como está a prática? 
Porque parece que há uma realidade muito diferente do que preconiza as leis, 
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portanto este estudo foi em direção a analisar esta leis se existe somente na teoria 
ou seu cumprimento esta sendo evidenciado e com isso tirando da desigualdade, 
como faria no caso de ter as leis mediante aos olhos do mundo e não sendo tão 
eficientes na pratica como deveria, qual instrumento utilizar neste casos 

Seria o caso do estado brasileiro ser questionado, inicialmente, pelos seus 
próprios cidadãos, podendo de fato ser uma discriminação e com isso gerando 
desigualdades comprometendo o desenvolvimento da sociedade como um todo e 
com isso o desenvolvimento humano sustentável. 

A lei junto com políticas públicas para mudanças faz com que realmente 
tenha efetividade nas leis brasileiras, e se não houver as políticas públicas como 
complementação dessas leis, como fica então a efetividade destas leis? A leis 
sozinhas na teoria não teria solução alguma se juntamente com a aplicação dessas 
leis não houvesse as políticas públicas com participação do governo como forma de 
efetivar estas leis. 
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O ATUAL “ENCOBRIMENTO” DA SOCIOBIODIVERSIDADE NO CENÁRIO 
POLÍTICO BRASILEIRO: OS ROSTOS (IN)VISÍVEIS NA CIDADANIA 

 
Larissa Nunes Cavalheiro25 

José Alcebíades de Oliveira Junior26 
 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 A cidadania enquanto vínculo jurídico-político com determinado Estado 
garante, basicamente, a possibilidade de ser sujeito de direitos, ou seja, destinatário 
de políticas públicas voltadas para o bem comum. Ocorre que, aquela vem 
historicamente (re)afirmando a exclusão, pois nem todos e todas são reconhecidos 
enquanto cidadãos e cidadãs na tomada de decisões políticas, que acabam 
refletindo interesses de poucos em detrimento de muitos. Partindo desta 
inquietação, pretende-se visualiza-la no contexto da América Latina, em especial, no 
Estado brasileiro, que em termos de políticas de cidadania, perpetua a invisibilidade 
quando não são definidas em consonância com a realidade do país, composta por 
diversidades naturais e culturais, que se vinculam numa espécie de relação 
existencial, revelando a denominada sociobiodiversidade. Esta denota um vínculo 
humano-ambiental complexo e dinâmico não (re)conhecido, por exemplo, no atual 
governo federal, uma vez que políticas públicas e discursos são proferidos num 
sentido excludente e predatório, assim perpetuando a invisibilidade historicamente 
determinada aqueles e aquelas que não são reconhecidos em sua cidadania, pois 
não apresentam as características de uma determinada cultura pretensa a se manter 
dominante – hegemônica –, que exerceu e segue exercendo o poder – político – 
enquanto dominação no sentido da exclusão.  

Frente a estas considerações, define-se a seguinte inquietação: Quais os 
limites e possibilidades para superar o “encobrimento” do “Outro” iniciado com a 
chegada do europeu na América e que ainda persiste nos dias atuais, em específico, 
no contexto sociopolítico brasileiro em relação à sociobiodiversidade? Partindo desta 
questão, cabe destacar que o termo “encobrimento” adotado no questionamento 
advém das reflexões do Filósofo argentino Enrique Dussel e será conceitualmente 
exposto adiante. Logo, divide-se o desenvolvimento deste trabalho em duas partes, 
cada qual tratando de aspectos da pesquisa desenvolvida no âmbito do Programa 
de Pós-Graduação em Direito na presente instituição para a elaboração da tese de 
Doutorado, sob a orientação do Prof. Dr. José Alcebíades de Oliveira Junior. 
Primeiramente, destacam-se os “rostos invisíveis” apontados na obra “1492: o 
encobrimento do outro: a origem do mito da modernidade”, de Enrique Dussel, e que 
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seguem na invisibilidade no presente, em termos de cidadania. Então, 
posteriormente aborda-se o contexto político, que na tomada de decisões perpetua o 
“encobrimento” quando se pauta no exercício de um poder autorreferente, numa 
lógica que nega a identidade de outras culturas e seus direitos, impossibilitando 
assim a necessária interculturalidade no âmbito político brasileiro para a definição de 
medidas de garantia e tutela das referidas diversidades que se entrelaçam numa 
espécie de existência una.   

Para o desenvolvimento do trabalho utilizou-se os métodos dedutivo, 
monográfico e tipológico. O primeiro como abordagem parte do cenário onde grande 
parte dos povos originários da América foram explorados, excluídos e dizimados em 
nome do “desenvolvimento”, para ressaltar em específico o reconhecimento da 
cidadania num sentido de superação desta opressão, quando refletida ao encontro 
da sociobiodiversidade brasileira. Os seguintes, enquanto procedimentos foram 
utilizados para destacar os principais conceitos ora abordados de forma a integrá-los 
numa perspectiva ideal de modelo que assegure a existência humano-ambiental 
para além de uma noção cultural hegemônica – excludente e predatória –, que ainda 
predomina na definição de políticas de cidadania. No que se refere às técnicas de 
pesquisa, para o desenvolvimento do resumo utilizou-se da análise bibliográfica, 
envolvendo livros e artigos relacionados a temática, em especial as obras do 
supracitado Filósofo. 
 
OS ROSTOS INVISÍVEIS A PARTIR DO “ENCOBRIMENTO” DA AMÉRICA 
LATINA 
 

Conforme Dussel (2002), a América Latina, na qual se inclui o Brasil, teve sua 
posição geopolítica definida pela visão eurocêntrica que dominou a vida, a cultura e 
as ciências, num sentido excludente de interpretação histórica, ou seja, 
invisibilizando a diversidade cultural de um país com dimensões continentais como o 
referido. A partir do século XV, momento em que o europeu chega no continente 
americano, passa então a imperar uma noção de sistema-mundo da Modernidade 
onde a Europa torna-se o centro e a América a periferia. Tal ideia foi uma invenção, 
afirmando a primeira no controle do sistema político e econômico mundial, trazendo 
consigo uma releitura da história universal. Ocorre que este emergente paradigma 
eurocêntrico revela a construção de um mito, de significativo impacto ideológico que 
permeou e ainda permeia o pensamento latino-americano.  

Inicia-se um cenário de exploração humano-ambiental que Dussel (1993, p. 
32 – 36) chama de “encobrimento” e não descobrimento da América, pois a partir 
deste momento – 1492 – as pessoas encontradas no continente foram “encobertas”, 
ou seja, negadas em sua existência como “Outro”, vistas como o “si-mesmo” 
projetado. 

Assim, ao longo deste período de chegada e exploração da América, os 
seguintes rostos latino-americanos vão formando o bloco social dos oprimidos e que 
historicamente seguem negados em sua cidadania, conforme será exposto no 
próximo momento. Primeiramente, Dussel (1993) expõe o indígena como vítima da 
Modernidade, que resistiu a brutal exploração imposta pelos invasores e durante 
séculos seguem resistindo para manter a sua existência, na medida em que lutam 
pelo reconhecimento de seus direitos em consonância com a sua realidade cultural. 
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Soma-se ao índio o negro enquanto vítima da crueldade estabelecida na 
Modernidade, trazidos ao “Novo Mundo” para viver e morrer em nome do 
desenvolvimento “civilizador”, sendo “coisificados” e assim tornaram-se mercadoria 
inserida no “Triângulo da Morte”, traçado pelo nascente capitalismo europeu.  

Logo se definem os mestiços como o terceiro rosto, filhos e filhas de índias 
com o homem europeu dominador, ambíguos em sua existência, pois não são 
considerados nem índios, nem europeus, sendo a cultura latino-americana 
construída a partir da sua contradição existencial – como emancipação e mito 
sacrifical. Considerado o quarto rosto dominado, os “criollos” são os filhos e filhas de 
pais europeus nascidos na América Latina, formando a elite nativa, mas dominada 
pela realeza das metrópoles. Definiram um projeto de emancipação contra estas no 
século XIX – hegemonizado – fundando neste processo o Estado-Nação moderno 
sem integrar as culturas indígenas e afro-latino-americanas, logo, passaram de 
dominados a dominadores (DUSSEL, 1993).  

Novos “rostos” vão surgindo, tratando-se dos “antigos pobres da colônia que 
aparecem agora como que com nova roupa” (DUSSEL, 1993, p. 169). Dentre eles 
estão os camponeses, operários e marginais. Os primeiros são, em sua maioria, 
indígenas que abandonaram suas comunidades e mestiços empobrecidos que 
passaram a trabalhar na terra, explorados por uma oligarquia “criolla” latifundiária, e 
que posteriormente são lançados para as cidades porque impossibilitados de uma 
vida digna no campo, assim formando o sexto rosto oprimido – os operários. Estes 
serão super explorados pelo capital mundial, denotando que a miséria do ‘povo’ das 
nações periféricas é proporcional a riqueza dos ricos nestas nações, assim como 
dos países centrais do sistema capitalista. Por último, definem-se os marginais, 
pessoas consideradas “operários de reserva que o fraco capital periférico não pode 
subsumir”, e por isto “oferecem seu trabalho a preços infra-humanos” (DUSSEL, 
1993, p. 171 – 172). 

Feita a exposição dos rostos que formam o bloco social dos oprimidos e que 
ainda podem ser percebidos na atualidade, o próximo momento abordará tal 
situação a partir da necessária noção de cidadania, especificamente em relação 
aqueles e aquelas que formam a sociobiodiversidade brasileira e que enfrentam a 
negação da sua condição de sujeitos de direitos no atual contexto político do país.  
 
O ATUAL “ENCOBRIMENTO” REFLETIDO NO CONTEXTO POLÍTICO 
BRASILEIRO 
 

Frente ao presente cenário político brasileiro, é possível afirmar que o 
“encobrimento” iniciado no século XV na América Latina ainda persiste, destacando-
se neste trabalho a situação dos e das indígenas – integrantes da 
sociobiodiversidade brasileira –, como visto, o primeiro rosto invisível na 
Modernidade. Krenak (2019) retoma que, contudo a colonização do Brasil 
desenvolver-se com a finalidade de acabar com o “mundo” dos povos originários do 
país, estes chegaram ao século XXI reivindicando seus direitos e contestando a 
intenção de transforma-los em “civilizados”, pois na realidade tal pretensão consistia 
e consiste numa estratégia de acabar com as suas “subjetividades” para integrá-los 
ao que se categorizava como humanidade. E segue o Estado brasileiro sendo 
incapaz de reconhecer e tutelar os direitos dos referidos povos, que resistem e se 



65 
 

 
Anais VII Mostra de Trabalhos Jurídicos Científicos – 2019- ISSN 2448-251X – p. 01-335 

Rua Universidade das Missões, 464, Pavilhão 18 - 98802-470 – Santo Ângelo – RS  
Fone 55 3313-7907 / Fax 55 3313-7900 – http://www.santoangelo.uri.br 

 

insurgem na atualidade demandando do governo o cumprimento do seu “dever 
constitucional de assegurar os direitos desses grupos nos seus locais de origem, 
identificados no arranjo jurídico do país como terras indígenas” (KRENAK, 2019, p. 
20). 

É possível afirmar que tal situação de negação do e da indígena em sua 
cidadania decorre do que Dussel (2011) denomina como “fetichismo do poder”, ou 
seja, o Estado exerce a soberania em nome próprio, ocultando a verdadeira fonte do 
poder político – o povo, único soberano, que delega este poder ao Estado na figura 
do representante. No Brasil, a concepção real de povo em sua essência revela a 
denominada sociobiodiversidade, ou seja, o vínculo existencial entre o humano – 
culturas – e o ambiental – biodiversidade . 

Ocorre que, o (re)conhecimento deste cenário humano-ambiental complexo é 
negado pelo atual governo federal brasileiro, pois as políticas públicas até então 
definidas revelam o poder enquanto dominação, onde o político acredita ser o 
soberano, custe o que custar – seres humanos e/ou natureza. Tal conduta revela o 
exercício de uma autoridade autorreferente, desde si, mas em obediência a poderes 
externos estrangeiros, configurando o que Dussel (2011) compreende como a 
corrupção suprema da política. O Filósofo atenta para a definição do poder político 
concentrado na figura do governante ou governo, com ações que denotam 
dominação e corrompem a representação. É uma Vontade-de-Poder que vem “de 
cima” sobre o povo, debilitando-o através da criação de conflitos, desunindo a 
comunidade e desta forma  favorecendo alguns membros com a instabilidade criada. 
Em suma, o poder quando fetichizado torna-se antidemocrático (DUSSEL, 2006). 

Embora as reflexões não sejam cronologicamente atuais, Warat (1994) ao 
pensar sobre “que futuro nos espera” preocupa-se com o poder político que nega a 
possibilidade de uma cidadania enquanto limite ao referido poder quando vinculada 
a questão ecológica e de subjetividades. De lá para cá, chegamos ao atual cenário 
político que ilustra a inquietação waratiana ao abordar a governabilidade como um 
poder sem limites, onde é possível se falar em democracia, mas não de política. 
Ocorre que, a democracia definida neste contexto se mostra vazia, despolitizada e 
que implica na representação, tornando-a uma espécie de “atuação” do exercício 
totalitário do poder. Surge então “os que mandam querendo usar a lei somente em 
seu benefício”, ou seja:  

 
[...] Um uso cesariano do direito que invade o espaço do político, anulando 
todo o poder cidadão – a cidadania como o outro coletivo da lei. A cidadania 
inscrita somente no corpo messiânico do César. É curioso, agora contamos 
com uma forma de sociedade que não pode ser negada como democrática, 
mas que apresenta, simultaneamente, características de uma formação 
totalitária (que não escuta o desejo dos outros, nem pretende negociar o 
seu). Nosso problema atual é o totalitarismo em democracia, esse não-lugar 
do público (Warat, 1994, p. 103). 

 
Benefícios para uns, em detrimento de muitas pessoas e da biodiversidade 

brasileira, que não encontram na representação esforços para a necessária proteção 
no sentido de garantir condições de cidadania, a partir do reconhecimento de todos 
e todas na tomada de decisões, principalmente os povos indígenas, que resistem 
frente a políticas de exclusão e predação do meio ambiente natural. Assim, ao se 
pensar na cidadania em terras brasileiras, alguns são visíveis nesta condição e 
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outros seguem invisíveis, mantendo-se a desigualdade social e a predominância de 
interesses de encontro ao bem comum.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Frente às reflexões aqui expostas, é possível perceber que em relação à 
sociobiodiversidade brasileira não há políticas públicas condizentes com a proteção 
tanto da biodiversidade, quanto da diversidade cultural – em especial questões 
relacionadas aos indígenas –, pois ainda prepondera a lógica de poder enquanto 
dominação, que segue excluindo os historicamente oprimidos da tomada de 
decisões e explorando de forma predatória o meio ambiente natural. Não há no atual 
governo federal o necessário reconhecimento e proteção do complexo cenário 
existencial entre o humano e o ambiental presente no Brasil, que denota 
diversidades tanto culturais, quanto naturais, numa dinâmica existencial.  

Alheio a esta realidade, pois “autorreferente” e “fetichizado”, as medidas 
adotadas se baseiam nos valores do atual chefe do Executivo, negando a cidadania 
de homens e mulheres quando não condizentes com as suas pretensões, que se 
revelam explicitamente de encontro à justiça socioambiental. Logo, políticas públicas 
são pensadas e implementadas conforme a lógica de poder enquanto dominação, 
que explora e segue não reconhecendo a cidadania num sentido intercultural, ou 
seja, composta pela interação das diferentes culturas ao encontro do bem comum de 
todos e todas. Então, o “encobrimento” iniciado na América em 1492 segue nos dias 
atuais e ao refletir sobre “que futuro nos espera” em meio a atual conjuntura política 
brasileira federal, mais rostos se tornam invisíveis e menos biodiversidade se 
mantém existente no país, enquanto se perpetua a lógica de dominação, exploração 
e exclusão na definição de políticas públicas.  
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MARGINALIZAÇÃO, INVISIBILIDADE E VIOLÊNCIA: A SAGA INDÍGENA NO 
BRASIL 

Edemir Braga Dias27 
 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
Sistematicamente os povos indígenas brasileiros têm sofrido um processo de 

exclusão que os coloca a margem da sociedade, muitas vezes em condições 
subumanas. Relega-se a eles o lugar de direito e condena-os a viver na 
obscuridade, negando-lhes a própria existência. Contudo, tais povos, demonstram 
força no processo de resistência que perdura mais de cinco séculos de genocídio. 

Diante disso propõe-se refletir sobre a base que consubstancia a destruição 
que assola os povos indígenas, visando pensar uma sociedade que valorize as 
diferentes culturas e garanta um tratamento igual, mas com respeito às diferenças. 
Para isso lança mão de pesquisa bibliográfica a partir de estudiosos sobre o tema, 
pois acredita-se que marginalização, a invisibilidade e a exclusão indígena tem como 
lastro o pensamento colonial, tão presente na atualidade. 

 
COLONIALISMO E EXCLUSÃO DOS POVOS INDIGENAS  

  
O colonialismo foi responsável pelo extermínio de muitos povos, em diversas 

partes do mundo. Esse processo desenvolvido tendo como base a conquista de 
territórios e de riquezas não levou em conta a existência de diferentes povos e 
culturas; muito pelo contrário, tentou utilizá-los como objetos de seus planos, o que 
gerou mortes e problemas sociais de exclusão, invisibilidade ou reconhecimento 
equivocado, os quais persistem através de pressupostos coloniais presentes nas 
sociedades atuais e desencadeiam processos colonizantes e desestabilizadores de 
sistemas sociais diferenciados.  

Um aspecto fundamental a ser considerado neste debate é que todo processo 
de colonização vem a ser marcado por violências que transformam profundamente o 
espaço físico e o povo colonizado. É importante destacar neste cenário, que a 
justificação da dominação, a partir da colonialidade, é calcada no discurso racial, 
criador de estereótipos, que torna o colonizado inferior e objeto do poder, ou seja, 
sujeitos subalternos, como destaca Hommi Bhabha, “O objetivo do discurso colonial 
é apresentar o colonizado como uma população de tipos degenerados com base na 
origem racial de modo a justificar a conquista e estabelecer sistemas de 
administração e instrução” (BHABHA, 2013, p. 123). 
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Para que o discurso colonialista realmente se efetive, utilizam-se das mais 
variadas formas de ataque, sejam elas por violência física e/ou por questões 
simbólicas e culturais. Assim, as formas de organização, valores culturais, religiosos 
e sociais conhecidas pelos povos indígenas, foram sendo suplantadas pelos modos 
de viver proveniente das culturas colonizadoras. Dessa forma, pode-se afirmar, que 
nesse processo de colonização, a grande intenção dos europeus era civilizar os 
povos indígenas, tornando-os mais parecidos com os europeus. Isso gerava uma 
ação unilateral de imposição cultural e desconsideração do modo de viver dos povos 
originários. Essa modelação do comportamento partiria da tentativa de controle dos 
impulsos, sendo condicionado através de sua associação aos sentimentos de 
embaraço, medo, vergonha e culpa, naturalizando tais sentimentos como se fossem 
de seu livre arbítrio, conforme assevera Elias, objetiva-se: “[...] tornar automático o 
comportamento socialmente desejável, uma questão de autocontrole, fazendo com 
que o mesmo pareça à mente dos indivíduos resultado de seu livre arbítrio e se de 
interesse de sua própria saúde ou dignidade humana” (ELIAS, 1994, p. 153). 

Para definir os acontecimentos da história do Brasil alguns autores utilizam o 
termo encontro de culturas. Por sua vez, Henrique Dussel (1993), acredita que não 
houve um encontro de culturas, pois não há um encontro com o outro quando uma 
cultura é considerada superior e outra é proclamada como inferior, rude e bárbara, 
dando a ideia de que a cultura dominante, supostamente faria um favor, civilizando 
as demais.28 

A interpretação dos recém chegados sobre o outro, a partir de suas lentes 
culturais e de seus pré-julgamentos, apresentou características de coisificação do 
outro, ou seja, no entender do interprete, o outro não possuía cultura. Isso, 
geralmente, deve-se ao fato de não haver reconhecimento da existência da outra 
cultura ou, melhor, de haver um reconhecimento equivocado. Para Nestor Garcia 
Canclini, cultura é tudo o que não é natureza, “[...] todo lo producido por todos los 
hombres, sin importar o grado de complejidad y desarrollo alcanzado” (CANCLINI, 
2002, p. 28). Corroborando com o estudo do termo cultura, o antropólogo e filósofo 
Claude Levi-Strauss, afirma que, ao observar o outro, muitos povos, consideram-se 
melhores em detrimento dos demais, dessa forma,   

 
[...] cada cultura afirma como a única verdadeira e digna de ser vivida; 
ignora as outras, chega mesmo a negá-las como culturas. A maior parte dos 
povos a que nós chamamos primitivos designam-se a si mesmos com 
nomes que significam ‘os verdadeiros’, ‘os bons’, os ‘excelentes’, ou mesmo 
‘os homens’ simplesmente; e aplicam adjetivos aos outros que lhes 
denegam a condição humana, como ‘macacos de terra’ ou ‘ovos de piolho’. 
Sem dúvida que a hostilidade, por vezes mesmo a guerra, podia também 
reinar entre uma cultura e outra, mas tratava-se sobretudo de vingar 
ofensas, de capturar vítimas destinadas a sacrifícios, de roubar mulheres ou 
bens: costumes que a nossa moral reprova, mas que jamais vão, ou vão-no 

                                                           
28

 Assim, a cultura dominada seria “[...] sempre sujeito de uma ‘imaturidade’ culpável. De maneira que 
a dominação (guerra, violência) que é exercida sobre o Outro é na realidade, emancipação, 
‘utilidade’, ‘bem’ do bárbaro que civiliza, que se ‘moderniza’. Nisto consiste o ‘mito da modernidade’ 
em vitimar o inocente (o Outro) declarando-o -causa culpável de sua própria vitimação [...]” (DUSSEL, 
1993, p. 75 - 76). 
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excepcionalmente, até à destruição de uma cultura como tal, ou até à sua 
sujeição total, pois que não se lhe reconhece realidade positiva (LEVI-
STRAUSS, 1983, p. 26). 

 
O não reconhecimento da cultura diferente como sendo uma outra cultura a 

ser valorizada, leva a um entendimento negativo do outro, de seus conhecimentos, 
costumes e traços característicos, fato comum no cotidiano brasileiro ao considerar 
os povos nativos como seres inferiores, atrasados, preguiçosos e sem cultura. 
Entretanto, culturas diferentes podem coexistir se houver reconhecimento de ambos 
os lados. Entretanto, Levi Strauss chama a atenção para o fato de que se uma se 
considerar superior a outra, a convivência pacífica fica comprometida: 

 
Enquanto se consideram simplesmente diversas, as culturas podem 
voluntariamente ignorar-se, ou considerar-se como parceiros para um 
diálogo desejado. Num e noutro caso, elas ameaçam-se e atacam-se por 
vezes, mas sem porem verdadeiramente em perigo as suas existências 
respectivas. A situação torna-se completamente diferente quando, à noção 
de uma diversidade reconhecida por ambas as partes, se substitui, numa 
delas, o sentimento da sua superioridade, baseado em relações de força e 
quando o reconhecimento positivo ou negativo da diversidade das culturas 
dá lugar à afirmação da sua desigualdade (LEVI-STRAUSS, 1983, p. 27). 

 
Nessa mesma linha de pensamento, Norbert Elias e John Scotson destacam 

que considerar o outro como inferior é uma estratégia para elevar e confirmar a 
suposta condição de superioridade. Essa estratégia causa a estigmatização de 
grupos trazendo consequências negativas, como foi o caso da colonização da 
América pelos europeus: 

 
Afixar o rótulo de ‘valor humano inferior’ a outro grupo é uma das armas 
usadas para manter sua superioridade social. Nessa situação, o estigma 
social imposto pelo grupo mais poderoso ao menos poderoso costuma 
penetrar na auto-imagem deste último e, com isso, enfraquecê-lo e 
desarmá-lo. Conseqüentemente, a capacidade de estigmatizar diminui ou 
até inverte, quando um grupo deixa de estar em condições de manter seu 
monopólio das principais fontes de poder existente numa sociedade e de 
excluir da participação nessas fontes outros grupos independentes – os 
antigos outsiders (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 24). 

 
Assim, a geração e manutenção de estigmas culturais e identitários são 

armas necessárias para a garantia do poder dos dominantes dentro da sociedade, 
assim como a criação de estereótipos. Para Hommi Bhabha, a estereotipação dos 
sujeitos, como ocorrido com os indígenas dentro da sociedade nacional, gera um 
grande problema no que se refere ao reconhecimento da diferença, que é afetada 
pela criação de estereótipos que irão acompanhar os sujeitos, aonde quer que 
possam ir e por tempo indeterminado, quiçá perpetuamente.29 

                                                           
29

Ao falar sobre estereótipos, Bhabha, cita a passagem da obra de Fanom, Pele branca, máscaras 
brancas, onde fica evidente o problema da estereotipação: “Em certa ocasião uma menina branca fixa 
Fanon com o olhar e a palavra ao voltar-se para se identificar com sua mãe. É uma cena que ecoa 
sem cessar através de seu ensaio ‘O Fato da Negrura’: ‘Olha, um negro ... Mamãe, olha o negro! 
Estou com medo.’ [...] Do mesmo modo, ele sublinha o momento primário em que a criança se 
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O estereótipo, então, como ponto primário de subjetificação no discurso 
colonial, tanto para o colonizador como para o colonizado, e a cena de uma 
fantasia e defesa semelhantes - o desejo de uma originalidade que e de 
novo ameaçada pelas diferenças de raça, cor e cultura. Minha afirmativa 
está contida de forma esplendida no título de Fanon, Pele Negra, Máscaras 
Brancas, onde a recusa da diferença transforma o sujeito colonial em um 
desajustado - uma mímica grotesca ou uma "duplicação" que ameaça dividir 
a alma e a pele não diferenciada, completa, do ego. O estereótipo não é 
uma simplificação porque é uma falsa representação de uma dada 
realidade. É uma simplificação porque é uma forma presa, fixa, de 
representação que, ao negar o jogo da diferença (que a negação através do 
Outro permite), constitui um problema para a representações do sujeito em 
significações de relações psíquicas e sociais (BHABHA, 2013, p. 130). 

 
Os estereótipos impostos aos povos indígenas, que perpetuam no imaginário 

popular, abrangem o fato deles serem vistos como preguiçosos, promíscuos, sem 
organização social, sem cultura, entre outras características. Isso serviu como 
justificativa para civilizá-los. Afirmar-se superior, considerando o outro como inferior, 
vai contra os pressupostos de igualdade, que atualmente é considerado um direito 
humano, pois apesar das visíveis diferenças, todos os seres humanos merecem 
igual respeito, reconhecendo-se quem é diferente como parte integrante do contexto 
social, conforme versa Comparato: 

  
[...] todos os seres humanos, apesar das inúmeras diferenças biológicas e 
culturais que os distinguem entre si, merecem igual respeito, como únicos 
entes no mundo capazes de amar, descobrir a verdade e criar a beleza. É o 
reconhecimento universal de que, em razão dessa radical igualdade, 
ninguém — nenhum indivíduo, gênero, etnia, classe social, grupo religioso 
ou nação — pode afirmar-se superior aos demais (COMPARATO, 2010, p. 
01). 

 
Evidentemente que a partir de um pensamento colonial não há respeito 

cultural, pois parte-se da premissa de superioridade de uma cultura sobre outra ou, 
ainda, o não reconhecimento da outra cultura. A partir desse pensamento é preciso 
transformar, implantar um modelo considerado como certo e único, que precisa ser 
seguido e disseminado para o outro que é bárbaro, selvagem e atrasado. 

Mesmo passado mais de cinco séculos do primeiro contato entre as culturas 
colonizadoras europeias e as culturas indígenas, muito pouco mudou em relação 
esse pensamento. O colonialismo continua sendo a regra nas relações com os 
povos indígenas. Persiste o desejo de integração, de aculturação, de negação de 
direitos e, consequentemente, de violências. 

Em todos os períodos da história brasileira houve desvalorização do viver 
indígena e poucos são os casos em que é possível dizer o contrário. Exemplo disso 
são as demarcações de Terras Indígenas, que mesmo diante da necessidade e da 

                                                                                                                                                                                     
defronta com os estereótipos raciais e culturais nas histórias infantis, onde heróis brancos e demônios 
negros são apresentados como pontos de identificação ideológica e psíquica” (BHABHA, 2013, p. 
131). 
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previsão legal, não acontecem de forma adequada e conforme buscam os 
indígenas, para satisfazer suas necessidades. 

Mais recentemente, mesmo durante a vigência da Constituição de 1988, 
percebe-se que os preceitos constitucionais não são respeitados. Nega-se o direito à 
terra, à cultura, à saúde, ou seja, nega-se o direito à vida. É interessante observar 
que o atual Presidente da República incita, publicamente, atos de violência, a 
invasão de terras demarcadas, a mineração dentro dos territórios. Isso torna o 
Estado brasileiro violador do direito de manter sua própria cultura e organização 
social, garantido aos indígenas na Constituição de 1988. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Diante do exposto, o trabalho pretende demonstrar que o desrespeito aos 

povos indígenas é um processo histórico que se estende por todos os períodos da 
história brasileira. Isso apresenta-se de forma explicita e muitos períodos, mas 
também de forma velada por outros. Dessa forma, desconsiderar a humanidade e os 
direitos desses povos, tornou-se um ponto característico do Estado Nacional. 

Sendo assim, é imprescindível buscar a formulação de políticas públicas e 
mudança cultural que busquem suplantar essa situação de exclusão e 
vulnerabilidade. Contudo, não é possível perceber que as ações estatais caminham 
para o lado inverso. Essa posição é evidenciada em discursos e práticas comuns 
nesse período e acima de tudo defendida como correta por grande parte da elite que 
governa o Brasil. 

Por fim, é evidente que a justificativa para esse tratamento dado aos 
indígenas é o não reconhecimento de suas culturas, com lastro no pensamento 
colonial, que considera-os como seres inferiores que necessitam de aculturação ou 
civilização, para tornarem-se parte de uma cultura hegemônica e unificadora. O 
discurso colonial está presente tanto na esfera pública quanto na esfera privada e 
precisa ser combatido e extirpado da sociedade para que os povos indígenas 
possam escrever sua própria história.  
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DIREITOS HUMANOS E INCLUSÃO DE IMIGRANTES HAITIANOS NO BRASIL: 
UM OLHAR PARA ASPECTOS JURÍDICOS E CULTURAIS DA IMIGRAÇÃO DO 

SÉCULO XXI
30 

 
Jean Louis Makewitz31 

Orientadora: Profa. Dra. Rosângela Angelin32 
 

Resumo: Embora a formação do Brasil tenha se dado pela miscigenação racial, 
fruto da diversidade cultural dos imigrantes e da colonização do país, existe ainda 
um conceito arraigado, de que imigrantes negros não são considerados cidadãos 
dignos de serem incluídos socialmente na comunidade. Isso acabou se refletindo na 
contemporaneidade com as novas imigrações. Assim, a presente pesquisa, por meio 
de um estudo hipotético dedutivo perpassa pelo seguinte questionamento: Quais os 
limites jurídicos e desafios culturais no processo de inclusão social, em vista da 
preservação de direitos humanos de imigrantes haitianos no Brasil do século XXI? À 
vista disso, o ordenamento jurídico brasileiro expressa que existe uma igualdade de 
brasileiros e estrangeiros residentes no País; entretanto, entende-se que de fato tal 
igualdade não passa de uma formalidade distante da efetiva realidade e que não é 
capaz de salvaguardar os direitos dos imigrantes. Isso ocorre, em especial, pelo 
preconceito étnico racial que seguem arraigados na cultura brasileira e geram 
exclusão, afetando os direitos humanos dessas pessoas. 
Palavras-chave: Imigrantes. Dignidade. Direitos Humanos. Haitianos. Cultura. 

 
INTRODUÇÃO 

 
No mundo globalizado, com as facilidades de deslocamento, as migrações 

têm se tornado cada vez mais intensas, fazendo com que famílias inteiras migrem 
para diversas regiões do planeta. Em contrapartida, esses migrantes têm encontrado 
inúmeras dificuldades, não apenas de adaptação ao novo habitat, mas de aceitação, 
uma vez que, o preconceito que lhes é imputado diante da cor da sua pele ou ainda, 
frente a sua cultura e costumes os excluem dos processos de inclusão social 
perante a nova comunidade.  
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Além disso, alguns países acabam obstaculizando ou fechando suas 
fronteiras ignorando a aplicação efetiva de tratados de direitos humanos que prezam 
pela proteção da dignidade da pessoa humana. Nos últimos anos o Brasil tem 
recebido uma grande quantidade de imigrantes vindos das mais diversas regiões do 
mundo e, dentre eles, destacam-se haitianos. Embora a formação do Brasil tenha se 
dado pela miscigenação étnica, fruto da diversidade cultural dos imigrantes e do 
processo escravocrata, existe ainda um conceito arraigado de que imigrantes negros 
não são considerados cidadãos dignos de serem incluídos socialmente na 
comunidade. 

A presente pesquisa, por meio de um estudo hipotético dedutivo perpassa 
pelo seguinte questionamento: Quais os limites jurídicos e desafios culturais no 
processo de inclusão social, em vista da preservação de direitos humanos de 
imigrantes haitianos no Brasil do século XXI? Assim, para responder o 
questionamento, o trabalho está centrado, num primeiro momento, sobre aspectos 
históricos e sociais da imigração e faz a análise da hibridação cultural entre os 
diferentes povos. Num segundo momento a pesquisa tem por objetivo analisar o 
contexto histórico dos direitos humanos no ocidente e suas contribuições frente aos 
deslocamentos territoriais. Por fim, o estudo aborda os limites jurídicos e desafios 
legislativos para inclusão e garantia dos direitos humanos dos haitianos no Brasil. 
 
IMIGRAÇÃO E HIBRIDAÇÃO CULTURAL: ASPECTOS HISTÓRICOS E SOCIAIS 

 
A humanidade vivenciou, desde seus primórdios, o conceito de imigração 

realizado pelo chamado povo nômade, pois este povo não tinha habitação fixa, era 
um povo itinerante que vivia em constante deslocamento de regiões assim que os 
bens se tornavam escassos ou acabavam.  

Não muito diferente do pensamento pré-histórico nômade está o ser humano 
moderno, uma vez que as constantes movimentações no planeta visam encontrar 
melhores condições de vida para homens, mulheres ou famílias inteiras que fogem 
da fome, da guerra, de ditaduras implacáveis, entre outros problemas de ordem 
social ou econômica. A imigração tanto dos primórdios da humanidade, quanto dos 
tempos hodiernos ainda está enraizada e presente na mentalidade da população, 
assim se deduz que a migração sempre fez parte da história do homem, sejam elas 
“inter-regional, intra-regional, internacional, a mobilidade pendular (commuting)33 e a 
sazonal.” (CUNHA, 2005, p. 3).  

O conceito de migração ainda está longe de ser um consenso entre 
pesquisadores e estudiosos, pois cada um enxerga a transitoriedade de uma 
maneira, assim: 

 
entende-se por migração o ato de deslocamento humano por espaços 
territoriais, nacionais ou internacionais, decorrente de atos voluntários, 
busca de melhores condições de vida – econômicas ou societárias –, ou 
forçada, aquela compreendida entre as movimentações dos grupos 

                                                           
33

 A palavra inglesa commuting cuja tradução no idioma português significa “deslocando”, é utilizada 
para denominar o movimento pelo qual algumas pessoas fazem ao saírem de suas casas no início da 
manhã para trabalharem em outra cidade, retornando assim, apenas ao anoitecer. 
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humanos por imposição de forças de grupos ou eventualmente elementos 
de natureza. (DEL’OMO; MURARO, 2017, p. 181). 

 
Desta forma, também podemos compreender que o sistema de migrações é 

um movimento perpétuo onde prepondera a mobilidade horizontal onde em muitos 
casos se busca tão somente a dignidade da pessoa humana. 

Os povos bárbaros foram responsáveis pelo início de um dos maiores fluxos 
migratórios ocorridos na Idade Média, período compreendido entre o século V e XV. 
A referida migração é mais conhecida nos livros de história como “invasões 
bárbaras”, contudo apesar da expressão denotar o sentido de conquistas, 
usurpações ou ainda, apropriações, seu verdadeiro significado foi a busca pela 
segurança e aproximação para com o Império Romano. À época, Roma possuía um 
vasto território que crescia à medida de suas conquistas, dessa forma, os bárbaros 
visualizaram uma oportunidade de garantir à proteção dos romanos fazendo parte 
de seus exércitos e em contrapartida recebiam o direito de utilizar a terra para retirar 
dela o seu sustento. Àqueles que não se submetiam à Roma eram derrotados e 
conquistados sendo-lhes imposto o latem como língua oficial. Como os bárbaros 
eram formados por uma grande diversidade de povos e culturas, consequentemente 
existia uma heterogeneidade de línguas que com o tempo sofreram fusões, 
adaptações e fizeram surgir idiomas como inglês, alemão, holandês, “dinamarquês, 
o norueguês, o sueco, o português e o espanhol.” (PONCHECK, 2018, p. 38).  

O Continente Europeu passa, então, a concentrar um grande número de 
pessoas, algumas das quais migravam em busca de alimentos, outras em busca de 
segurança. Ao passo que crescia a população, também aumentavam as conquistas 
territoriais do Império Romano, mas como nem todas as anexações de territórios se 
deram amigavelmente, com o passar dos anos, até mesmo dos séculos as 
insatisfações deram lugar aos conflitos pelos territórios. (PONCHECK, 2018, p. 37-
39). 

Pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial foi criado, em 1957, o 
Comitê Intergovernamental para Migrações Europeias (CIME), tendo em vista que 
havia necessidade da distribuição de milhares de cidadãos que por ocasião da 
guerra foram libertados dos campos de concentração. O CIME foi responsável por 
realocar no Continente Europeu “famílias e indivíduos que fugiam de perseguições 
políticas, ideológicas, étnicas e culturais e também a migração de camponeses e 
trabalhadores urbanos.” (PAIVA, 2008, p. 2). Além de promover o aumento da 
migração no Continente Europeu, o CIME era responsável pelo transporte dessa 
população para outros Continentes, como por exemplo, a América. Funcionavam 
nas cidades de “São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre” 
(PAIVA, 2008, p. 8), escritórios incumbidos pelos trâmites burocráticos para a 
entrada de imigrantes no Brasil. 

Outro fator que contribuiu com os processos de migração foi marcado pela 
tensão entre os Estados Unidos e a União Soviético, no período que ficou conhecido 
por “Guerra Fria”. Cada potência defendia seus interesses, onde do lado americano 
vigorava o capitalismo e do lado soviético o sistema político e econômico do 
socialismo.  

As migrações internacionais duplicaram em 20% (vinte por cento) com a 
dissolução da ex-União Soviética isso se deu em virtude de que migrantes antes 
considerado internos passaram a ser a partir da dissolução da União das Repúblicas 
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Socialistas Soviéticas (URSS) migrantes internacionais uma vez que o então país foi 
de dimensões continentais deu origem a pequenos países, conforme aponta Pierre e 
Laurence (2008, p. 240). Com isso, as migrações ganharam força tendo os mais 
variados objetivos: migrações de estabelecimento, reagrupamentos familiares, 
migrações econômicas como também as migrações estudantis consideradas as 
mais comuns e conhecidas. 

Antes de fazer referências à hibridação faz-se necessário analisar o que é 
cultura. Nesse contexto, a antropologia considera uma das melhores definições de 
cultura o conjunto “complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, 
costumes e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo ser humano 
como membro da sociedade.” (TYLOR apud CASTRO, 2005, p. 31). 

Nesse seguimento, pode-se então encontrar uma vasta diversidade de ideias, 
não existindo uma definição específica que possa deixar um conceito mais correto 
que o outro. Assim, cultura é “um conjunto de valores, costumes e práticas que 
constituem o modo de vida de um grupo específico.” (MADERS; DUARTE, 2012, p. 
26). Ou ainda, dentro do contexto morfológico, a palavra cultura deriva do verbo em 
latim colere que significa cultivo. Todavia, o Ocidente acabou dando nova 
significação e atualmente cultura é um conceito aberto e em constante mutação ao 
qual foi atribuído o sinônimo de civilização. Assim sendo, “cultura é o padrão ou o 
critério que mede o grau de civilização de uma sociedade. (CHAUI, 2008, p. 55). 

A cultura envolve os diferentes povos e no Brasil elas se entrelaçam, se 
fundem e se confundem, por esse motivo p vocábulo hibridação, que também é 
sinônimo de cultura, talvez seja o termo mais adequado para caracterizar a 
população brasileira que é fruto da mistura não só de diversas raças, como de 
crenças, etnias, costumes, entre outras. Os colonizadores europeus que chegaram 
ao Brasil trouxeram, à força, nos porões dos navios a mão-de-obra de negros 
traficados do Continente Africano para o trabalho árduo em solo brasileiro, com 
intuito de exploração no novo território. 

Além de contribuírem no campo do desenvolvimento econômico, o aspecto 
cultural presente no Brasil com o passar do tempo contribuiu para formação do povo 
brasileiro. (BECHELLONI, 2005, p. 5). O brasileiro está em constante adaptação 
cultural, bem como, em incessante formação, visto que a cada dia chegam ao Brasil 
diversos imigrantes. Cada etnia e cada raça traz em sua bagagem uma cultura e um 
idioma diverso daqueles aos quais o brasileiro está acostumado a ouvir mesmo sem 
compreender. Ademais, trazem os conhecimentos gastronômicos que servem não 
só para matar a fome, como também, rememorar a distante terra natal. 

Os pequenos detalhes culturais, mesmo sendo modestos, diante do universo 
cultural brasileiro aos poucos vão ganhando espaço e tomando gosto pela 
população local com a integração, convivência pacífica e interculturalidade, assim 
surge a hibridação. A hibridação é um processo que 

 
abrange diversas mesclas interculturais – não apenas raciais, às quais 
costuma-se limitar o termo “mestiçagem” – e porque permite incluir as 
formas modernas de hibridação melhor do que “sincretismo”, fórmula que 
quase se refere quase sempre a fusões religiosas ou de movimentos 
simbólicos tradicionais. (GARCIA CANCLINI, 2003, p. 19). 
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Nesse contexto, compreende-se que a hibridação é o somatório de diversos 
fatores, um misto de ideias, peculiaridades, culturas, raças, crenças, religiões, 
histórias e diversas outras identidades que acabam se incorporando e, ao mesmo 
tempo, se transformando em algo ainda maior.  

A hibridização pode se dar de forma consciente ou inconsciente, no passado 
existia uma certa divergência no posicionamento a respeito de uma cultura continuar 
absolutamente pura ou se uma outra cultura pode “conquistar as outras por 
completo.” (BURKE, 2003, p. 112-113). É inegável que perdas culturais ocorrem, 
pois, a hibridização de forma rápida e inconsequente inclui a perda de tradições 
regionais e de raízes locais, trazendo mais prejuízos do que ganhos, como se a 
hibridização cedesse lugar a aculturação. Sem dúvida, não podemos chegar ao 
extremo de que ocorrem apenas danos, pois a maior cultura de certa forma absorve 
e também tira proveito de culturas menores adicionando a sua o que há de benéfico 
nas menores. Nesse contexto, existem casos em que o próprio idioma local sofreu 
adaptações convergindo para uma hibridização linguística, já que o contato entre 
diferentes idiomas aumentou significativamente. Exemplo disso é a hibridização 
linguística que aconteceu com o aumento dos exércitos europeus que se tornaram 
mais internacionais, havendo a necessidade de adequação para que ocorresse um 
maior nível de mobilidade e compreensão de ordens para as vitórias no campo de 
batalha. (BURKE, 2003, p. 33). 

Ademais, o envolvimento amoroso entre diferentes indivíduos com diferentes 
culturas pode resultar no nascimento de um ser humano considerado híbrido. 
Alguém que ao mesmo tempo aprenderá, por sorte, de forma natural dois idiomas 
distintos, sendo criado imerso na cultura da genitora e também na erudição do 
genitor. As diversas populações estão envolvidas entre si, seja no dia-a-dia da 
comunidade, nas relações de trabalho, amizade e até mesmo naquelas afetivas, o 
hibridismo cultural está presente. 

É possível, ainda, encontrar outros tipos de hibridação, pois, 
 

Se, por um lado, a hibridação cultural se opera nos interstícios de sistemas 
culturais antes desprovidos de contacto (sic) por destino geográfico ou 
económico, por outro lado, haverá que ter em conta a hibridação que resulta 
da aceleração do tempo histórico que propicia a miscigenação de camadas 
(layers) anteriormente discerníveis no quadro de uma mesma cultura. 
(CARNEIRO, 2006, p. 40). 

 
Nessa conjuntura deve-se compreender que, mesmo não havendo uma 

interação física entre indivíduos, a tecnologia pode ser capaz de aproximar pessoas 
que estão distanciadas por gerações ou faixas etárias. Desta forma, um adolescente 
pode utilizar-se da modernidade e seus meios tecnológicos influenciando ou mesmo 
ser influenciado por padrões e comportamentos utilizados por cidadãos mais 
experientes e vice-versa, causando da mesma maneira o fenômeno da hibridação. 

 
CONTRIBUIÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS FRENTE AOS DESLOCAMENTOS 
TERRITORIAIS 

 
A assertiva de que o sistema de proteção aos direitos humanos surgiu no 

ocidente se deve às razões históricas referentes aos últimos conflitos mundiais, 
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autoritarismos, crueldades, entre outros sofrimentos. Todavia, é cabível mencionar 
que os direitos humanos não são uma exclusividade apenas do ocidente, pois em 
todas as culturas existe algum tipo de proteção, mesmo que este amparo seja de 
valor ínfimo. Nesse contexto é cabível afirmar que: “a tese da origem ocidental dos 
direitos humanos é verdadeira, mas que tal fato não impede a assimilação da “boa 
idéia (sic)” ocidental por outros povos do planeta. Ele entende que a origem 
ocidental dos direitos humanos é um mero fato histórico.” (DONNELLY apud 
CARDUCCI, 2010, p. 74).  

Os direitos humanos são normas de proteção ao ser humano, são um 
conjunto normativo que visam assegurar à dignidade da pessoa humana. Para 
assimilar o significado de dignidade deve-se compreender que este conceito, 
diferentemente do pensamento filosófico e político grego da antiguidade, não pode 
ser atribuído de forma a concedê-lo como um título de nobreza ou ser algo que se 
conquista de acordo com o nível social ao qual o homem está inserido na sociedade. 
A dignidade é inerente ao ser humano, está atrelada ao simples fato de existir como 
pessoa, entretanto, por mais que não se possa outorgá-la, facilmente pode-se 
violentá-la, negando ao cidadão direitos já conquistados e expressos no 
ordenamento jurídico. Da mesma forma que o conceito de cultura, a dignidade 
humana é uma ideia aberta, um valor intrínseco relacionado à individualidade do 
cidadão, sem que se possa aliená-la ou renunciá-la, “bastando que seja reconhecida 
e protegida pelo ordenamento jurídico brasileiro.” (THOMÉ, 2010, p. 48). Dentro 
desse contexto é sabido que a Constituição Federal de 1988, (CF/1988), expressou 
por meio do art. 1º, inciso II, a dignidade da pessoa humana como sendo um dos 
princípios fundamentais da República Federativa do Brasil objetivando efetivar, de 
fato, à proteção de seus nacionais. 

Esse cenário protetivo é também encontrado nas legislações internacionais, 
principalmente na Declaração Universal dos Direitos Humanos adotada, em 1948, 
pela Organização das Nações Unidas (ONU). Assim, à dignidade da pessoa humana 
relacionada aos direitos fundamentais, está amplamente vinculada aos direitos 
humanos, pois assim como não há dignidade sem direitos humanos, do mesmo 
modo não existe direitos humanos sem a dignidade. 

O nascimento dos direitos humanos remonta à Carta Magna de 1215 
assinada pelo rei João da Inglaterra, conhecido pela denominação de João Sem 
Terra. O referido documento, editado por pressão dos barões ingleses, foi produzido 
à época tendo em vista, a violação por parte do Rei João, de inúmeras leis e 
costumes. Após ter assinado, o próprio Rei João recusa-se a cumprir o que foi 
acordado dando início à Primeira Guerra dos Barões (1215-1217). Sem dúvida, 
inúmeros outros documentos atinentes aos direitos humanos foram produzidos e 
serviram de alicerce para os demais, dessa maneira, cabe evidenciar entre os mais 
importantes e que de fato consolidaram proteção e dignidade: a Declaração de 
Direitos da Inglaterra de 1689, a Convenção de Genebra sobre a Escravatura, 
datada de 1926, A Convenção Relativa ao Tratamento de Prisioneiros de Guerra de 
1929, a Declaração Universal dos Direitos Humanos adotada de 1948, já 
mencionada anteriormente, os Pactos Internacionais de Direitos Humanos de 1966, 
a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 e a Carta Africana dos 
Direitos Humanos e dos Direitos dos Povos datada de 1981. (COMPARATO, 2003, 
s.p.). 
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Apesar da intensa produção de ordenamentos jurídicos voltados à proteção 
do homem e editados até o ano de 1939, a humanidade vivenciou as atrocidades 
cometidas por Adolf Hitler que por meio de sua ideologia nazista pregava a 
supremacia da raça branca em detrimento das demais. Por esse motivo exterminou 
judeus, ciganos, deficientes e todos aqueles que se opuseram ao regime. Nessa 
perspectiva, milhões de vidas foram ceifadas, dando origem ao que ficou conhecido 
como Holocausto. Países se uniram formando o grupo das nações Aliadas, tendo 
entre as principais o Reino Unido, França, EUA e URSS, em 1945, ou seja, seis 
anos mais tarde puseram fim ao período que ficou conhecido como Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945). (SILVA, s.a., s.p). 

O mundo pós Segunda Guerra Mundial avançou no campo dos direitos 
humanos depois de ter vivido um período sombrio diante das atrocidades cometidas 
por Adolf Hitler, nesse sentido verificou-se a necessidade de internacionalização dos 
Direitos Humanos para evitar a repetição de atos de tamanha brutalidade com o ser 
humano. Assim, os Estados passaram a desenvolver em conjunto normas que 
pudessem defender os Direitos Humanos de todos os cidadãos e que permanecem 
em vigor até a atualidade. 

O planeta Terra apesar de assim se chamado, possui muito mais águas em 
seus oceanos e nos seus subsolos do que espaços terrenos. Mas isso não significa 
um empecilho ou qualquer outro problema relacionado à migração, pois na 
atualidade as distâncias são encurtadas com a utilização de aviões que cortam os 
céus a centenas de quilômetros por hora, navios que atravessam oceanos numa 
velocidade jamais vista, transportando cargas e também pessoas e, ainda, diversos 
outros meios de transporte terrestres conduzem a população aos mais longínquos 
territórios. 

Deslocar-se em pleno século XXI entre territórios até poderia ser algo simples 
e fácil para qualquer ser humano, porém cada Estado define sua própria regra de 
entrada em seu território, o que consequentemente acaba limitando aqueles que têm 
por intenção migrar. Os espaços territoriais hoje possuem um dono, representado na 
figura de um Estado que limita sua superfície por meio de fronteiras. De acordo com 
o entendimento de um geógrafo, território é “uma porção do espaço geográfico, ou 
seja, espaço concreto e acessível às atividades humanas. [...], porém repartido, 
limitado, ainda que em expansão, diversificado e organizado.” (GOTTMANN, 2012, 
p. 525). 

No limite territorial do Estado encontra-se o que se convencionou chamar de 
fronteiras, sendo dessa forma considerada “uma linha no espaço a ser fortalecida e 
mantida.” (GOTTMANN, 2012, p. 529). Independentemente de serem naturais ou 
administrativas, as fronteiras delimitam a área territorial ou marítima do poder de 
atuação de um Estado. Apresentadas as definições de território e de fronteira faz-se 
necessário abordar o que são direitos humanos, antes de realizar as considerações, 
propriamente ditas, a respeito dos direitos humanos e deslocamentos territoriais. 
Dessa maneira, pode-se compreendê-los como um 

 
conjunto de valores históricos básicos e fundamentais, que dizem respeito à 
vida digna jurídico-político-psíquico-físico-econômica e afetiva dos seres 
humanos e de seu habitat, tanto daqueles do presente quanto daqueles do 
porvir, surgem sempre como condição fundante da vida, impondo aos 
agentes político-jurídico-econômico-sociais a tarefa de agirem no sentido de 
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permitir e viabilizar que a todos seja consignada a possibilidade de usufruí-
los em benefício próprio e comum ao mesmo tempo. (MORAIS, 2010, p. 
132). 

 
Além disso, torna-se importante destacar que os direitos humanos devem 

envolver um conjunto mínimo necessário de medidas de proteção à medida que haja 
a necessidade devem ser complementados, já que a sociedade está em constante 
evolução e, por vezes, carece de novos parâmetros. Em se tratando de evolução, a 
sociedade moderna vivencia um processo de tomada da globalização, fenômeno 
pelo qual acaba por aproximar ou unir num só sistema toda a coletividade. A 
globalização não ocorre somente em nível econômico, muito pelo contrário, ela 
abrange um conjunto heterogênico complexo que “se projeta por sobre os mais 
variados aspectos da vida.” (MORAIS, 2010, p. 134). A despeito da vasta 
diversidade de sistemas, comportamentos, estratégias capitalistas, entre outras que 
envolvem a globalização, os deslocamentos territoriais têm também, contribuído 
consideravelmente nesse sistema globalizado. As facilidades de locomoção da 
modernidade auxiliam a população a escapar de conflitos armados, desastres 
ambientais, crises políticas e econômicas, assim como contribuem com os migrantes 
que buscam apenas o mínimo de dignidade e melhorias na qualidade vida.  

Ainda que a mobilidade seja um fator propício às migrações na 
contemporaneidade, cabe ressaltar os Estados têm produzido normas cada vez 
mais rígidas para a entrada de pessoas em seus territórios. Por esse motivo pode-se 
apontar que 

 
as mercadorias têm mais direitos que os seres humanos que, por sua vez, 
têm mais liberdade de circulação quando se transformam em produtos a 
seres comprados, vendidos e trocados para a prostituição, o trabalho 
forçado ou a venda de órgãos. (MARINUCCI; MILESI, 2002, p. 23). 

 
Indubitavelmente o ser humano é desprezado e em alguns casos utilizados 

como um produto de consumo facilmente descartável. Suas presenças diante das 
fronteiras estão invisíveis aos olhos dos nacionais e mesmo os poucos que têm 
chance de adentrar nos limites do Estados são vistos com indiferença pela 
população local. Suas especialidades, profissões e diplomas trazidos de longe de 
nada servem, tendo em vista que não são reconhecidos por autoridades, conselhos 
e órgãos. 

Ainda, na contramão dos direitos humanos e com o constante aumento dos 
fluxos migratórios os Estados têm ampliado o controle de acesso em seus territórios, 
promulgando atos jurídicos que acabam por limitar e até mesmo suprimir direitos dos 
migrantes. Nessa perspectiva deixa-se de lado a questão humanitária e os direitos 
humanos e passa-se a observar os imigrantes “como intrusos” ou “inimigos” que 
almejam agredir a soberania nacional do Estado. (WERMUTH; SENGER, 2017, p. 
125).  

Dentro desse contexto de inimigos, frequentemente atribui-se a escusa de 
que nacionais do país “A” ou “B” não podem entrar em um determinado território, a 
razão de que lhes é imputado o título de terroristas. A imagem estereotipada, por 
vezes, é apresentada à sociedade com intuito de difundir uma inverdade de forma a 
disseminar uma mentalidade xenofóbica e criminalística a respeito do migrante. 
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DIREITOS HUMANOS E INCLUSÃO: LIMITAÇÕES E DESAFIOS JURÍDICOS E 
CULTURAIS FRENTE À IMIGRAÇÃO HAITIANA NO BRASIL DO SÉCULO XXI 

 
Sabe-se que a realidade brasileira é totalmente antagônica se comparada à 

países de primeiro mundo, pois no Brasil existem problemas de ordem econômica, 
sociais, relacionados à saúde, à fome, entre outros. Já em países desenvolvidos os 
problemas supramencionados, são minimizados ao máximo em razão de disporem 
de um enorme nível de industrialização, renda per capta, um vultuoso produto 
interno bruto (PIB), entre outras coisas, o que consequentemente contribuiu para a 
geração um elevado índice de desenvolvimento econômico (IDH). Apesar da 
divergência entre países pobres e ricos deve-se assemelhar o tratamento dado na 
Suécia aos migrantes. 

Nesse país, oferta-se aos refugiados a possibilidade de adquirir residência 
permanente de forma a habitar com toda sua família, assim resolveu-se o problema 
de ameaça de refugiados sírios, considerados por alguns como terroristas. O fato de 
poder coabitar com nacionais fortaleceu o princípio ético, onde o cidadão é mais 
valioso, em detrimento da “retórica de ajuda humanitária.” (GOMARASCA, 2017, p. 
21). Com a adoção de tal prática, consegue-se criar, no migrante ou no refugiado, o 
prelúdio de um vínculo afetivo com a nova terra, conscientizando estas pessoas de 
que agora possuem um dever de retribuição com o novo país e a comunidade local. 

Ainda que facilidades de habitação ocorram em países desenvolvidos, muitos 
migrantes escolhem o solo brasileiro para dar continuidade a seus sonhos de 
melhoria das condições de vida. O vasto território a mistura de raças, a grande 
variedade cultural e o sentimento de povo acolhedor servem de atrativos aos 
migrantes. Entretanto, ainda permanece ativo no inconsciente brasileiro, 
preconceitos raciais que atacam, denigrem e se aproveitam dos migrantes negros. 

A existência de aportes jurídicos voltados para proteção do trabalho, direitos 
humanos e inclusão social não é sinônimo de garantia efetiva para salvaguardar 
nenhum cidadão. Indubitavelmente, imigrantes são excluídos cotidianamente da 
sociedade, seja nas relações de trabalho ou na procura por um emprego, seja na 
busca pelo direito ao atendimento público e gratuito do sistema único de saúde, nas 
relações de interação com a comunidade local que os exclui do círculo social por 
meio de atitudes racistas, entre outras. 

A sociedade brasileira torna-se responsável pela não aceitação e a resultante 
exclusão dos migrantes sob os mais diversos pretextos, no entanto 

 
há fortes evidências na literatura internacional de que a presença de 
migrantes, independente do nível de qualificação, não gera impacto 
negativo sobre o emprego e os salários de nativos, isso mesmo para casos 
de migração em massa num curto período de tempo, como em situações de 
catástrofe ambiental. Por outro lado, existe um conjunto de evidências 
apontando para os efeitos positivos da migração para o país, seja para 
suprir deficiências de determinados perfis de qualificação, seja para 
enfrentar os efeitos do progressivo envelhecimento da população. 
(CHARLEAUX, 2017, s.p.). 

 
Embora, encontrem empregos com baixos salários e pouca qualificação 

profissional, a sociedade local é responsável por disseminar inverdades a respeito 
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da falsa acusação de roubo de empregos, o que de certa forma torna-se uma falsa 
acusação que contribui para o processo de exclusão social dos imigrantes. Torna-se 
difícil distinguir quem é amigo ou inimigo, as incertezas aos poucos transformam-se 
em intranquilidade, medo e em distanciamento social. 

O simples caminhar na rua é motivo para um imigrante negro chamar atenção 
de populares, pois em cidades do sul do Brasil é forte a colonização europeia 
formada em sua maioria por pessoas de pele branca e olhos claros. O preconceito e 
discriminação em razão da cor da pele é mais forte nos pensamentos de pessoas 
idosas, todavia, tal mentalidade mesmo sendo errônea e totalmente repulsiva é 
passada aos mais novos como se fosse uma herança cultural. A discriminação racial 
continua presente, ainda que de forma minoritária no seio da sociedade brasileira e 
hodiernamente usa-se como forma de exclusão social.  

A chegada de imigrantes ao Brasil advém dos mais diversos motivos, dentre 
eles a busca por um trabalho digno, com remunerações justas que possam auxiliar 
tanto aquele que labuta, quanto os que foram deixados no país de origem, pois parte 
de seus vencimentos são enviados para suprir muitas vezes a fome dos seus 
familiares. No entanto, alguns imigrantes são submetidos à exploração, humilhação 
ou às condições de trabalho semelhantes aos níveis de escravidão em pleno século 
XXI, mesmo havendo um ordenamento normativo responsável por coibir tais 
práticas. Ademais, em casos análogos, os estrangeiros executam o serviço de mão-
de-obra de trabalhos pesados sob condições insalubres, dormindo em “colchões 
pequenos, sem camas, divididos em três quartos com um único banheiro.” 
(PENEDO, 2014, s.p.) e depois de meses de atraso salarial são abandonados pela 
contratante. 

Recentemente, a Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, conhecida como Lei 
de Migração, revogou a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, que definia a 
situação jurídica do estrangeiro no Brasil e que criou o Conselho Nacional de 
Imigração (CNIg). O referido Conselho, “é órgão quadripartite, composto por 
representantes de órgãos federais, representantes dos segmentos de empregadores 
e de trabalhadores, além de representante da sociedade civil.” (PORTAL DE 
IMIGRAÇÃO, 2020, s.p.). O CNIg pode atuar na emissão de “autorizações de 
residências para fins laborais” (PORTAL DE IMIGRAÇÃO, 2020, s.p.), de forma a 
outorgar pedidos de permanência de estrangeiros no país nos casos onde a lei é 
omissa ou em casos considerados especiais e além disso tem como principais 
atribuições:  

 
a) formular a política nacional de imigração; b) Coordenar e orientar as 
atividades de imigração laboral e c) efetuar o levantamento periódico das 
necessidades de mão-de-obra imigrante qualificada; d) Promover ou 
fornecer estudos de problemas relativos à imigração laboral. (PORTAL DE 
IMIGRAÇÃO, 2020, s.p.). 

 
Entretanto, não se tratando de autorizações de residências para fins laborais, 

entende-se que a outorga e o controle de vistos são atribuições exclusivas do 
Ministério das Relações Exteriores ou da Polícia Federal, já que “vistos brasileiros 
jamais serão concedidos no território nacional. Sendo assim, não é possível ao 
imigrante obter visto em aeroportos, portos ou qualquer ponto de entrada da 
fronteira brasileira.” (PORTAL CONSULAR, s.a., s.p.). Dessa forma, é imprescindível 
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que o migrante antes de adentrar em solo brasileiro regularize sua situação junto ao 
Itamaraty ou Polícia Federal.  

A partir da entrada em vigor da Lei de Migração os estrangeiros passaram a 
ser tratados em condições de igualdade em comparação aos nacionais, conforme 
expresso no artigo 4º da Lei de Migração. Apesar da situação de igualdade, é válido 
lembrar que a concessão de direitos não é absoluta, mesmo num país democrático 
como o Brasil. Assim sendo, a Lei nº 13.445/2017 prevê, nos artigos 45 ao 62, como 
também nos artigos 81 ao 99 as medidas de retirada compulsória de estrangeiros, 
como também as de cooperação. (BRASIL, 2017). 

Indiscutivelmente, os imigrantes possuem atualmente, no Brasil, um aparato 
normativo composto de normas, portarias, resoluções, leis, entre outras, que tem o 
intuito de proteger e colocar em condições de igualdade estrangeiros e nacionais. 
Nessa perspectiva, o migrante pode contar com o apoio de cidadãos que prestam 
trabalho voluntário em Organizações Não-Governamentais (ONG’s) e igrejas 
espalhadas por todo território brasileiro. Tanto as ONG’s, quanto as igrejas possuem 
redes de assistência e proteção interligadas que, de certa forma, tornam menos 
difícil o processo inicial de contato com o novo idioma, com o ambiente, enfim, com 
a nova cultura. 

Dentro dessas redes assistencialistas são ofertados aos imigrantes 
alimentação, estadia, atividades culturais, artísticas, aulas de português, 
acompanhamento psicológico, encaminhamento para entrevistas de trabalho, 
confecção de documentos, além da interação com a comunidade local para a 
inserção no meio social. Por meio de contatos com demais voluntários, mesmo não 
sendo diretamente ligados à ONG’s ou às igrejas, expande-se a filantrópico para 
com os estrangeiros, pois muitos deles, como no caso dos haitianos, contraem 
matrimônio ou mulheres dão à luz bebês que necessitam ser registrados. Assim 
como não falam o português, faz-se necessário tanto para o enlace matrimonial, 
quanto para o registro de nascimento alguém que possa realizar perante o oficial do 
registro civil a tradução do idioma português-francês e vice-versa. (CARITAS, 2020, 
s.p.). 

Como as casas de acolhimento não comportam muitos imigrantes, a grande 
maioria procura por aqueles que já estão instalados e trabalhando, contudo, utilizam 
os serviços oferecidos pela rede de apoio. Assim sendo, algumas instituições 
optaram por fornecer inúmeras informações, em português, inglês e francês, que 
podem ser acessadas por meio das páginas de internet de ONG’s e igrejas para 
sanar dúvidas daqueles que necessitam de ajuda. 

Entre os haitianos pode-se encontrar pessoas com o mínimo grau de 
instrução, todavia encontram-se também cidadãos letrados, formados em faculdades 
e com as mais diversas profissões, como engenheiros, contadores, professores, 
administradores, agrônomos e demais profissionais. Infelizmente esses profissionais 
não podem exercer, de fato, suas profissões em solo brasileiro, pois há necessidade 
de que seus diplomas sejam reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC). 
(BRASIL, 2016, s.p.). 

Naturalmente que o assistencialismo, como também o ordenamento jurídico 
brasileiro não consegue resolver todos os problemas relacionados aos imigrantes, 
porém é de fundamental importância que a legislação brasileira esteja atenta às 
necessidades que porventura possam surgir à medida que a sociedade se 
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desenvolve. Deste modo, as mudanças na legislação devem ocorrer de forma 
acompanhar direitos humanos internacionais e a satisfazer as aspirações daqueles 
deixam sua terra e buscam ser tratados de forma igualitária como se não existissem 
fronteiras entre os países. 
 
CONCLUSÃO 
 

As fronteiras dos territórios são essenciais para coibir a entrada de qualquer 
ser humano que objetiva adentrar em um país com a intenção de cometer atos 
subversivos ou terroristas, assim como, para buscar um esconderijo objetivando não 
ser imputado pelos crimes já cometidos. 

A globalização é algo que visa criar sistemas semelhantes, objetiva uma 
aproximação, de negócios, economias e principalmente entre pessoas, assim é 
inadmissível que alguns Estados insistam em impedir que imigrantes que buscam, 
trabalho, moradia e um pouco de dignidade possam adentrar no novo território. 
Sabe-se que o racismo, no Brasil, apesar de ser considerado crime hediondo, ainda 
está enraizado em algumas mentes que não conseguem compreender que a 
formação do povo brasileiro se deu pela miscigenação racial entre negros, índios, 
europeus e inúmeros outras nacionalidades que vislumbraram no Brasil a 
oportunidade para usufruir de uma vida digna. 

Há necessidade não só de que o ordenamento jurídico nacional ou 
internacional expresse direitos e deveres de imigrantes, mas de que as prerrogativas 
inerentes aos direitos humanos sejam de fato efetivadas, de maneira a serem 
usufruídas em sua plenitude por todos os imigrantes.  Independentemente de raça, 
credo, convicção política ou tonalidade da pele, há que se compreender que a 
dignidade da pessoa humana deve se sobrepor ao ordenamento jurídico 
depreciativo ou discriminativo produzido por qualquer Estado. 

A dignidade da pessoa humana é um conceito aberto, ilimitado, abstrato e em 
constante mutação, por esse motivo não se pode fracionar direitos de forma a 
estabelecendo limites de atuação do Estado, uma vez que, a própria Constituição 
Federal expressa por meio do art.5º que “todos são iguais perante a lei [...].” Nesse 
sentido, as sociedades têm o dever moral, quiçá a obrigação de contribuir para que 
o migrante seja incluído e aceito no meio social, em detrimento de todo e qualquer 
processo de exclusão ou supressão de direitos. 

Conforme já explicitado, o presente artigo trata-se de um projeto de pesquisa 
que servirá de suporte para o desenvolvimento de uma monografia. Todavia, é de 
fundamental importância compreender que tanto o projeto, quanto a futura 
monografia certamente, não esgotarão o tema em específico, mas poderão servir de 
sustentação para outros possíveis estudos. 
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Resumo: É sabido que situações impostas por um cenário de emergência, 
inevitavelmente, comina em restrição de circulação de certas ideias. Ademais, 
diferenças culturais se estereotipam instigando a formação de um cenário polarizado 
em meio as mudanças comportamentais. Assim, em vez das decisões fazer o trajeto 
centro-extremidades, a cartografia na sociedade da informação passa a ser micro-
macro, ou seja, há uma mudança na ideia de centralização do poder na política 
brasileira e esta ideia impulsiona neo-federalismo que, por sua vez, dá maior 
autonomia aos entes da federação para determinados temas. Para tanto, a presente 
pesquisa visa entender o funcionamento dessa mecânica e o quanto esta reflete em 
um cenário pós-moderno e tão singular por estar inserido em uma pandemia. Para 
tanto, a presente pesquisa teve como substrato a consulta à literatura científica 
especializada e fichamentos de obras de pensadores contemporâneos. Conclui-se 
que o modelo trinário do federalismo brasileiro pode fomentar a pluralidade de ideias 
e, por sua vez, o sistema constitucional, pela sua tendência de polarização da 
discussão, fortalece o sistema democrático por prestigiar a diversidade ao 
possibilitar a adoção de medidas regulatórias por cada ente federativo para dirimir 
demandas próprias. 
Palavras-chave: Cultura; Direitos Coletivos; Diversidade; Sociedade da Informação.  

 

INTRODUÇÃO 

 
Este trabalho analisa as diferenças culturais em um contexto global, 

especialmente na convivência diária com situações impostas pelo receio do contágio 
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por um vírus letal, sem nenhuma medicação eficaz e imunizadores com 
possibilidade para um futuro incerto e diante das medidas austeras impostas pelas 
autoridades de saúde, sob a tutela das competências elencadas na Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), novas formas de trabalho e 
consumo surgem em meio ao distanciamento físico. 

Importante ressaltar sobre o afastamento físico, e não social. O último termo é 
empregado de forma errônea pela mídia, e diante dessa multiculturalidade de 
costumes e ações, há também novas formas de tomar decisões. A possibilidade de 
um neo-federalismo, a resposta opositiva de descentralização vinda das demandas 
das microrregiões e estas com a tendência para o movimento – micro-macro, e não 
mais o modelo centralizado – maior-menor. 

A problemática na resistência entre o modelo atual e a possível forma de 
desconcentração de um poder pertencente ao soberano, ao maior (macro), passa a 
olhar para as demandas da micropolítica, estudadas por Deleuze e Guatarri (1996) e 
o quanto essas segmentariedades produzirão respostas opositivas nas tomadas de 
decisões. 

Justifica-se pela situação relacionada a pandemia da covid-19 e a intensa 
preocupação com os enfermos, o aumento do consumo, especialmente em grandes 
redes de varejo e o aumento do consumo e produção interna diante de uma 
demanda reprimida. Logo, há a mudança nas relações de trabalho, no consumo e 
educação. Essas mudanças refletem nos atendimentos hospitalares e há uma 
preocupação em usar os recursos dispostos pela sociedade da informação para 
evitar a circulação de pessoas e estas demandas refletem no ambiente macro.   

Este estudo tem o objetivo de estudar as situações e buscar o entendimento 
através de pensadores como Boaventura de Sousa Santos, Gilles Deleuze, Felix 
Guatarri, para entender o processo segmentaridade impulsionado pelo modelo 
trinário de federalismo brasileiro e o quanto as micropolíticas e as formas 
emancipadoras refletem sobre esses Corpos sem órgãos micropolíticos e o quanto 
estes são influenciadores para possíveis tomadas de decisões no âmbito geral. 

A metodologia da pesquisa foi com base nas leituras e fichamentos dos 
mencionados autores, onde em cada trecho lido e estudado possibilitou o 
entendimento acerca do multiculturalismo e como essas formas descritas pelos 
pensadores influencia nas praticáveis e prosperas atitudes decisórias, 
especialmente ao tratar sobre a micropolitica e a emancipação. Portanto, há a 
descentralização e esta será a tendência de fragmentação para a envergadura do 
atual modelo federalista. 

 
O MULTICULTURALISMO POSTO À PROVA 

 

O multiculturalismo é a coexistência de formas culturais ou de grupos 
caracterizados por culturas diferentes no seio de sociedades ‘modernas’. Logo, 
tornou-se um termo onde descreve as diferenças culturais em um contexto 
transnacional e global (SANTOS, 2003, p. 26). 

A prova está na convivência diária com os transculturais, os sujeitos em 
condição de refúgio, que disputam espaço com os citadinos nacionais e pela 
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diferença cultural e especialmente o seu conhecimento e habilidade maior com a 
gestão administrativa dos negócios.  

Para Santos (2003, p.27), o multiculturalismo é uma sociologia das ausências, 
capaz de identificar os silêncios e as ignorâncias e estas definem as incompletudes 
das culturas, das experiências e dos saberes. A teoria da tradução permite a criação 
de inteligibilidades mútuas e articular diferenças e equivalências entre experiências, 
culturas, formas de opressão e resistência. Portanto, Santos (2003, p. 29) ao 
apontar uma descrição: 

 
O multiculturalismo como descrição das diferenças culturais e dos modos da 
sua inter-relação se sobrepõe ao multiculturalismo como projeto político de 
celebração ou reconhecimento dessas diferenças que tem suscitado críticas 
e controvérsias, vindas tanto de setores conservadores quanto de diferentes 
correntes progressistas e de esquerda. 

  
Logo, o multiculturalismo dá reconhecimento e visibilidade a culturas 

marginalizadas, diferenças culturais, experiências históricas, espaço sem fronteiras, 
diversidade, afirmação indenitária e a migração apresenta efeitos e consequências 
das dinâmicas culturais econômicas e políticas translocais. 

 
INTRACULTURALIDADE X INTERCULTURALIDADE 

 
Há uma distinção entre a Intraculturalidade e a Interculturalidade. A primeira 

designa o modo de lidar com a heterogeneidade, desigualdade e a diferença ‘dentro’ 
de espaços nacionais e uma alternativa ao organismo associado a certas versões do 
multiculturalismo. Vincula-se ao “viver juntos e lutar juntos”. A Interculturalidade não 
há um imperativo da inclusividade, tem contato, mas tem conflito, negociações e o 
direito de sair (BHARUCHA, 2000 apud SANTOS, 2003, p.32). 

Contanto, há conflito ao abrir espaço para um refugiado, especialmente com 
habilidades especificas e a visão holística a respeito de um novo empreendimento. 
Este apresenta algo novo, implanta uma nova cultura e um novo jeito de 
empreender. Enquanto o nativo apenas reproduz, o refugiado inova e provoca o 
conflito ao conquistar os clientes do cidadão nato.  

Ao aplicar o modo de lidar com a desigualdade e a diferença, é possível tratar 
sobre as questões ligadas as novas relações de trabalho impostas pela pandemia do 
Corona Vírus e a desterritorialização, conforme bastante mencionada por Deleuze e 
Guatarri (1995, p.5) ao fazer referências as novas formas e as linhas ao se 
inscreverem em um Corpo Sem Órgãos, onde tudo se traça e foge. 

Logo, ao alicerçarmos no pensamento de Deleuze e Guatarri (1995), há 
linhas, mapas e linhas abstratas. Cada sujeito pega e faz o que pode. Assim, esse 
movimento cartográfico repete-se nas relações de trabalho, especialmente nas 
mudanças de deslocamento casa-trabalho para casa-casa. 

             
RETÓRICA E VERDADE 

 
Para esta forma de conhecimento, a verdade é retórica, uma pausa mítica 

numa batalha argumentativa continua e interminável travada entre vários discursos 
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de verdade; é o resultado sempre provisório de uma negociação de sentido 
realizada num auditório relevante que, na idade moderna, foi a comunidade cientifica 
ou, melhor dizendo, uma pluralidade de comunidades científicas. As regularidades 
são enclaves precários de caos latente em áreas onde existe um grande consenso 
sobre o que deve ser considerado anormal ou irrelevante (SANTOS, 2002, p.92).  

Portanto, há uma transição paradigmática no “conteúdo de verdade”. Caso 
haja boas respostas positivas é a mais razoável e não há nenhuma estratégia de 
verdade para convencer do contrário. Contudo, para Santos (2002, p.98), o que está 
em jogo é a existência ou não de uma nova percepção da realidade. E a questão 
será decidida através da força dos argumentos utilizados pelos grupos dentro da 
comunidade relevante. 

Ao conceituar retórica, Santos (2002, p.104) explica sobre a forma de 
argumentar através de motivos razoáveis e no intuito de explicar resultados já 
consumados ou de procurar adesão a resultados futuros. Já, a persuasão é uma 
adesão baseada na motivação para agir e a argumentação tende a intensificar mais 
essa motivação. Logo, a nova retórica privilegia o convencimento em detrimento da 
persuasão e deve acentuar as boas razões em detrimento da produção de 
resultados. 

Esta retórica se assenta na polaridade orador/auditório e no total 
protagonismo do orador. Há certo diálogo entre o orador e audiência e algumas 
semelhanças entre sujeito e objeto. Já o auditório tem a nova retórica como um 
dado, pois o auditório é a fonte central do movimento e um processo social. A 
novíssima retórica presta uma atenção especial aos processos pelos quais os 
auditórios se emergem, desenvolvem e morrem. Pois, em um sistema capitalista, a 
realidade social não pode reduzir a argumentação, ao discurso, mas a retórica não é 
libertadora por natureza. 

 
ESCOLHA, TROCA E VALOR 

 
Para Foucault (1999, p. 271) ao fazer uma correspondência com a gramática 

da proposição, há uma escolha com que é recebido por ponto de partida a escolha 
da demanda e há uma renúncia a quem possui para obter uma coisa considerada 
mais útil e atribui mais valor.  Logo, a pergunta é: a que custo um bem pode se 
tornar um valor em um sistema de trocas, sob a condição um juízo de apreciação 
pode tornar-se preço em um sistema de trocas? Porém, há um valor estimativo das 
coisas. Pois concerne a cada mercadoria, individualmente e sem comparação com 
nenhuma outra modificar os desejos e a necessidade dos indivíduos. 

 Há uma troca criadora de utilidade, por oferecer à apreciação ao outro com 
pouca utilidade. Porém, o que era inútil, torna-se totalmente útil por uma criação de 
valores simultâneos e iguais de cada lado. Mas o superabundante de um não basta 
para as necessidades do outro e este se preservará de dar tudo o que possui e 
reservará uma parte para obter de um terceiro o complemento indispensável à sua 
necessidade (FOUCAULT, 1999, p.272).  

Logo, há um entrecruzamento do valor e da troca. Não há troca se não 
existissem valores imediatos e, para Foucault (1999, p.272): 
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Mas a troca, por sua vez, cria valor. E isso de duas maneiras. 
Primeiramente torna uteis as coisas que sem ela seriam de utilidade fraca 
ou talvez nula; que pode valer um diamante para os homens que tem fome 
ou necessidade de se vestir? Basta, porém, que exista no mundo uma 
mulher a quem se deseja agradar e um comércio susceptível de trazê-la às 
suas mãos, para que a pedra se torne “riqueza indireta para seu próprio 
proprietário que dela não precisa... o valor desse objeto para ele é um valor 
de troca” e ele poderá nutrir-se vendendo o que só serve para brilhar: daí a 
importância do luxo, daí o fato de haver diferença do ponto de vista das 
riquezas, entre necessidade, comodidade e prazer. Por outro lado, a troca 
faz nascer um novo tipo de valor, que é “apreciativo”: organiza entre as 
utilidades uma união recíproca, que duplica a relação com a simples 
necessidade.  

 
A troca para Foucault (1999, p.275) aumenta os valores – ao fazer novas 

utilidades, que indiretamente satisfazem necessidades – mas igualmente esta 
diminui valores. O não-útil torna-se útil e, na mesma proporção, o mais útil torna-se 
menos útil. Dessa forma o papel constitutivo da troca é dar um preço a todas as 
coisas e abaixa o preço de cada uma.  

Há a satisfação de necessidade ao cidadão, devido a situação de exceção 
imposta pela pandemia, e esta o torna mais próximo do seio familiar. Logo, as 
desigualdades sociodemográficas - há questões ligadas a ambiência espacial e 
social – incomoda a outros, e estes preferem voltar a uma vida normal. É uma troca 
ao utilizar o entendimento de Foucault (1999), mas há um movimento de resistência 
e uma não aceitação as condições impostas pelo agente público e a veemência 
contra a multiculturalidade em existência no dia a dia. 

 
O SISTEMA TRINÁRIO DO FEDERALISMO BRASILEIRO 

 
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 adotou o sistema 

trinário de federalismo – sendo o único modelo que traz como estados membros da 
federação brasileira: a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, sendo 
este último um ente sui generis. Pois, engloba as características dos estados e dos 
munícipios em um ente só. Destarte, a Carta Magna veio a eleger nos artigos 22 a 
24 as competências privativas, exclusivas e concorrentes, sendo que em tais 
dispositivos ficam previstos as competências Legislativa e as materiais. 

Deste modo, se faz possível nortear quem pode legislar ou administrar sobre 
tal temática e os limites que cada ente federativo pode atuar sem que um invada 
necessariamente a responsabilidade de outro ente. 

Porém, é sabido que momentos críticos representam riscos para as 
constituições que, tendo ou não em seu texto regulações para os estados de 
emergência ou calamidade, sempre  há o risco de ocorrer o comprometimento de 
normas garantidoras de direitos e, assim, torna-se possível a possibilidade das  tais 
normas ser suprimidas ou mitigadas para atender anseios ou necessidades 
entendidas prementes e necessárias para aquele momento (PALERMO, 2020, p.1). 

Ocorre que, na busca por estabilidade, hodiernamente, se cogitou centralizar 
poder nas mãos do governo nacional, ou de seu líder, no objetivo de um poder de 
comando imponente para se fazer valer as diretivas estatais tencionadas para o 
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fomento das medidas de enfrentamento à pandemia (PALERMO, 2020, p.1).Tal 
fenômeno fora evidenciado em várias partes do globo, desde países Orientais, 
países da União Europeia e países do continente americano. 

Sem o intuito de analisar cada uma das repostas dadas pelos países em 
questão, fato é que, no geral, encontramos a possibilidade de se fomentar a 
centralização de poder e, de outro, a possibilidade de se instigar a descentralização 
de poder. 

Destarte, o Estado Brasileiro, por meio de sua função judiciaria, tem 
alimentado a ideia de potencializar o modelo de federalismo no qual: União, 
Estados, Municípios e Distrito federal possuem independência legislativa e 
administrativa para gerir suas demandas, desde que, aquela matéria não seja de 
competência exclusiva de um ente da federação. 

No caso brasileiro infere-se uma instabilidade jurisprudencial que ora tende a 
centralizar as competências comuns e concorrentes na esfera federal e ora 
descentraliza fazendo prevalecer a vontade do ente federado segmentarizado. 

 
STF E A ADI 6341 

 
O Supremo Tribunal Federal (STF) Brasileiro, por meio da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 6341, ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista 
(PDT), questionou a redistribuição de poderes de polícia sanitária, introduzida pela 
MP 926/2020 na Lei Federal 13.979/2020. 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao analisar a questão, 
confirma por unanimidade, sobre o enfrentamento do Covid-19, não se limita 
exclusivamente a União, mas, também, compete aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios zelarem pelo direito à saúde e fomentar medidas de enfretamento à 
pandemia. Pois se trata de uma competência concorrente e, por conseguinte, as 
medidas normativas e administrativas adotadas pelo governo federal Brasileiro, por 
meio da Medida Provisória (MP) 926/2020 e, também, pela Lei nº 13.979 de 6 de 
fevereiro de 2020, a então chamada “Lei de Emergência”, não afastam as 
providências normativas e administrativas dos demais entes que compõe a 
República Federativa do Brasil. 

Com efeito, a centralização de competência na esfera federal visado pelo art. 
3º, §§ 8º a 11 da Lei Federal 13.979/2020, com redação dada pela Medida 
Provisória nº 926/2020, intentou, sem a devida observância dos art. 23, inciso II; 
198, inciso I; e 200, inciso II, concentrar no âmbito federal a responsabilidade 
constitucional dos demais entes federativos para cuidar da saúde; dirigir o sistema 
único de saúde naquilo que lhe compete; e executar ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica. 

Por todo o exposto, infere-se que o federalismo trinário demonstra 
potencialidade para fomentar a discussão ao estimular a pluralidade de alternativas. 
Pois, como cada ente federativo possui em suas respectivas competências, 
autonomia para legislar e administrar, poderão estar desvinculados a um poder 
mandamental central e vinculante ao criar e adotar medidas antagônicas para se 
estimular a proteção e preservação da vida e da convivência humana em sociedade. 
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Portanto, desde que estimulado, a “ajustabilidade” para lidar com assuntos 
concernentes a pluralidade de agentes, o modelo trinário pode vir a permitir que 
cada ente da federação, por meio de seus representantes eleitos, possa criar as 
diretivas mais condizentes com a sua realidade para atender suas demandas e 
expectativas. 

Por conseguinte, potencializa-se um mecanismo fomentador do 
multiculturalismo e da pluralidade de possíveis formas para conter necessidades 
prementes e/ou tecer diretivas com poder de mando estatal vinculador da pessoa 
humana. 

Portanto, torna-se imprescindível a existência de “freios e contrapesos”, pois, 
especialmente em momentos de crises, o controle recíproco da função executiva e 
legislativa, naquilo que a cada ente lhe compete, deve ser exercido por todas as 
funções estatais, em especial a função legislativa. Esta deve ater-se a possibilitar 
que qualquer cidadão, ao sentir-se violado, possa valer-se da prestação jurisdicional 
sem os entraves costumeiramente evidenciados.  

Por todo o exposto, o campo das competências comuns e concorrentes, 
apresenta-se como potencializadores do multiculturalismo e da pluralidade. 

 
COMPETÊNCIA COMUM  

 
Ao saber a respeito da abordagem das competências comuns dos entes 

federativos brasileiros, previstas no artigo 23 da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, se faz possível inferir que as atribuições entre as 
esferas Federal, Estadual, Distrital e Municipal, nas medidas de saúde, o dever de 
proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e 
cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos 
encontram-se albergadas pelo constituinte originário da Carta Magna Brasileira. 

De igual forma, com base no artigo 23, inciso IV do texto Magno brasileiro, 
também, é de competência comum o dever de impedir a evasão, a destruição e a 
descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou 
cultural. 

Assim sendo, o multiculturalismo pode ser fomentado por todos os entes 
federados, em especial, pelo fato de que o fundamento da proteção de povos e 
comunidades tradicionais passou a ser o direito à cultura (LOPES, 2016, p. 563). 

Destarte, o respeito aos modos de criar, fazer e viver dos povos são 
protegidos coletiva e difusamente (LOPES, 2016, p. 563) e, portanto, fomentar um 
federalismo descentralizado parece estimular a pluralidade de soluções ou 
“verdades” que, em caso de adoção de uma única linha ideológica norteadora das 
tomadas de decisões, não seria possível se vislumbrar. 

Portanto, ao contrário de se primar por uma visão “binária” ou díade de “ruim” 
ou “bom”; “pode” ou “não pode”, vislumbra-se a ideia de que cada ente pode 
escolher, nos limites de sua competência, qual o viés ideológico se faz possível se 
fixar e fomentar. 

À vista do exposto, com fulcro no artigo 23, inciso II, foi viabilizado que alguns 
municípios brasileiros pudessem decretar “lockdown” determinando o bloqueio total 
ou parcial da cidade ao concentrar esforços no confinamento de pessoas, restrições 
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de horário e de perímetro urbano que poderia ser frequentado. Longe de entrar no 
mérito da razoabilidade, efetividade ou utilidade das posturas adotadas, fato é a 
discussão de toda a ideia de argumentar sobre as inúmeras possibilidades, 
independentemente da existência de legislação federal sobre a temática 
descrevendo ou regulando as restrições, os entes federativos passaram a adotar 
medidas visando conter o avanço da pandemia. 

Assim, diferentemente do perfil centrífugo (do centro para zonas periféricas), 
costumeiramente e historicamente, adotado desde o período colonial brasileiro e se 
mantendo na federação, a pandemia potencializou reações centrípetas (de zonas 
mais periféricas para o centro) possibilitando que as regulamentações podem ser 
emanadas dos Municípios ou dos Estados, desde que dentro do disposto das 
competências comuns ou concorrentes. 

Consequentemente, os decretos oriundos do sistema federativo não 
significam necessariamente que as deliberações devam ser distintas, mas denota a 
possibilidade de ser diferentes daquelas a ser adotadas pelos tomadores de 
decisões caso fossem centrais e emanadas por poucos ou por se pertencer a um 
mesmo grupo ideológico (PALERMO, 2020, p.5). 

Portanto, a possibilidade de haver vários tomadores de decisões igualmente 
legítimos para adotar tais medidas pode diferir daquela que seria emanada por um 
poder central. Assim, se por um lado fomenta-se a pluralidade de ideias, por um 
outro existe a possibilidade de surgirem medidas altamente brandas ou 
demasiadamente violadoras de direitos fundamentais. 

No caso do direito de ir e vir esculpido no art. 5º, inciso XV Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, somente a título ilustrativo da magnitude 
das medidas adotadas e, sem qualquer juízo de valor quanto ao mérito das medidas, 
enquanto os entes fixaram restrições mais brandas potencializando o risco de 
contaminação, outros, conforme já mencionados, fixaram medidas como o 
“lockdown” vindo a impactar não só a liberdade de locomoção, mas, também, a 
economia nacional e serviços do cotidiano das pessoas. 

Portanto, o federalismo pode ser compreendido como um estimulador de 
discussões que, se por um lado pode aumentar a eficiência estimulando a 
elaboração de alternativas, por um outro, aumenta a confusão e pode vir a polarizar 
o debate. 

Com efeito, como qualquer outra ferramenta constitucional, ela não pode ser 
autônoma. Porém, ao limitá-la, pode colocar em risco toda a construção 
constitucional (PALERMO, 2020, p.6) por comprometer garantias fundamentais 
como a pluralidade de ideias e a implementação de medidas alternativas que, pelo 
viés ideológico do tomador central de decisões, não foram implantadas.  

Por força do discurso, adota-se a postura de preocupação com a capacidade 
de abrigar os enfermos e ao mesmo tempo, pela falta de recursos locais, fomenta-se 
a questão de emancipação para não vincular-se a ideia de hierarquia e colidir com o 
novo senso-comum. 
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O CONHECIMENTO-EMANCIPAÇÃO E O NOVO SENSO COMUM  
 
Para Santos (2002), a distinção entre ciência e senso comum pode ser feito 

tanto por ambos. Ao ser feita pelo primeiro, distingue-se pelo conhecimento objetivo 
e mera opinião ou preconceito. Já, pelo senso comum é distinguir por um 
conhecimento incompreensível e prodigioso e um conhecimento óbvio e obviamente 
útil.  

Logo, o conhecimento-emancipação tem de romper com o senso comum 
conservador, mistificado e mistificador para transformar num senso comum novo e 
emancipatório. Este se impõe ao preconceito conservador e ao conhecimento 
prodigioso e impenetrável, tem de ser um conhecimento prudente para uma vida 
decente. Apesar de ser um conhecimento mistificado, o senso comum possui uma 
dimensão utópica e libertadora valorizada através do diálogo com o conhecimento 
pós-moderno (SANTOS, 2002, p.107-108). 

O senso comum para Santos (2002, p. 108) é transparente e evidente, 
desconfia da opacidade dos objetivos tecnológicos, desdenha das estruturas por 
estar além da consciência, indisciplinar e não metódico e conservador. Quando é 
transformado pelo conhecimento-emancipação, o senso comum é imprescindível 
para intensificar a condição ou momento da ignorância para a condição ou o 
momento do saber. 

Contudo, o conhecimento-emancipação, para dar um salto qualitativo, 
necessita complementá-lo por outro, igualmente importante do conhecimento 
científico para o senso comum. Não há um desprezo por parte do conhecimento-
emancipação ao produzir tecnologia e entende que tal conhecimento precisa 
traduzir-se em autoconhecimento e em sabedoria de vida (SANTOS, 2002, p.108-
109). 

Portanto, para Santos (2002, p. 109): 
 

A construção da emancipação neo-comunitária avança à medida que a 
argumentação introduz exercícios de solidariedade cada vez mais vastos. 
Esta construção micro utópica tem de assentar na força dos argumentos 
que a promovem, ou melhor, no poder argumentativo das pessoas ou dos 
grupos que pretendem realizá-la.  

 
Não é possível emancipar se não há emancipação nas comunidades 

interpretativas e nas redes estabelecidas por elas. Ao alicerçar-se na interpretação 
de Santos (2002, p.110), haverá senso comum emancipatório quando seus 
membros encontrarem tradução e se convertem em linhas gerais, no caso das 
tópicas - assim denominadas pelo autor – ao tratar de discussões sobre restringir ou 
liberar, ficar em casa ou sair para o trabalho. Logo, há uma multiculturalidade na 
operacionalização das medidas legais e a Covid-19 apresenta uma resposta 
opositiva de descentralização de tomadas decisórias. 

 
MICROPOLÍTICA 
 

Para Deleuze e Guatarri (1996) o diálogo obedece a cortes de uma 
segmentariedade fixa, a vastos movimentos de distribuição regrada correspondendo 
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às atitudes e posições de cada um. Mas como são percorridos e arrastados por 
micromovimentos, segmentações finas distribuídas de modo totalmente diferente, 
partículas inencontráveis de uma maneira anônima, minúsculas fissuras e posturas 
que não passam mais pelas mesmas instâncias, mesmo no inconsciente, linhas 
secretas de desorientação ou de desterritorialização. Toda a subconversa dentro de 
um diálogo é uma micropolítica dos emissores. 

Na aplicabilidade do diálogo presente entre os agentes públicos e 
empresários, especialmente no movimento de resistência do público em relação ao 
privado, ao tratar sobre a volta da atividade econômica, alguns Estados e municípios 
adotaram medidas de alta restrição, devido as demandas, especialmente as 
dificuldades no atendimento da rede hospitalar.  

Há municípios brasileiros com apenas unidades de pronto atendimento e 
insuficientes para atender munícipes da localidade e ao acompanhar as informações 
sobre o vírus e a sua letalidade, causou tanto frisson nas lideranças locais a ponto 
de utilizarem medidas mais restritivas para a circulação de pessoas.  

Logo, para Deleuze e Guatarri (1996, p.69): 
 

Uma linha de segmentariedade maleável se destacou, mesclada a outra, 
mas muito diferente, traçada de uma maneira tremida pela micropolítica dos 
de visão ampla. Um caso de política, tão mundial quanto o outro e, ainda 
mais, porém, em uma escala e em uma forma não superponível, 
incomensurável. Mas também um caso de percepção, pois a percepção, a 
semiótica, a prática, a política, a teoria, estão sempre juntas. 

 
Portanto, para Deleuze e Guatarri (1996, p.72) a micropolítica não é menos 

extensiva e real do que a outra e a grande política nunca podem manipular seus 
conjuntos molares sem passar por essas micro-injeções que favorecem e criam 
obstáculo.  

Há uma mudança entre as figuras. Não há mais a relação Macro-Micro. Logo 
há a multiculturalidade do pequeno-grande, um poder descentralizado e a 
desconcentração de poder soberano vindo das demandas decorrentes em meio a 
situação de exceção. Logo, abre precedente para um senso-comum participativo. 
 
SENSO-COMUM PARTICIPATIVO 
 

Para Santos (2002, p.113) o que levou o equilíbrio entre regulação e 
emancipação ao ser quebrado a favor da regulação consiste na redução da política 
como prática social setorial e especializada na rígida regulação dos cidadãos nessa 
prática. No entanto, há uma normalização minuciosa da participação autorizada e as 
áreas de prática social foram transformadas em sua própria ajustagem. 

Logo, o conhecimento-emancipação foca na repolitização global da vida 
coletiva. Em primeiro, na ideia de hiperpolitização do Estado, operada pela 
modernidade, é uma despolitização da sociedade civil e quanto mais vasta o 
domínio da política, maior será a liberdade. O fim da política será sempre o fim da 
liberdade (SANTOS, 2002, p.113). 

Portanto, para Foucault (1988, p.27) a população surge como problema 
econômico e político e os governos percebem que não vão lidar apenas com sujeitos 
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e com “povo”, mas uma “população” e com as suas variáveis especificas: natalidade, 
morbidade, esperança de vida, fecundidade, estado de saúde, incidência das 
doenças, forma de alimentação, habitat. E todas estas se situam em um ponto de 
intersecção entre os movimentos próprios à vida e os efeitos particulares das 
instituições. 

Contudo, para Santos (2002, p.114) “O novo senso-comum político impõe que 
todas as outras formas de poder sejam também consideradas políticas”. Por 
conseguinte, no entender de Santos (2002) é a maneira mais eficaz de lutar contra 
os monopólios de interpretação e, ao mesmo tempo, garantir que o fim destes não 
implique necessariamente  renúncia a interpretação. 

 
CONSIDERAÇÔES FINAIS 
 

O multiculturalismo reconhece, destaca e projeta diferenças culturais e 
experiências históricas no espaço sem fronteiras. Com linhas abstratas e mapas, o 
agenciamento humano dentro dessa cartografia repete nas relações de trabalho, 
especialmente nas mudanças de deslocamento, em vez do “casa-trabalho”, passa a 
ser “casa-casa”. 

Há um privilégio do convencimento em detrimento da persuasão e este 
acentua as boas razões em detrimento da produção de resultados. Há um 
movimento de resistência e este não aceita as condições impostas pelo agente 
público. As comunidades interpretativas emancipadas se organizam em redes e 
fomentam a micropolítica. Esta, por ser menos extensiva e real do que a grande 
política, a sua direcionalidade discursiva não permite a manipulação de seus 
conjuntos molares e provocam uma reação no macro. Logo, para as mudanças na 
extensa área é preciso passar pelas micro-injeções. 

O estado brasileiro alimenta a ideia de potencializar o modelo de federalismo 
no qual os Estados, Municípios e o Distrito federal possuem independência 
legislativa e administrativa para gerir suas demandas desde que dentro das 
competências previstas constitucionalmente. Conclui-se que o federalismo pode ser 
compreendido como um estimular de discussões e se, por um lado, ao aumentar a 
eficiência, robustece a elaboração de alternativas, de outro, aumenta a confusão e 
propicia a polarização do debate.  

Portanto, como qualquer outra ferramenta constitucional, o federalismo não 
pode ser autônomo. Porém, limitá-lo pode colocar em risco toda a construção 
constitucional. Logo, quando o senso-comum impõe que novas formas de poder, 
também, sejam consideradas políticas, é uma maneira de lutar contra as 
dominações e imposições interpretativas e normativas do poder soberano. Ademais, 
além de proporcionar uma mudança de curso no federalismo brasileiro, também 
fomenta o fim desses monopólios e resulte em um novo limiar de interpretações e 
novas medidas mais próximas das realidades vividas pelos citadinos das 
microrregiões. 
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PROCESSOS HISTÓRICOS CÍCLICOS E DESAFIOS QUE AINDA NÃO 
CONSEGUIMOS SUPERAR SOBRE DIREITOS HUMANOS37 

 
Patrícia Pacheco Rodrigues38 

 
Resumo: Os textos objeto do presente estudo possuem como problemática 
demonstrar os acontecimentos mais marcantes, para construção da cidadania, dos 
Direitos Humanos e do próprio Direito, em diversos momentos históricos e sob o 
ponto de vista de várias sociedades e civilizações. O curso de Políticas Públicas em 
Gênero e Raça (GPP-GER) 39, para o qual os textos apresentados serviram de base 
didática, teve por objetivo geral instrumentalizar as/os participantes para o 
entendimento dos processos históricos de surgimento e naturalização do tratamento 
desigual justificado pelas diferenças raciais e de gênero, e assim como objetivos 
específicos a intervenção, visando à concepção, elaboração, implementação, 
monitoramento e avaliação dos programas e ações de combate à discriminação, 
temas intrinsecamente vinculados a disciplina de Estado, sociedade e Direitos 
Humanos cursada na Universidade Federal da Bahia (UFBA). Para tanto foi utilizada 
na metodologia o método dedutivo e a pesquisa documental. 
Palavras chaves: Estado; sociedades e civilizações; Direito; Direitos Humanos.  
 
INTRODUÇÃO 
 

Ao longo do presente artigo serão apresentados os resultados das leituras de 
dois textos sobre Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça da Secretaria de 
Políticas para mulheres, atualmente vinculada ao Ministério da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos, e tem como atribuição a defesa da dignidade de todas as 
mulheres.40 

Como metodologia utiliza-se o método dedutivo e a pesquisa documental 
neste estudo em que o Texto 1, demonstra uma cronologia evolutiva sobre o tema 
da cidadania, partindo da Revolução Francesa, muito bem ilustrando os percalços 
da burguesia incipiente, passando por vários instrumentos garantidores de Direitos 
Humanos, assim como faz uma evolução histórica sobre o pensamento da 
sociedade brasileira da Colônia a eleição de Dilma Roussef. O Texto 2, trata da 

                                                           
37

 Artigo com atualizações e adequações para submissão ao GT 1 – Direito e Multiculturalismo do XII 
Congresso de Multiculturalismo, Direitos Humanos e Cidadania da Universidade Integrada do Alto 
Uruguai e das Missões – URI – campus Santo Ângelo, de 09 a 12 de novembro de 2020, que teve 
como base capítulo publicado no livro Ensaios de Direitos Humanos. 1ed.São Paulo: Editora Anjo., 
2018, v. 1, p. 273-289. 
38

 Mestra em Direito pela UNINOVE; pós-graduada em Resolución de conflictos pela UCLM de Toledo 
- Espanha; pós-graduada em Educação em Direitos Humanos com ênfase em gênero no 
NEIM/UFBA; estudo e aplicação "Theory and tools of the Harvard negotiation project" pelo 
GNUSP/USP. Delegada de Polícia Civil em São Paulo. Coautora em obras Jurídicas e de Educação. 
http://lattes.cnpq.br/5702557396011791 
39

 Disponível em < http://www.dcs.ufv.br/?page_id=972> acessado em 30/09/2017. 
40

 Disponível em https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres, acessado 
em 23/10/2020. 
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evolução do Direito vinculado a sociedade, direcionando-se a atualidade 
democrática, conforme se verá a seguir. 

 
PROCESSOS HISTÓRICOS CÍCLICOS E DESAFIOS SOBRE DIREITOS 
HUMANOS 
 

O Texto 1, em seu capítulo inicial, parte da Revolução Francesa. Nesse 
período que se deram origem aos ideais representativos dos Direitos Humanos, 
quais sejam: a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Apenas os homens, como 
bem frisa o texto, tinham plena liberdade, eram iguais, ao menos em relação à lei, e 
deveriam ser fraternos, auxiliando uns aos outros, mas ainda predominava o poder 
no sentido de posição social, e nesse contexto de busca da igualdade em um 
contexto de desigualdade, é que surgem dois tipos de cidadão, e como bem se 
expôs no Texto 1, “o que é contraditório com o fundamento deste conceito” (p.12). O 
ser cidadão conforme as condições econômicas, um aspecto que foi “mascarado 
pela noção de fraternidade” (p.12), tinha esta tal liberdade baseada nos negócios, e 
se refletia na busca da liberdade na política “vinculado aos interesses daquela 
classe que dirigiu a Revolução Francesa” (p.12), a burguesia. 

 O Texto 1, discorre que a Revolução Francesa foi a consagração normativa 
dos Direitos Humanos Fundamentais, na Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão (França/1789), o primeiro documento que trouxe o destaque e o 
reconhecimento da pessoa humana, o reconhecimento do homem frente ao Estado 
e a coletividade. Nessa busca de defender o indivíduo contra o Estado, o direito de 
resistência à opressão, surge “a distribuição dos poderes políticos em três partes 
independentes e equivalentes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário” (p.13). Neste 
aspecto se demonstra uma preocupação ainda vigente nos tempos atuais, qual seja, 
de que não há Estado de Direito sem separação dos Poderes, e esta em nossa 
ordem constitucional contemporânea é clausula pétrea.  

Desde o nascimento do Estado Moderno os Poderes do Estado tem a 
prerrogativa de independência para exercerem com autonomia as suas funções que 
não são distribuídas ao acaso, mas de maneira que se possa ter a limitação do 
poder para evitar o abuso e manter a eficiência na atuação estatal.  É a separação 
uma teoria da ciência política, que resultou no processo de racionalização, assim 
chamado pelos sociólogos (p. 13), criando a burocracia estatal, que atualmente vem 
se buscando superar no conceito de Administração Pública Gerencial. 

No Texto 1 é muito bem exposta, historicamente, a necessidade de 
agregação às chamadas liberdades públicas (abstenção estatal alcançada na Idade 
Moderna com o Iluminismo) que não mais bastavam, já que era preciso que o 
Estado interviesse, era preciso sua atuação, pois após a Revolução Industrial (p.13) 
e o surgimento da classe operária, a opressão passou a ser econômica, e deveria o 
Estado agora garantir a igualdade material (direitos econômicos, sociais e culturais). 

Ainda que no início do século XX diversos países trouxeram Constituições e 
documentos internacionais fortemente marcados pelas preocupações sociais, “os 
novos Estados de caráter moderno respondem de forma brutal e sanguinária a 
essas reivindicações, deixando claras as limitações de sua legalidade e de seu 
conceito de cidadania” (p.14), dando origem a várias “vertentes de luta” (p.14) e 
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revoluções, e finalmente a “ampliação e aplicação do conceito de cidadania à 
metade da população: as mulheres” (p.15). 

Os Pactos Internacionais dos Direitos Civis e Políticos e dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, que bem demonstram a realidade bipolar do pós- 
segunda guerra, que tratou de dividir os Direitos Humanos em direitos civis e 
políticos, de um lado, e direitos sociais e econômicos, de outro, o conflito entre 
Leste-Oeste refletiu na preferência entre as categorias de direitos: enquanto os 
Estados Unidos deram ênfase aos direitos civis e políticos, que é parte integrante da 
herança Liberal; a União Soviética deu importância aos direitos sociais e 
econômicos, que são parte da herança Socialista. Portanto, no auge da Guerra Fria, 
o conflito entre as duas categorias de direitos — civis e políticos v. sociais e 
econômicos — encontrou uma solução de compromisso com a criação dos dois 
pactos, direcionados na tentativa de avançar na aplicação da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos de 1948, e dar aos Direitos Humanos uma conotação jurídica 
e vinculante.41 

O Texto 1 facilmente distingue o Estado intervencionista do neo-liberal, que 
apenas regula a ordem pública, sendo absenteista, assim que a democracia surge 
(no século XVIII), com a preocupação sobre o poder de polícia (de manter as 
liberdades clássicas das pessoas), com o Estado se limitando, na instituição de 
mecanismos de proteção contra suas condutas abusivas. 

De outro lado, o Estado intervencionista, é aquele que assume as várias 
regulações, e estipulação dos direitos sociais dentre os direitos fundamentais. Os 
direitos sociais normalmente não nascem prontos, necessitando de uma 
implementação, para se tornarem concretos e o Estado deve buscar políticas 
públicas universalistas para de fato transformar as promessas constitucionais em 
direitos efetivos, algo que o Poder Judiciário não consegue resolver 
satisfatoriamente, gerando um problema de isonomia, já que os que vão em juízo 
tem seus direitos concretizados, diferente dos que não vão e não tem acesso a 
justiça, o que depende de uma organização da Justiça, principalmente, 
hodiernamente, de uma Defensoria Pública organizada, e ainda estamos muito 
longe do ideal, o que se traduz em uma desigualdade de fruição de direitos sociais, 
um problema recorrente na história mundial.  

Nos demais capítulos que seguem, o Texto 1 faz uma evolução histórica 
sobre o pensamento da sociedade brasileira da Colônia a eleição de Dilma Roussef, 
de como se relacionam a sociedade civil. Do período da Colônia a República Velha, 
“a estrutura e poder verticalizado vai propiciar o surgimento e a disseminação de 
relações de poder que contrariam o modelo descrito para o Estado moderno, 
misturando as esferas política e pública com a esfera das relações pessoais, do qual 
resultam privilégios que tendem a engessar a estrutura social” (p.21). Reflexo claro 
deste período, ainda sobre os dias atuais, foi a elitização da educação “focalizada no 
atendimento dos interesses educacionais das famílias abastadas e no descaso com 
o processo de universalização da educação básica fundamental para toda a 

                                                           
41

 Disponível em <http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewArticle/250/520> acessado em 
26/09/2017. 
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população” (p.25), questão que está em processo de superação com a criação das 
quotas para ingresso às universidades. 

Destaque merece o chamado período Getulista (1930-1945) “que vai 
transformar o país em uma nação industrial” (p. 29), mas com uma modernização 
autoritária, durante a ditadura de 1937 a 1945, em que “o Estado passa a assumir 
um papel preponderante na condução da economia, planejando, construindo 
infraestruturas e industrias de base, investindo em grandes projetos de 
desenvolvimento e reorganizando a burocracia estatal” (p.30), e a sociedade 
brasileira vê a construção durante tal momento histórico e político dos seus direitos 
sociais, iniciando-se “um processo de tutela do Estado no campo da cidadania” 
(p.31). 

“A volta da democracia política” (p.32), ocorre com o fim do nazifascismo em 
1945, que torna insustentável a ditadura do Estado Novo, e “passa a ocorrer na 
política brasileira o confronto entre os interesses dos conglomerados empresariais 
americanos e do grande capital financeiro e industrial brasileiros” (p.32) e “a 
segunda metade da década de 1950 representou um avanço significativo da 
economia brasileira” (p. 33) o que “favoreceu um período de calma política e de 
garantias democráticas raras” (p.34). “Mas todo esse progresso e festa” (p.34) 
escondiam elementos preocupantes como a inflação crescente e o endividamento 
externo, além da manutenção do pacto social com a elite fundiária do país 
resultando em exclusão dos trabalhadores/as, que na miséria, migravam do campo 
para o mundo urbano, em total situação de precariedade. Cenário que propicia o 
golpe militar de 1964, com os militares tomando o poder e “interrompendo, assim, o 
crescimento das organizações sociais e o exercício da cidadania” (p.35). 

Da ditadura a democracia, o Estado brasileiro passa pelo chamado “milagre 
econômico” (p.37), que possibilitou grande desenvolvimento, mas “o quadro social, 
entretanto, não sofreu grandes alterações e as cidades continuaram inchadas com 
grande concentração de pobreza” (p.37). Logo “os setores populares e democráticos 
atingidos pelo golpe reagiram através de ações que foram das guerrilhas 
organizadas às mobilizações populares e sindicais” (p. 38). Tais ações, agregadas a 
crise internacional de 1973 e a crise da dívida externa brasileira, permitiram a volta 
ao regime democrático em 1985. 

Com a chamada “abertura gradual e segura” o Brasil retoma a democracia 
com a anistia política (geral, ampla e irrestrita), o inicio da legalização dos partidos 
políticos em 1979 e a eleição do presidente por Colégio Eleitoral, mesmo diante do 
movimento das “Diretas Já” de 1984. 

Da Assembleia Nacional Constituinte adveio nossa atual Constituição Federal 
(1988), apropriadamente batizada de Constituição Cidadã, porque demarca o 
processo de redemocratização do Brasil, ao romper definitivamente com a ordem 
anterior (ditadura instalada em 1964), instaurou-se, assim, o regime político 
democrático, com a intenção de definitivamente consagrar a nova ordem. Temos, 
em nossa Constituição, um documento que contempla os Direitos Humanos de 
forma abrangente e pormenorizada, como nenhum outro documento em nossa 
história. Desse modo, o Estado brasileiro adotou uma Constituição com ampla gama 
de direitos e garantias fundamentais, visando assegurar a todos a plena realização 
da cidadania. A nova Constituição não só repercutiu no ordenamento interno, mas 
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“impôs” a questão dos Direitos Humanos como tema fundamental da agenda 
internacional do país. 

Nesse cenário de pressão econômica e social, faz com que o país saia da 
postura conservadora, em face da crise desde 1970 e o crescente endividamento 
externo, e adote o neoliberalismo como política central do Estado brasileiro, nos 
governos Collor, Itamar e nos dois mandados de Fernando Henrique Cardoso 
(FHC), concepção decorrente do chamado “Consenso de Washington”, que “atende 
a necessidade dos grandes conglomerados americanos e europeus” (p. 41), nesse 
sentido, o “Estado brasileiro redirecionou seus recursos e investimentos priorizando 
o mercado, o que teve impacto negativo na elaboração e efetivação das políticas 
públicas igualitárias” (p.41) e na implementação do texto Constitucional vigente. 

A tímida política de transferência de renda iniciada no governo FHC, foi 
fortemente implementada no governo Lula (de 2003 a 2010), além da revigoração do 
MERCOSUL, numa política soberana no plano externo e no plano interno “juntar em 
uma única agenda, o desenvolvimento econômico, as dimensões sociais e as 
políticas públicas” (p.43), optando o governo por construir tais políticas públicas em 
parceria com a sociedade civil. 

Atualizando o conteúdo do Texto 1, Dilma Roussef, a primeira mulher a ser 
eleita presidente do Brasil (de 2011 a 2016), teve seu 2º mandato abreviado pelo 
Congresso Nacional com a aprovação do impeachment. No começo de seu mandato 
o programa Plano Brasil Sem Miséria era uma das principais metas do seu governo, 
retirar pessoas da pobreza extrema. O programa foi uma ampliação do Bolsa 
Família, do governo Lula. A presidente também continuou outras ações do 
antecessor, como o Minha Casa, Minha Vida, que subsidia a compra de moradia 
popular.  

Os desdobramentos da Operação Lava Jato, que acabou se transformando 
na maior investigação da história do país, atingiram a Petrobras, os principais 
partidos políticos e figuras políticas nacionais, da base e da oposição. Longe do fim, 
a Lava Jato desestabilizou de forma irreversível o governo Dilma, resultou na prisão 
dos maiores empreiteiros do país e disseminou o uso da delação premiada como 
instrumento de investigação42. Diante do agravamento da crise econômica, novos 
protestos tomaram as ruas ao longo de 2015 e 2016, desta vez, pedindo o 
impeachment da presidente, que o Senado aprovou e o vice-presidente Michel 
Temer assumiu definitivamente o poder em 31 de agosto de 2016.  

“A sociedade civil brasileira da redemocratização” é o último capítulo do Texto 
1 em análise. Em 1980 surge a chamada “nova cidadania ou cidadania ampliada”, 
que “procurava apontar para um projeto de transformação societária de matriz 
democrática” (p. 47), estabelecendo “canais de comunicação entre o surgimento de 
novos sujeitos sociais e de direitos de naturezas diversas, como ainda centrando 
seus esforços na ampliação dos espaços da política” (p. 48). Esses novos sujeitos 
sociais ou movimentos sociais oriundos da sociedade civil são tidos como uma 
“terceira esfera” ou terceiro setor, “diversas organizações sem vínculos diretos com o 
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 Disponível em < http://especiais.g1.globo.com/politica/politica/processo-de-impeachment-de-
dilma/2016/governo-dilma-em-20-fatos> acessado em 29/09/2017 
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primeiro setor (público, o Estado) e o Segundo setor (privado, o mercado)”43. Nesse 
“processo de encolhimento do Estado e da progressiva transferência de suas 
responsabilidades sociais para a sociedade civil, que tem caracterizado os últimos 
anos, estaria conferindo uma dimensão perversa a essas jovens experiências” (p. 
49). 

As questões sociais e muitos dos direitos fundamentais vêm sendo 
deslocados do eixo público para um concepção filantrópica, que são conduzidas 
pelo Terceiro Setor, com vista as suas necessidades, sem, muitas vezes, possuir 
uma diretriz de implementação de políticas públicas, ainda que o Poder Público 
busque a manutenção da transparência e controle sobre tais instituições, que pode 
até se mostrar como um controle sobre os próprios movimentos sociais, que focados 
na execução das políticas públicas estatais podem se perder em seus reais 
propósitos. 

Direcionando-se para a análise do Texto 2, que em sentido geral trata da 
evolução do Direito vinculado a evolução da própria sociedade, é assertivo o 
entendimento de que “as relações jurídicas contribuem com a ampliação da 
cidadania e a promoção das ações afirmativas” (p.55). 

As civilizações da antiguidade oriental são tidas como civilizações hidráulicas, 
pois dependentes do regime de rios para a sua sobrevivência, com base no Estado 
teocrático e absoluto, é cenário propício para o surgimento das primeiras 
desigualdades sociais entre os indivíduos, já que a legitimidade da camada 
detentora do poder se dá de forma absoluta e rígida, e o Direito “nasce, portanto, 
claramente marcado pelo interesse de uma classe social e com a finalidade de 
estabelecer regras que propiciassem a defesa e a manutenção de seu poder” (p. 
57), resultando na criação de vários códigos de direitos e deveres que ainda são 
reflexos das normas positivadas atuais. 

Merece destaque a Democracia Ateniense, que apesar de considerada como 
um avanço numa época em que a tirania reinava nas demais civilizações, deve ser 
considera como excludente, porque poucos eram considerados cidadãos, excluía as 
mulheres desta participação política, além de outros indivíduos.  

Durante o grande período histórico das civilizações, até se chegar ao império 
Romano “as feições do Estado e, consequentemente, das leis, mudam de acordo 
com a pressão social, com os costumes e a partir dos interesses daqueles/as que 
detêm o poder” (p.60), e “o poder e direito pressionados vão mudando de impositivo 
para democrático e o Estado–polícia para Estado de Direito” (p.60) 
 O Direito não é tanto dever-ser ou um conjunto de regras, mas um fenômeno 
fático, complexo. O Direito não existe em nenhuma parte, não está nem nas leis, 
nem nas decisões judiciais, sejam presentes ou passadas, já que na decisão 
singular enquanto aparece, expira. Há Direito antes dos juristas e haverá depois 
deles, são interpretes autorizados, mas tal consagração não lhes assegura nenhum 
monopólio. O Direito é algo inacabado, sempre em suspenso e relançado, na 
mediação da mudança44. 
                                                           
43

 Disponível em < https://pt.wikipedia.org/wiki/Terceiro_setor> acessado em 27/09/2017. 
44

 Disponível em <http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/rev_academia/revistas/08/jupiter-hercules-
hermes-tres-modelos-de-juez.pdf> acessado em 28/09/2017.  
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O desenvolvimento do Direito na sociedade brasileira teve por base a 
legislação portuguesa, “no Brasil, até hoje foram promulgadas seis Constituições e 
em todas elas reflete-se claramente o contexto econômico, social e político de cada 
época” (p.64), em especial nossa atual Constituição da República Federativa do 
Brasil (CRFB) de 1988, várias das reivindicações de diversos segmentos sociais da 
época foram implementadas em seu texto, o grande exemplo foi o “lobby do batom” 
que conquistou a recepção de vários direitos das mulheres convertidos em direitos 
fundamentais. 

A implementação de tais garantias no texto constitucional, que ao proibir a 
discriminação (ou seja, a exclusão) avança para alcançar a igualdade formal, mas 
isto não basta. Para alcançar a igualdade material e substancial, é preciso promover 
a inclusão dos vários grupos vulneráveis por meio de medidas de proteção que os 
iguale de fato ao mesmo nível social dos demais, essencial a adoção de ações 
afirmativas (a chamada Discriminação Positiva). Essas medidas especiais para a 
ascensão social desses grupos, mas só até que alcancem o pleno exercício dos 
direitos humanos em igualdade com os demais, portanto, não são discriminatórias, 
são inclusivas. 

Todavia, só podem perdurar até alcançar os fins pretendidos, depois essas 
medidas devem ser suspensas, pois teríamos direitos desiguais para iguais. 
Portanto, as ações afirmativas são medidas especiais e temporárias cujo objetivo é o 
de se alcançar a igualdade material e substancial. Em síntese, pode-se dizer que as 
ações afirmativas são medidas compensatórias (compensam a exclusão com ações 
inclusivas), que “pretendem também induzir transformações de ordem cultural, 
pedagógica e psicológica (p. 80). 

O desenvolvimento das ações afirmativas em âmbito internacional se dá por 
Mecanismos Convencionais e Não-convencionais do Sistema Internacional de 
Proteção dos Direitos Humanos (p.86), e dentre os Mecanismos Convencionais (são 
aqueles criados por convenções específicas de Direitos Humanos) são alguns 
exemplos: a Convenção pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
Racial; a Convenção pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra 
a Mulher; a Convenção sobre os Direitos da Criança; o Pacto Internacional sobre 
Direitos Civis e Políticos, dentre outros. 

No capítulo sobre Direito Público, do Texto 2, a importância é saber “quais as 
implicações do Brasil se declarar um Estado Democrático de Direito?”. São 
destacadas no texto (p.72) as principais características do Estado de Direito, quais 
sejam: o Império da lei; a Separação dos Poderes e a Prevalência dos Direitos 
Fundamentais. A República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático 
de Direito, numa relação umbilical entre Democracia e Estado de Direito, este último 
fundado no princípio da legalidade, corolário da segurança jurídica, e ao controle 
judicial a ser realizado por um Poder Judiciário independente com capacidade 
técnica para uma análise de qualidade das leis. Não há Estado de Direito sem 
Separação dos Poderes, cláusula pétrea constitucional, que assegura o 
desempenho independente de funções típicas e atípicas pelos Poderes, de forma 
harmônica, a fim de se evitar o abuso, em um sistema de freios e contrapesos.  

Em face da concentração de Poder no Absolutismo de reis divinos, com Jean 
Bodin e Hobbes, foram nas Revoluções Inglesa, Americana e Francesa, e 
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doutrinadores como Locke, Rousseau e Montesquieu, na imposição de freios ao 
poder, que atualmente a República Democrática é caracterizada por sua concepção 
de governo dos livres e iguais, aliada a instituições eficientes, que atendam aos 
preceitos constitucionais básicos com prevalência dos direitos fundamentais, e 
garantam alguns mecanismos efetivos de controle social, na busca de uma 
democracia de qualidade que reflita bom funcionamento e estabilidade, sendo que “a 
administração pública – que é o meio pelo qual o Estado buscará a realização do 
bem comum – deverá estar sempre voltada para os interesses da coletividade” 
(p.76). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Por fim, o que se pode perceber ao longo da agradável leitura dos Textos é 
que os processos históricos são cíclicos, e a efetiva implementação dos Direitos 
Humanos positivados ainda se mostra como um desafio a ser superado.  

Contudo os Textos contribuem, em muito, para uma visão abrangente das 
evoluções ocorridas e de quais os percalços as sociedades, hoje tidas como mais 
modernizadas e integrativas, enfrentaram e como pode-se encurtar a distância ao 
objetivo que deve estar presente em todos os governos e naqueles/as que o 
compõem na administração pública, qual seja, promover o bem de todos/as para se 
construir uma sociedade livre, justa e solidária (artigo 3º da CRFB, objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil).  
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NAZISMO, PATRIARCALISMO E TOTALITARISMO: OS “ISMOS” DA 
REDUÇÃO E DA MESMIDADE 

 
 

Thaís Maciel de Oliveira45 
 Joici Antônia Ziegler46 

 
Resumo: O sufixo “ismo” indica um sufixo grego utilizado para derivar sistemas 
políticos e de ideologias. Nesse presente trabalho, o sufixo “ismo” indica a origem da 
racionalidade centrada que essas compreensões derivam. Dessa forma, tanto o 
nazismo, quando o patriarcalismo e o totalitarismo possuem uma racionalidade 
comum que o presente artigo tematiza, a partir das compreensões teóricas de 
Emmanuel Lévinas. Aqui, a racionalidade centrada é pontuada face suas 
complexidades e paradoxalidades. Assim, através do método de abordagem 
complexo-paradoxal o estudo mantém uma noção de dinâmica não linear, uma 
dinâmica que é ao mesmo tempo ambígua e ambivalente. Por derradeiro, por meio 
da dialética histórico-estrutural se estuda o logos que permeia o simbólico dos três 
sistemas de redução do Outro ao Mesmo. 
Palavras-chave: Nazismo; Patriarcalismo; Totalitarismo; Alteridade. 

 
INTRODUÇÃO  

 
Pensar no ser não é inerente exclusivamente aos estudos contemporâneos e 

modernos. Pensa-se no ser desde os tempos primórdios, entretanto a divergência se 
concentra em cada paradigma do período destacado. Assim, como no período 
ontológico-antigo em que a referência do sujeito partia do objeto, o conhecimento 
tinha como pressuposto apenas um logos47 que definia a concepção da verdade. Ou 
seja, a metafísica cosmológica caracterizava um mundo constituído por essências, 
em um conhecimento vinculado aos mitos. Desse modo, o mundo já estava dado, 
existe objetividade sobre cada aspecto da realidade, a verdade é absoluta e única 
para cada realidade. Parte da concepção ontológica dicotômica do conhecimento. 

Nesse sentido, o período clássico, como o contexto das teorias de Platão, de 
Aristóteles e de Sócrates, parte de uma concepção ontológica48 e dicotômica de um 
pensar o que é o ser humano. Em conformidade, a teoria dualista responde essa 
pergunta a partir de duas noções, dois núcleos; como corpo e alma, corpo e 
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Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI, pesquisadora bolsista da CAPES, advogada. E-mail: 
adv.thaismaciel@gmail.com 
46

 Docente, Advogada, Doutoranda e Mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação Strictu 
Sensu em Direito pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI – Santo 
Ângelo/RS. Especialista em Direito Processual Civil pela UNISUL – Universidade do Sul de Santa 
Catarina. Cursando Licenciatura em Filosofia pela UNINTER; Email – joiciantonia@yahoo.com.br 
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 Logos a partir da linguagem grega significa discurso, essencialmente significa uma explicação. 
“Heráclito caracterizava a realidade como tendo um logos, ou seja, uma racionalidade que seria 
captada pela razão humana” (MARCONDES, 2002, p. 26). 
48

 Estudo do ser. 
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pensamento, interior e exterior. Essa concepção de paradigma dicotômico também 
foi assumida ao longo da Idade Média, permanecendo a relação sujeito e objeto de 
forma dicotômica na filosofia moderna. Essa teoria dualista revestida pela doutrina 
cristã pautou a formação da cultura ocidental por meio de um desvelamento do 
conhecimento a partir do logos Deus, ou seja, a noção ontológica partia de um 
prisma divino logocêntrico49, fonocêntrico50 e etnocêntrico51. 

Essa noção pautada em um logocentrismo teocêntrico52 reforçou todo período 
da Idade Média, entretanto também foi o estopim do apogeu cultural da fase inicial 
do pensamento moderno, marco do nascimento do homem renascentista. O 
modernismo marcou o início da valorização do indivíduo, do antropocentrismo e do 
racionalismo. O indivíduo moderno é empoderado por meio da razão e da ciência, 
para articular com as verdades absolutas medievais. Entretanto, esse período, que 
elevou a status supremo a razão, também foi um período caracterizado pela 
irracionalidade da despersonificação e pela indeterminação. 

Nessa perspectiva, dentro de um longo período de priorização da razão, a 
modernidade fomentou o individualismo como um padrão universal inerente ao ser. 
Esse discurso racional, que promoveu o conhecimento e a ciência, também 
promoveu segregações, extermínios e anulação do Outro. Assim, esse discurso 
totalizador moderno insere-se em um contexto histórico da indiferença em prol da 
ciência. Eis que o paradigma do ouvir insere-se nesse contexto, como uma mudança 
de paradigmas, questionando essa supervalorização do eu e do ver. 
Indubitavelmente, pensar na existência a partir do Outro, em que o ouvir marca o 
início de novos paradigmas, representa o rompimento de um logocentrismo pautado 
no Mesmo, rompimento de um logos etnocêntrico, e rompimento de uma visão 
dicotômica de modo de ser. 

No presente estudo, a racionalidade centrada é pontuada face suas 
complexidades e paradoxalidades. Assim, através do método de abordagem 
complexo-paradoxal o estudo mantém uma noção de dinâmica não linear, uma 
dinâmica que é ao mesmo tempo ambígua e ambivalente. Por derradeiro, por meio 
da dialética histórico-estrutural se estuda o logos que permeia o simbólico do 
sistema nazista, do sistema patriarcal e do sistema totalitarista.  

 

NAZISMO E TOTALITRISMO: O LOGOS DE UMA RACIONALIDADE CENTRADA 
 
Assim, situa-se o pensamento filosófico de Emmanuel Lévinas, filósofo judeu, 

naturalizado francês, imerso em tempos totalitários e sombrios do século XX. 
Certamente, o período do século XX é marcado como um período de contradições; 
altos progressos científicos caminham juntos com a miséria humana, diante da 
aniquilação do homem pelo homem. Esses horizontes de “extermínio” e de 
“aniquilação” (ARENDT, 2013, p. 92), são legitimados pelo rompimento do 
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 Parte o conhecimento a partir de um único logos. 
50

 O conhecimento parte de uma única voz. 
51

 Parte do princípio de uma única raça, raça padrão. 
52

 Deus-essência como centro de tudo. 
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consensus iuris53. Nessa perspectiva, o totalitarismo difere de conceitos morais por 
não substituir: 

 
Um conjunto de leis por outro, não estabelece o seu próprio 

consensus iuris, não cria, através de uma revolução, uma nova forma de 
legalidade. O seu desafio a todas as leis positivas, inclusive às que ela 
mesma formula, implica a crença de que pode dispensar qualquer 
consensus iuris e ainda assim não resvalar para o estado tirânico da 
ilegalidade, da arbitrariedade e do medo. Pode dispensar o consensus iuris 
porque promete libertar o cumprimento da lei de todo ato ou desejo 
humano; e promete a justiça na terra porque afirma tornar a humanidade a 
encarnação da lei. (ARENDT, 2013, p. 615). 

 

Isso denota que a crise do humanismo do século XX não foi em decorrência 
de uma ruptura com os valores sociais e culturais; mas representa a “frieza 
existencial à qual o homem se acomodou, esquecendo-se da igualdade em 
humanidade do seu semelhante-que-diferente” (MOURA, 2013, p. n. p). Neste 
cenário, se institui o olhar do indivíduo, por meio de um simbolismo totalitário que o 
conecta no mundo. Consequentemente, o estado de imersão do “ser em si mesmo” 
caracteriza a metafísica da subjetividade54, em que os fundamentos do sujeito então 
dentro dele mesmo. 

A partir desse paradigma, o sujeito produz o objeto, o conhecimento propicia 
ao indivíduo moderno artifícios para articular e questionar as verdades absolutas do 
período medieval. O conhecimento, nesse sentido, não é apenas desvelado, não 
está dado, mas é edificado, construído por meio da ciência. Em conformidade, a 
equação universal da razão ilumina o conhecimento. Dessa forma, tanto a metafísica 
da razão enclausurada em um contexto ôntico55, também chamada como a 
metafísica da presença, como a metafísica tradicional, advinda do Deus cartesiano 
repetem o mesmo discurso, ou seja, repetem o mesmo sentido do logos, em 
consequência de as duas metafísicas apenas articularem o sentido dominante do 
mundo, e não articularem com o diferente56. 

Nesse sentido, mesmo com a desvalorização da aparência, do ôntico, a 
afirmação do ser em uma ontologia fundamental trilha caminhos rumo à esfera do 
Mesmo. Assim, se caracteriza a metafísica como a anulação do diferente. Essa 
estrutura já determinada pela razão: 

 
Tem consequências catastróficas para o próprio pensamento. Ele se torna 
mera subsunção das aparências às formas superiores do ser. Nesse mundo 
tão ordenado, quase não temos que pensar mais. O pensamento não altera 
a estrutura dominante do ser. Essa inabilidade do pensamento termina nas 
catástrofes políticas do nosso século. Tantos crimes, mas quase sem 

                                                           
53

 Conforme Hannah Arendt significa consenso de um povo, união. Separação da lei e da moralidade. 
54

 Heidegger chama a metafísica da subjetividade a metafísica moderna que estabelece a relação 
sujeito-objeto como essência racional. 
55

 Conceito formulado por Martin Heidegger que diz respeito àquilo que é imanente, ao ente, ao 
fenômeno, aquilo que é aparente pelos sentidos. 
56

 A filosofia da linguagem de Heidegger abre um leque de pesquisas para Lévinas, entretanto 
Lévinas critica a filosofia de Heidegger por ser a grande mentora da 2ª Guerra Mundial. 
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culpados. O indivíduo que não pensa e se torna cúmplice dos crimes: essa 
é a banalidade do mal diagnosticada por Hannah Arendt como a 
consequência dessa tradição filosófica que quase mumificou a estrutura do 
ser e nos marginalizou. (MILOVIC, 2004, p. 92). 

 

Com efeito, o pensamento moderno não problematiza suas próprias verdades 
absolutas. A modernidade mantém o sujeito isolado do objeto, e o conhecimento 
fechado sobre si mesmo. Consequentemente, o pensamento é enclausurado pela 
estrutura do pensar, a essência da razão articula a forma dicotômica de pensar. 

Eis que a tradição filosófica desde a época antiga é criticada por edificar o 
pensar dentro dele mesmo, ou seja, por manter o conhecimento enclausurado ao 
exterior do senso comum, aquilo que é imanente e aparente aos olhos. O 
pensamento tradicional, para Lévinas, impreterivelmente sempre deu preferência 
para o entendimento que liga o ser ao objeto cognoscível. Nessa ordem, o ser fica 
aprisionado no campo das ideias/conhecimento, ou seja, a identidade e a 
consciência do ser são perdidas face à compreensão como sujeito cognoscente 
(NODARI, 2016, p. 175).  Lévinas considera tanto a representação, quanto a 
dimensão das ideias importantes, uma não sobressaindo sobre a outra. 

 Dentro dessa perspectiva inicia-se a ruptura do pensamento tradicional da 
filosofia com a afirmação das novas estruturas hermenêuticas e abertura a um 
mundo repleto de luz face ao esquecimento do ser. Lévinas escreve que o período 
moderno seria um viver na noite escura, as trevas da razão permeiam o pensamento 
diante da anulação do diferente, assim o sair da noite escura seria ver a luz do 
Outro, ver a luz da sensibilidade e da intersubjetividade. A Modernidade, portanto, 
elaborada por estruturas racionais e por um monólogo do sujeito, paga um preço: 

 
O preço que a Modernidade paga por essa afirmação do ser humano e do 
desencantamento do mundo tradicional é, para Webera perda da liberdade 
e do sentido, em que aparecem, por um lado, as novas estruturas que 
administram e determinam a vida moderna e, por outro, a diluição da ideia 
de uma racionalidade substancial, provocando a fragmentação do sentido 
da vida. (MILOVIC, 2004, p. 105). 

 

Em conformidade, o utilitarismo57 que a Modernidade apregoa fomenta a 
heteronomia do ser humano. A Modernidade, diante de um individualismo 
instrumental, conjugou o conhecimento em meio à dominação. Assim a crítica ao 
utilitarismo é, em face da metafísica moderna, depreciar a vida humana. Em outras 
palavras, o conhecimento moderno objetifica o indivíduo. Por derradeiro, sob o 
pressuposto de libertar os indivíduos das amarras teocêntricas, a ciência aprisiona 
os corpos em um registro normatizador social. 

Nesse pensamento, tanto o conhecimento moderno, como o conhecimento 
medieval, pautaram-se em uma dicotomia do ser. Com efeito, a possibilidade da 
intersubjetividade do ser como um ser de relações, apenas é viável quando se 
tematiza o Outro, em uma equação mais complexa do saber e do conhecimento. 

                                                           
57

 Alicerce do pensamento ocidental, frente ao rompimento dos fundamentalismos religiosos e ápice, 
dominância do princípio da razão. 
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Nesse enfoque, a partir do rompimento da perspectiva absolutizante do ser, o 
horizonte histórico de construção do ser abre fissuras para uma reflexão do sujeito 
como existir histórico, ou seja, “o corpo é o fato de que o pensamento mergulha no 
mundo que pensa e que, por consequência, exprime este mundo ao mesmo tempo 
que pensa” (LÉVINAS, 2012, p. 30). 

Nessa perspectiva, Lévinas apregoa o rompimento da dicotomia do ser, 
pautado em uma noção de que somos sujeito e parte do mundo ao mesmo tempo. 
Com efeito, a construção do humanismo levinasiano parte do sentido de que o 
observador deve colocar-se no lugar do observado. Nesse sentido, a mudança 
paradigmática da estrutura sujeito-objeto é ultrapassada face à significação do corpo 
como um sensor de sentido. Assim: 

 
O gesto corporal não é descarga nervosa, mas celebração do 

mundo, poesia. O corpo é um sensor sentido [...]. Como sentido, está ainda, 
contudo, do lado de cá, do lado do sujeito; mas como sensor, já está do 
lado de lá, do lado dos objetos; pensamento que não é mais paralítico, é 
movimento que não é mais cego, mais criador de objetos culturais. 
(LÉVINAS, 2012, p. 30). 

 

Nesse aspecto, a construção do sentido ocorre por meio da percepção como 
sujeito, da percepção do ser como um ser de inter-relações.  Logo, diferente de um 
imediatismo binário as elucubrações/reflexões levinasianas inserem-se na 
perceptiva do ser por meio de múltiplas dimensões integradas. Assim, o ser mais 
que corpo e alma, é: linguagem, emoção, vontade, crença, cultura, história e 
relação. Essa dinâmica da estrutura social é importante para Lévinas. Para o filósofo 
o existir se constrói no segmento do tempo-espaço, logo “não se pode compreender 
o atual desconectado do passado” (MOURA, 2013, p. n.p.). Para Lévinas, o corpo 
possui história, o corpo carrega a memória do passado. 

Com efeito, com a superação de uma forma de conhecimento dicotômica do 
ser, a partir da percepção do sujeito como um ser de relações e inter-relações, 
passa-se, incontinenti, a desenvolver uma nova compreensão de humanismo, que 
sobressai frente à violência da totalidade e de uma linguagem logocêntrica. Assim, 
parte-se de um logos não manifestado na razão, mas na vida, na ética do pensar, na 
sensibilidade e na descortinação da vida humana pautado no amor e na abertura 
ética para com o Outro. 

Em decorrência da crise preestabelecida na Modernidade, na razão 
instrumental que dogmatizou a autonomia do ser, a expressão do anti-humanismo 
caracteriza um paradoxo da Modernidade; o modernismo como refém da própria 
Modernidade. “O que se mostra, então, é uma busca pela satisfação pessoal, pela 
autorrealização plena a todo custo, por um individualismo agressivo, sob o pseudo-
rótulo da salvaguarda da preservação das vontades individuais” (MOURA, 2013, 
n.p.). O ocidente mergulha em uma época em que a equação racional da 
Modernidade configura o que é ou não considerado racional/relevante: 

 
O humano que se vota à razão do ser para dela extrair sua justificação, a 
sua verdade e o seu sentido, é um humano que tem que assistir à sua 
própria aniquilação, à aniquilação da sua razão e do seu ser. Se a razão do 
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ser é a salvaguarda da identidade, é preciso que os pontos fora da curva ou 
se ajustem ou se dissipem. (RODRIGUES, 2017, p. 47). 

 

O totalitarismo que a Modernidade apregoa repousa em um totalitarismo 
ontológico. Nesse sentido, diante da pretensão de dominação dos sentidos, os 
caminhos, os meios justificam o todo. Assim, a desumanização é justificada como 
forma de meio a um fim; “a violência contra o diferente afeta diretamente o Eu que, 
ao reunir forças para sair do anonimato existencial, se vê envolto às marés da 
neutralização conceitual que a própria sociedade instituiu” (MOURA, 2013, n.p.). 

Assim, o pensar individual, o autopensar é anulado pelo pensar dominante. O 
diferente é uma ilusão, deve ser calado, aniquilado. Esse discurso que não é 
corolário do século XX, é reminiscência de uma metafísica que, por anos, aniquilou a 
diferença em prol do semelhante e do igual. O movimento da mesma razão passa, 
de tempos em tempos, por uma esquizofrenia de uma mesma consciência. 

A situação paradoxal da Modernidade, nesse sentido, promove ordem e 
desordem ao mesmo tempo, edifica um ser angustiado em si mesmo, fechado em 
um ideal sobre si: 

 
Desde muito tempo, com certeza, esta alienação se tornara sensível aos 
homens. Porém, após o século XX, foi encontrado, com Hegel, um sentido a 
esta alienação, reconhecida como provisória e como portadora de um 
acréscimo de consciência e clareza ao acabamento das coisas. Explicava-
se, sobretudo com Marx, pela alienação social, estes desvios da vontade; 
ao exaltar as esperanças socialistas, tornava-se, paradoxalmente, plausível 
o idealismo transcendental! Mas a angústia de hoje é mais profunda. Ela 
provém das experiências das revoluções que soçobraram na burocracia e 
na repressão; provém das violências totalitárias que se fizeram passar por 
revoluções. Pois nelas se aliena a própria desalienação. (LÉVINAS, 2012, p. 
94). 

 

Com efeito, Lévinas questiona a racionalidade por sua linguagem de 
totalização. Mesmo tendo grandes influências de Husserl58, Lévinas questiona o 
fenomenológico por ficar na representatividade59. Nesse sentido, há uma ligação na 
ideologia que conduz o fechamento sobre si, e a linguagem proveniente dos 
totalitarismos, absolutismos e determinismos fomenta uma linguagem de aniquilação 
da diferença, de igualdade formal, de ver o outro como o Mesmo. Em outras 
palavras, edifica uma linguagem logocêntrica por não considerar a diferença como 
parte do humano. 

A redução do ser humano “sob o nariz da ciência” (LÉVINAS, 2012, p. 22) 
desconsidera o humano através do valor mais elementar da vida humana: sua 
identidade e sua subjetividade. Assim, o fechamento sobre si está ligado à 
objetificação. A partir do momento em que o indivíduo não enxerga o Outro como 
humano, como ser com suas especificidades, sua anulação é característica do 

                                                           
58

 Emmanuel Lévinas tem grande influência de Husserl e de Heidegger, indo além dos dois autores 
para construir sua própria filosofia. 
59

 Lévinas se recusa a ficar apenas na representatividade, da objetificação permitindo-se ir além da 
inteligibilidade. 
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fechamento sobre si. Ou seja, fechado sobre si, o diferente é anulado em virtude de 
sua diferença. Apenas os iguais ao objeto referenciado são personas em uma 
realidade de objetificação massiva (MOURA, 2013). 

No aspecto da diferença, Lévinas a eleva a princípio argumentativo. Para ele, 
a diferença caminha junto com o acolhimento. Como característica da 
personalidade, a relação com o Outro é primordial para o ser humano; como ser de 
inter-relações, o outro é característica fundamental na construção do ser. 
Consequentemente, os totalitarismos apresentam a característica de não ver o 
Outro, isto é, tratar todos como Mesmos: 

 
A igualdade de condições, embora constitua o requisito básico da justiça, é 
uma das mais incertas especulações da humanidade moderna. Quanto 
mais tendem as condições para a igualdade, mais difícil se torna explicar as 
diferenças que realmente existem entre as pessoas; assim, fugindo da 
aceitação racional dessa tendência, os indivíduos que se julgam de fato 
iguais entre si formam grupos que se tornam mais fechados com relação a 
outros e, com isto, diferentes. Essa desconcertante consequência foi 
percebida quando a igualdade deixou de ser aceita em termos de 
dogmatização ou de inevitabilidade. Sempre que a igualdade se torna um 
fato social, sem nenhum padrão de sua mensuração ou análise explicativa, 
há pouquíssima chance de que se torne princípio regulador de organização 
política, na qual pessoas têm direitos iguais, mesmo que difiram entre si em 
outros aspectos; há muitas chances, porém, de ela ser aceita como 
qualidade inata de todo indivíduo, que é “normal” se for como todos os 
outros, e “anormal” se for diferente. Essa alteração do sentido da igualdade, 
que do conceito político passou ao conceito social, é ainda mais perigosa 
quando uma sociedade deixa pouca margem de atuação para grupos e 
indivíduos especiais. (ARENDT,2013, p. 59). 

 

Nesse exposto, o processo de libertação do oprimido, essa experiência de 
outridade “possibilita a relação ética entre o ser humano com a alteridade do outro e 
isso possibilita no mundo da vida a experiência da verdade e da liberdade” 
(SIDEKUM, 2015, p. 75). Para Lévinas, o abandono da totalidade se revela na 
máxima “tu não matarás”, da relação com outrem “é a única que introduz uma 
dimensão da transcendência e nos conduz para uma relação totalmente diferente da 
experiência no sentido sensível do termo, relativa e egoísta” (LÉVINAS, 1980, p. 
172); a vida é levada a patamar fundamental, primário, originário. Conforme o autor, 
o abandono da totalidade, o despertar da sonolência do fechamento sobre si é 
percebido quando o Eu enxerga as múltiplas possibilidades de ser diferente na 
sociedade. 

Esse pensar as relações priorizando o Outro na relação, a partir de uma 
relação ética, questiona fortemente a racionalidade como o verdadeiro pressuposto 
da incompletude humana. Lévinas busca romper com o pensamento tradicional da 
totalidade, da racionalidade moderna, dos determinismos da totalidade racional, que 
legitima totalitarismos em uma linguagem fascista comprometendo-se com a política 
do puro conceito, presa nas amarras ontológicas do ser e em uma cultura do 
Mesmo. Portanto, o pensamento que Lévinas repercute é em direção a uma “crítica 
à totalidade, ou à filosofia que desde Platão e Aristóteles, busca compreender a 
realidade, aprisionando-a num conceito, numa universalidade, sintetizando e 
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sincronizando, dissolvendo o outro no eu” (PAIVA, 2010, p. 123). Assim, Lévinas 
rompe com o ideal de uma filosofia abstrata, não pensada na realidade e a partir da 
realidade. 

Por seu turno, a afirmação da totalidade e a negação da alteridade caminham 
juntas. Na totalidade, o agir do Outro é dominado e oprimido, sua liberdade é 
aniquilada. A totalidade apresenta como características a possessão e a dominação 
que, juntas, buscam alienar: 

 
O homem através da objetividade da história. A objetividade e a 
neutralidade do conhecimento revelam o triunfo do mesmo sobre o outro; 
com isso desaparece a liberdade e a dignidade do homem na totalidade e 
nela são absorvidos. Lévinas aponta-nos que a filosofia ocidental se 
estrutura nessa condição, na qual nenhuma interpelação se poderá 
contrapor e na qual a guerra e a destruição do indivíduo serão testemunhas 
na supressão da dignidade da pessoa humana na totalidade ideológicas. 
(SIDEKUM, 2015, p. 110). 

 

Com efeito, a leitura levinasiana da compreensão do Outro longe das amarras 
ontológicas caminha em direção à mudança axiológica da ética como filosofia 
primeira. Assim, não mais a razão, mas a sensibilidade e o outro passam a ser 
condição de existência no mundo. Desse modo, o seu pressuposto da ética como 
filosofia primeira vem do questionamento da razão como responsável pela aporia da 
indiferença na humanidade (CAMILLO, 2016). Lévinas afirma que o movimento da 
saída ética é a necessidade de pensar o Outro, é o movimento de consideração pelo 
Outro. Para Lévinas, a guerra não é a origem de tudo, ou seja, o bem antecede a 
existência humana, portanto, a ética como filosofia primeira é justamente a visão da 
responsabilidade pelo Outro, o Outro como pressuposto primeiro de todas as 
relações; é a mudança do paradigma proposto pela Modernidade, é o enaltecimento 
do ouvir. 

Diante disso, Lévinas defende a subjetividade do ser, defende a diferença e a 
relação com o Outro e afirma que o desejo pelo Outro é o que move os indivíduos, o 
ser é aquilo que ele constrói com seus semelhantes, assim a definição do ser é 
construída a partir do contato com o Outro. Assim, reduzir o Outro ao Mesmo, seria 
matar sua alteridade, matar sua subjetividade, matar sua diferença, matar aquilo que 
o qualifica como humano. Ou seja, para esse autor, a sensibilidade não pode ser 
reduzida, a responsabilidade ética para com o outrem deve ser movida pelo amor: 

 
Uma tentativa de chegar à justiça a partir do que se pode chamar a 
caridade, que se mostra para mim como obrigação ilimitada diante do outro 
e, nesse sentido, acesso à sua unicidade de pessoa, e, desse modo, amor: 
amor desinteressado, sem concupiscência. Já disse que essa obrigação 
inicial, diante da multiplicidade dos seres humanos, se torna justiça. 
Todavia, é muito importante para mim que a justiça possa fluir, derivar da 
preeminência do outro. (LÉVINAS, 2014, p. 34-35). 
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Com efeito, a partir de uma linguagem poética da infinitude60, Lévinas escreve 
sobre o abandono da objetificação e a interpelação do rosto61 do Outrem. Para 
Lévinas, o processo interacional do sair de si, de rompimento da postura do fechar-
se sobre si, é um caminho sem voltas, no qual “a constituição de identidade é 
permanente, contínua e resultante, principalmente, do contato com o rosto do outro” 
(MOURA, 2013, p. n.p.). Em outras palavras, a sensibilidade para Lévinas é o 
componente ético que apregoa um sentido moral de justiça. Logo, na relação altera 
com o Outro há uma abertura para o diferente, há um movimento de 
responsabilidade ao apelo do Outro. 

O cerne da compreensão da ética para Lévinas está na compreensão do 
conceito de alteridade, está no sentido da experiência de transcendência. Esse autor 
percebe que, para entender os males sociais, a desumanização humana, é preciso 
refletir sobre o que faz o homem perder a sua humanidade, refletir sobre esse 
movimento que retém o homem em um campo do Mesmo. Para Lévinas, se ficarmos 
dentro de uma fenomenologia62 de totalidade não teremos uma dimensão de 
infinitude. Busca-se, nesse sentido, romper com a cegueira da fenomenologia: do 
mundo objetivo, coisificado, para então permitir a abertura ao Outro. 

Refletir sobre a experiência de transcendência, para Lévinas, é pensar na 
doação sem retorno, na doação sem reservas, no despertar para o próximo, 
despertar de uma relação egoísta e relativa. Desse modo, esse despertar para uma 
relação face a face, se expressa além do contexto sociocultural, a palavra do 
estrangeiro, do Outro. Para Lévinas, é apelo primeiro, irrompe o discurso universal e 
irrompe o primado do Mesmo. Nesses termos, esse logos da diferença, esse logos 
da linguagem do Outro cinge as diferenças humanas em um primado de relações 
inter-humanas (FABRI, 2007). 

Com efeito, a alteridade com o Outro é não se colocar no lugar do Outro, já 
que isso seria uma redução ao Mesmo, seria uma anulação de alteridade; o ser 
precisa ser um processo de individualização contínua, constante; não há como 
abarcar toda a essência do ser, sem recair em uma redução. Seu discurso ético 
pressupõe uma relação de natureza assimétrica, já que o Outro é determinante na 
relação, “o foco [...] são os Outros frente ao mesmo”, levando ao entendimento “de 
um direito hierarquizado verticalmente, dentro de um tempo linear, no interior de um 
processo de causalidade estreita” (AGUIAR, 2017, p. 10-11). Desse modo, Lévinas 
defende em todas as relações a ética como filosofia primeira, uma filosofia viva, 
aberta; defende a existência de uma consciência de responsabilidade pelo outro, 
responsabilidade que é do Eu frente ao Outro, responsabilidade em que não se 

                                                           
60

 Termo de Lévinas que designa a transcendência do ser, a relação do ser enquanto ser, a relação 
de exterioridade do Mesmo e do Outro, que ao ser convocado, a sair de uma cultura do Mesmo, não 
reduz o outro, mas conserva sua exterioridade. “Designa o contato do intangível, contato que não 
compromete a interioridade daquilo que é tocado” (LÉVINAS, 1980, p. 37). 
61

 Rosto para Lévinas é aquilo que caracteriza o ser humano, o diferencia dos outros seres, é a 
imagem que transcende, representada pelo corpo, é a parte mais desprotegida do ser humano, é a 
sensibilidade do ser, repleta de nudez. 
62

 Aquilo que se manifesta, vem a nós. Lévinas propõe uma ética fenomenológica; uma ética sobre 
aquilo que se manifesta, uma ética caminhante, que não se forma através de regras, mas de forma 
constante, contínua, em movimento. 
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exige a mesma reciprocidade, responsabilidade que parte de uma inquietação de 
desejo pelo Outro, mas que respeita a exterioridade do ser, respeita sua diferença. 

A presente reflexão de responsabilidade ética e de alteridade pelo Outro, abre 
uma perspectiva peculiar de não totalização, ou seja, a relação de alteridade 
pressupõe um respeitar o Outro sem objetivar, sem assimilar. Pressupõe ver o outro 
enquanto ser, sem reduzi-lo a uma imagem de sua vivência, sem reduzir o Outro a 
um Mesmo. Dessa forma, essa ideia de alteridade rompe com o plano da totalidade, 
o plano no egocentrismo, rompe com o manto do Eu. Essa perspectiva abre-se à 
visão da exterioridade, abre-se a uma dimensão ética do questionamento do 
Mesmo, abre caminhos para o ser trilhar rumos para fora do seu encastelamento 
sobre si, abre caminhos para o ser-além. 

Com efeito, essa temática do Outro como pressuposto da relação, difere do 
cânone ontológico de natureza reducionista e que revela “uma filosofia do poder e 
da dominação, já que nunca coloca esse Eu central em questão” (CAMILLO, 2016, 
p. 45). A tendência totalizante do cânone ontológico da Modernidade condiciona o 
ser em uma redução racional, a uma metafísica da não diferença. Nessa ordem, por 
meio dessa totalização, dessa anulação do eu individual, a individualidade aumenta 
o “poder de se transformar por meio do grau de perfeição alcançado pela adequação 
do conhecimento, e pela redução de diferenças da realidade, que o Eu adéqua à sua 
maneira, na busca pelo conhecimento” (MOURA, 2013, n.p.). 

Assim, o eu dominado pelo universo ontológico/racional está, ao mesmo 
tempo, separado desse mundo. Esse individualismo paradoxal, que submete o 
império da razão em face das diferenças, aprisiona o próprio criador imerso nesse 
sistema de totalização. Essa subordinação do humano é lamentada por Lévinas. A 
perda da identidade representa, portanto, o reflexo de um universo de totalização, 
representa um reflexo de um anti-humanismo (COSTA, 2000). Consequentemente, o 
mundo fundado “no cogito aparente humano, humano demais – a ponto de fazer 
com que se procure a verdade no ser, numa objetividade de algum modo 
superlativa, pura de toda ideologia, sem vestígios humanos” (LÉVINAS 2012, p. 72). 

Diferente de um processo de redução, o entendimento levinasiano 
compreende todos seres humanos como diferentes. A teoria da alteridade é um 
movimento de ação positiva, é um movimento de consideração como humanos, é 
um movimento de percepção, de consciência sobre o eu, é um movimento aberto, 
sensível: 

 
Pela ontologia há uma relação conflituosa de dominação e assimilação, isto 
é, um sujeito objetiva o Outro por meio do exercício de sua liberdade. Tal 
não ocorre ao se vislumbrar a via ética, pois os limites de cada sujeito 
deveriam ser respeitados, a distância entre ambos nunca é suprida e, dessa 
forma, não se atinge uma totalização. (CAMILLO, 2016, p. 46).  

 

Esse primado do mesmo, que a ontologia e a racionalidade moderna 
fomentam, é uma filosofia da injustiça para Lévinas, é uma filosofia do poder e da 
dominação. Desse modo, a ontologia, como filosofia primeira, leva à redução dos 
seres, à anulação de alteridade. Em tal situação, “o saber é sempre uma adequação 
entre o pensamento e o que ele pensa; é solidão”, é incompletude. Para Lévinas, é 
preciso inverter a tradição filosófica ocidental, a partir da máxima da ética como 
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filosofia primeira, assim “o ser antes do ente, ontologia antes da metafísica, 
liberdade antes da justiça. O saber não pode ser reduzido a um movimento do eu 
cognoscente que não leva em conta a alteridade do outro ser” (WEBER, 2006, p. 
279). 

Nesse sentido, a temática levinasiana impõe um romper com o moralismo 
tradicional, romper com ideologias do Mesmo e de redução: 

 
Impõe-se aqui uma ruptura com a velha ordem, isto é, com o bloco 
identidade-ser-totalidade e a articulação de um novo ponto de partida: a 
experiência originária do encontro humano, ou seja, a ideia básica de que o 
ser humano encontra seu sentido maior em sua relação com outro ser 
humano, seu próximo, numa relação responsável, de tal modo que o outro 
não seja reduzido no mesmo. (NODARI, 2016, p. 178). 

 

Assim, a ética se instaura no pensamento de Lévinas, como forma de incluir a 
ética do manifestar, do questionar do indignar-se frente a fatos desumanos. 
Principalmente frente a cenários totalitários e de perda de humanidade, a ética como 
filosofia primeira, remete a uma mudança axiológica entre o ser e o dever ser. Com 
efeito, essa ruptura com as estruturas totalizadas leva ao pensamento de alteridade, 
de justiça, leva a um entendimento da vida humana como pressuposto originário, a 
vida pulsante como movimento sem retorno.  

Diante disso, a nostalgia em ser é característica de um individualismo 
ilimitado, que se cogita o padrão de todas as coisas. Afasta-se, consequentemente, 
do Outro, do diferente de mim, do outrem63 da convivência comum. Esse idealismo 
que afasta do próprio humano sua humanidade, reduz a essência do ser para 
exterior a ele. Nessa perspectiva, a essência se encontra fora do existir, se encontra 
na representação, que, para Lévinas, significa recair em uma metafísica 
universalizante. 

 Isso denota que a teoria levinasiana é a afirmação da vida como provocação 
positiva. É o rompimento com o mundo objetivo, coisificado, que não permite a 
abertura para o Outro. Para Lévinas, o logos da vida é o direcionamento humano, a 
vida deve ser movimento originário; a ética, consequentemente, diferente de um 
emaranhado de regras configura-se por um constante refletir, por um movimento 
contínuo pelo outro, pelo diferente. 

Sob esse aspecto, uma linguagem que não considera o diferente, que parte 
de um logocentrismo pautado no mesmo, caminha diretamente para uma violência 
pautada em uma hermenêutica contextual da exclusão. Assim, o retorno ao 
humanismo do sujeito é a busca por uma verdadeira vida, por uma linguagem das 
diferenças, por uma linguagem não totalizada, por uma linguagem que não entra na 
objetificação ou na representação. Dito isso, diferentemente de uma concupiscência 
racional, a abertura fenomenológica em Lévinas se traduz pela sensibilidade, pela 
responsabilidade com o outro. Dessa forma, o transbordamento do ser caracteriza o 
movimento de uma consciência não intencional, que não é imagem, nem forma, mas 
subjetividade aberta, é infinito, é transbordamento, é amor, é apelo, é sensibilidade 
pelo outro. 
                                                           
63

 Outrem para Lévinas é o terceiro, na relação do eu com o outro, é a sociedade. 
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O PATRIARCALISMO E A TOTALIDADE 
 
Em termos históricos, o patriarcalismo, segundo Herrera Flores, se encontra 

em uma das principais formulações da Grécia Clássica sobre o conhecimento 
abstrato e o saber prático. Herrera afirma que Aristóteles distingue em “Ética a 
Nicômaco” o saber orientado pelas abstrações, derivado de princípios formais, da 
verdade e do saber orientado pelas práticas da vida social, a impureza da vida social 
frente aos princípios e à verdade. Para Herrera, essa dicotomia é a precursora de 
todas as outras dicotomias, como o sujeito e objeto, corpo e mente, cultura e 
natureza (FLORES, 2005). 

Marcela Lagarde y de los Ríos, em seu livro “Los cautiverios de las mujeres”, 
afirma que a criação da consciência do patriarcado se desenvolveu com a 
preocupação teórica dos evolucionistas do século XIX e a criação das utopias 
socialistas e feministas, além do surgimento das mulheres como sujeito histórico 
para ser expressão das novas formas de consciência. Para Marcela Lagarde, o 
patriarcalismo constitui espaços “históricos del poder masculino que encuentra su 
asiento en las más diversas formaciones sociales y se conforma por varios ejes de 
relaciones sociales e contenidos culturales” (LAGARDE, 1990, p. 116).  

Nesses termos, o patriarcalismo se caracteriza por constituir uma ordem 
social assinalada pelas relações de dominação e submissão. Como ordem e sistema 
social, o patriarcalismo tem suas próprias instituições, linguagens e concepções. O 
poder patriarcal “no se limita a la opresión de las mujeres ya que se deriva de las 
relaciones de dependencia desigual de otros sujetos sociales sometidos al poder 
patriarcal” (LAGARDE, 1990, p. 117). Nesse sentido, o capital simbólico entre 
dominantes e dominados é regido pelo poder que define os oprimidos e 
dependentes: 

 
A identidade social da mulher, assim como a do homem, é construída 
através da atribuição de distintos papéis, que a sociedade espera ver 
cumpridos pelas diferentes categorias de sexo. A sociedade delimita, com 
bastante precisão, os campos em que pode operar a mulher, da mesma 
forma como escolhe os terrenos em que pode atuar o homem. (SAFFIOTI, 
1994, p. 08). 

 

Conforme o exposto, a linguagem do sistema patriarcal não “apenas expressa 
relações, poderes, lugares, ela os institui; ela não apenas veicula, mas produz e 
pretende fixar diferenças” (LOURO, 1997, p. 65). O poder patriarcal tem uma 
significação moral de lei natural, conhecida por todos, “a lei natural é assim chamada 
porque os homens, pelo fato de serem homens, chegam ao conhecimento dela pela 
simples razão” (BONI, 2010, p. 374). Em conformidade, o patriarcalismo como 
sistema simboliza uma forma de organização social, que delimita os papéis sociais 
em níveis hierárquicos e, como um sistema, possui várias estruturas e regras, 
formais e informais, que o legitimam e convalidam o próprio sistema. 

Lagarde afirma que o poder patriarcal se articula com outros poderes, assim 
“el poder patriarcal es sexista, pero es también clasista, etnícista; racista, 
imperialista” (LAGARDE, 1990, p. 118). Com efeito, os sistemas sociais: 
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Em que a estrutura está recursivamente implicada, pelo contrário, 
compreendem as atividades localizadas de agentes humanos, reproduzidas 
através do tempo e do espaço. Analisar a estruturação de sistemas sociais 
significa estudar os modos como tais sistemas, fundamentados nas 
atividades cognoscitivas de atores localizados que se apoiam em regras e 
recursos na diversidade de contextos de ação, são produzidos e 
reproduzidos em interação. (GIDDENS, 2013, p. 29-30). 

 

Ademais, a reificação das “relações sociais, a naturalização discursiva das 
circunstâncias e produtos historicamente contingentes da ação humana, é uma das 
principais dimensões da ideologia na vida social” (GIDDENS, 2013, p. 30). “A 
diferença sexual é convertida em diferença política, passando a se exprimir ou em 
liberdade ou em sujeição” (SAFFIOTI, 2004, p. 55). Nesse aspecto, o sistema 
patriarcal representa uma moral que justifica seus juízos racionais. Ou seja, o agir de 
um indivíduo: 

 
Seu comportamento moral numa dada situação, não é algo totalmente 
espontâneo e imprevisto, mas está inscrito como uma possibilidade no seu 
caráter. Isto é, seu modo de decidir e de agir não é casual, mas 
corresponde a uma maneira de reagir – até certo ponto constante e estável 
– diante das coisas e dos outros homens. Isso significa também que, 
embora não possamos dissociar o comportamento do indivíduo da sua 
condição de membro da sociedade e tampouco de certas formas genéticas 
ou sociais de comportamento individual, devemos atribuir-lhe formas 
particulares e originais –e, ao mesmo tempo, relativamente estáveis – de 
comportar-se, às quais corresponde o seu comportamento moral. 
(VAZQUEZ, 2017, p. 212). 

 

A partir do exposto, o sistema patriarcal tem seus próprios códigos, símbolos 
e linguagem que condicionam o olhar dos sujeitos sociais. A partir do momento em 
que o sujeito perde sua consciência crítica, ele não questiona, nem manifesta sua 
alteridade. O ser anulado na sua individualidade vive no âmbito do Mesmo totalizado 
pela dominação masculina, por esse refletir-se a partir de um Mesmo e legitimado 
pelo sistema patriarcal. Consequentemente, o próprio sistema patriarcal, por meio de 
sistemas simbólicos como a linguagem, reitera seu poder. 

Assim, as produções simbólicas do sistema patriarcal instituem instrumentos 
de dominação, em que a falta de consciência de seu lugar legitima seu status de 
dominação. Para Lagarde, “las sociedades patriarcales de clases encuentran em la 
opresión genérica uno de los cimentos de reproducción del sistema social y cultural 
em su conjunto” (LAGARDE, 1990, p. 120). Portanto, a opressão como situação 
histórica é edificada através de instrumentos de conhecimento e de comunicação 
que condicionam o saber social a algo natural. 

Partindo da visão de Lévinas e a linguagem da totalidade, o sistema patriarcal 
reverbera uma linguagem do Mesmo, da redução e da violência. Para Lévinas, “a 
linguagem só existe, ou apenas precisamos dela, caso exista o Outro. A essência da 
linguagem está na hospitalidade com relação a Outrem” (MILOVIC, 2004, p. 119). 
Logo, na linguagem de redução do Outro se mata a alteridade do Outro. Em 
palavras levinasianas, conduz-se a um primado do Mesmo: 
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O primado do Mesmo foi a lição de Sócrates: nada a receber de Outrem a 
não ser o que já está em mim, como se, desde toda a eternidade, eu já 
possuísse o que me vem de fora. Nada receber ou ser livre. A liberdade não 
se assemelha à caprichosa espontaneidade do livre arbítrio. O seu sentido 
último tem a ver com a permanência no Mesmo, que é Razão. O 
conhecimento é o desdobramento dessa identidade, é liberdade. O facto de 
a razão ser no fim de contas a manifestação de uma liberdade, 
neutralizando o outro e englobando-o, não pode surpreender, a partir do 
momento em que se disse que a razão soberana apenas se conhece a si 
própria, que nada mais limita. A neutralização do Outro, que se torna tema 
ou objeto – que aparece, isto é, se coloca na claridade – é precisamente a 
sua redução ao Mesmo. (LÉVINAS, 1980, p. 31). 

 

Nesse sentido, a ligação que se propõe do sistema patriarcal com o viés 
teórico da totalidade de Lévinas é descortinar a visão do sujeito-objeto. Desse modo, 
identificar que no sistema patriarcal não existe alteridade, em virtude da redução do 
ser como um Mesmo, em virtude da aniquilação de sua diferença em prol de um 
padrão de normalidade. Assim, o poder simbólico do sistema patriarcal é um poder 
de construção da realidade em sujeitos-objetos. Nessa mesma perspectiva, Lagarde 
reitera: 

 
La opresión de las mujeres se manifiesta y se realiza em la discriminación 
de que son objeto. Consiste em formas de repudio social y cultural, de 
desprecio y maltratos a los cuales están sometidas las mujeres por estar 
subordinadas, por ser dependientes, por ser consideradas inferiores y por 
encarnar simbolicamente la inferioridad y lo proscrito. (LAGARDE, 1990, p. 
120). 

 

O sistema patriarcal se fundamenta em uma estrutura simbólica de 
dominação. Com efeito, o primado do patriarcado se fundamenta em uma ordem de 
inter-relações de um direito natural de estruturas estruturadas e estruturantes. Como 
direito natural toma-se a perspectiva de Werner Weise (2008) que se relaciona à 
natureza humana. Logo, as estruturas estruturadas e estruturantes são a 
objetificação que causa a edificação do pensamento e ação do dominante e 
dominada. 

Nesse sentido, o sistema patriarcal fornece ao existente uma linguagem da 
redução: da violência do corpo frente a uma inexistência da diferença. Esse primado 
da mesmidade conduz a um conhecimento em que não se dialoga, apenas desvela 
o que já está posto. Por derradeiro, a redução e a totalização na redução dos corpos 
produzem uma linguagem da indiferença, uma linguagem violenta, positivista e 
funcionalista. 
 

CONCLUSÃO 
 

Nesse presente trabalho, o sufixo “ismo” indicou a origem da racionalidade 
centrada que tanto o nazismo, quando o patriarcalismo e o totalitarismo possuem 
uma em comum. Nesse presente trabalho, o sufixo “ismo” indicou a origem da 
racionalidade centrada que tanto o nazismo, quando o patriarcalismo e o 
totalitarismo possuem em comum. Assim, foi tematizado o logos que os três 
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sistemas se originam. Nesse sentido, mesmo possuindo verdades asbolutas 
diversas os três sistemas sociais proclamam a sua verdade a partir de uma orgem 
logocêntrica, ou seja, partem de uma racuionalidade centrada para dizer sua 
verdade. 

Com efeito, o nascismo como sistema social totalitário, constituiu o mito 
etiológico a partir de uma ciência excludente da modernidade. Nesse sistema 
dicotômico o conhecimento é resultado de uma equação universal da razão. 
Consequentemente, o pensamento é enclausurado pela estrutura do pensar, a 
essência da razão articula a forma dicotômica de pensar. 

No sistema patriarcal semelhantemente ao sistema nazista o conhecimento 
ainda é permeado por uma estrutura dicotômica de pensar. Tanto no sistema nazista 
como no sistema patriarcal a relação com outrem é fundada na perspectiva de 
domínio e possessão. Na relação de dominação o Eu vê no Outro um reflexo de si, a 
partir de suas concepções de padrão. Aqui se situa o pensamento patriarcalista, no 
qual a mulher simboliza o reflexo do homem, simboliza a mesmidade. 

Por derradeiro, nesses dois sistemas de dominação a diferença não tem 
espaço para exteriorização. A totalidade engloba os seres em uma imagem de 
padrões, num mundo objetificado, coisificado. Lévinas enfrenta a totalidade e busca 
romper com a cegueira desse mundo objetificado, para então permitir a abertura 
para o Outro, para as subjetividades. Aqui, situa-se a crítica do pensamento 
filosófico, reiterada por Lévinas, em virtude de esquecer o singular, de apreender as 
coisas, o próprio ser, de se apossar do ser. Nessa senda, a origem derivada de um 
único logos não abre espaço para a diferença, não integra outra dimensão que não 
seja exatamente a inata ao ser. 

Com efeito, esse pensamento que transforma o conhecimento e o ser em um 
fechamento sobre si, em um refletir de Si Mesmo embasa totalitarismos e verdades 
universais. Embasa verdades fechadas e não abertas para ambivalências ou 
ambiguidades. A histórica dominocêntrica perpassa esse entendimento no seu 
caminhar de anular o diálogo e a derivação do lócus epistemológico-ontológico. 

Dessa forma, essa dimensão sistemática engloba o sistema simbólico na 
construção da realidade. Nesse exposto, o patriarcalismo como sistema simbólico se 
constitui como uma ordem social simbólica que produz e reitera dualismos de poder 
em uma linguagem da mesmidade. Conforme essa premissa, a submissão e a 
dominação pressupõem um olhar sobre si, um negar a alteridade do Outro frente a 
um refletir do Mesmo, frente a um agir que é construído e legitimado perante 
diretrizes logocêntricas e dominocêntricas. 
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OS DIREITOS HUMANOS EM PERSPECTIVA DIFUSA NO ESPAÇO PÚBLICO 
BRASILEIRO: PERCEPÇÕES A PARTIR DOS DIREITOS REPRODUTIVOS DAS 

MULHERES E A INFLUÊNCIA RELIGIOSA CONSERVADORA 
 

Rosângela Angelin64 
Celso Gabatz65 

 

RESUMO: Os Direitos Humanos se consolidaram como instrumentos primordiais às 
situações drásticas no âmbito das relações sociais. Serviram como propulsores da 
dignidade humana, ampliando o espectro de conteúdos, sobretudo, na perspectiva 
da justiça social, soberania popular e respeito às diferenças. Mesmo conquistando 
um lugar estratégico em textos constitucionais, a sua efetivação sempre se mostrou 
bastante complexa. Assim, por meio de uma, abordagem hipotético-dedutiva, busca-
se refletir como os direitos humanos das mulheres, e, especificadamente, como os 
direitos reprodutivos são afetados por uma realidade difusa que conta com a 
inserção estratégica de grupos religiosos conservadores na esfera pública brasileira. 
A pesquisa demonstra que a efetivação dos Direitos Humanos sempre estiveram 
condicionados às forças do poder vigente, fazendo com que seu exercício 
envolvesse, além das liberdades e garantias pessoais, obrigações sociais. O Estado 
é quem deveria, em tese, garantir as condições adequadas para que os direitos 
pudessem ser exercidos de maneira segura e equitativa, mas, é ele quem, por 
vezes, se serve das simbologias inerentes aos espaços do biopoder para dominar e 
submeter mulheres, avalizando discursos religiosos opressores. Impõe-se, assim, o 
desafio recorrente, nos dias atuais, de um maior protagonismo em favor da 
tolerância, das liberdades individuais, do diálogo e do mútuo aprendizado.  
Palavras-chave: Direitos Reprodutivos das Mulheres. Religiões no Espaço Público. 
Realidades Difusas dos Direitos Humanos. 
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INTRODUÇÃO 

 

Conhecer o desenvolvimento da vida em sociedade é substancial para se 
vislumbrar a perspectiva de uma vida boa, respeitando e garantindo a dignidade da 
pessoa humana enquanto conceito estruturante para a atuação e efetivação dos 
Direitos Humanos. Transitar no campo dos Direitos Humanos, é, de modo algum, um 
processo tranquilo, pois, tem muito a ver com realidades difusas, sobretudo, em 
sociedades como no caso das sociedades globalizadas contemporâneas, onde o 
individualismo ocupa uma lugar primordial nas relações humanas e onde, por 
extensão, certos parâmetros morais permeiam o espaço público. Todavia, 
paradoxalmente, o ideário dos direitos humanos também ocupa um lugar privilegiado 
nas sociedades ocidentais ao voltar-se para a justiça social, a vontade popular 
soberana, respeito à diversidade e, por fim, como no caso da Constituição Federal 
Brasileira de 1988, se transfigurando num rol exaustivo de direitos humanos, 
enquanto instrumentos para a construção de uma sociedade onde a dignidade de 
todas as pessoas humanas represente um valor essencial à convivência. 

Porém, o que se vislumbra, é que a realidade tem se constituído de forma 
bastante diversa. As controvérsias acerca da presença de determinados grupos 
conservadores nas esferas da política representativa confluem para que o Estado 
venha limitando o cumprimento de sua função constitucional de forma plena e eficaz, 
uma vez que estes interferem, por exemplo, em propostas relacionadas com a 
ampliação dos direitos reprodutivos das mulheres. De igual forma, cumpre destacar 
que esta pauta faz com que a arena pública se torne um espaço de constantes 
disputas e embates reforçando a pergunta pelos limites aceitáveis da liberdade 
religiosa nem sempre associada à plena conformidade dos direitos humanos a todos 
os grupos sociais. 

Falar sobre a possibilidade do exercício da plena autonomia e cidadania, ou 
seja, falar de Direitos Humanos, também significa ter a possibilidade de expressar e 
exercer, sem coerção, desejos, afetos, relações amorosas, sem discriminação ou 
violência. Desenvolver a ideia de direitos sexuais e direitos reprodutivos na 
perspectiva dos direitos humanos aponta para a possibilidade do exercício livre e 
responsável da sexualidade, criando as bases para uma regulação jurídica que 
supere as tradicionais abordagens repressivas que caracterizam as intervenções 
jurídicas no âmbito destes domínios.  

Assim, por meio de um estudo hipotético dedutivo, esta abordagem pesquisa 
busca vislumbrar as realidades difusas acerca dos direitos humanos das mulheres, 
e, em especial, os direitos reprodutivos, refletindo sobre como os direitos humanos 
das mulheres, e, especificadamente, os direitos reprodutivos são afetados por uma 
realidade que, sobretudo, nos dias atuais, vive em meio aos desafios, meandros e 
as vicissitudes da inserção de grupos religiosos conservadores na esfera pública 
brasileira. Para dar conta da proposta deste trabalho, inicialmente, são apresentados 
aportes gerais sobre os direitos humanos para, na sequência, vislumbrar o ativismo 
religioso conservador nos espaços públicos e como este tem influenciado em 
relação aos direitos reprodutivos das mulheres no contexto brasileiro. 
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CAMINHOS, DESAFIOS E IDEÁRIOS INERENTES AOS DIREITOS HUMANOS  
 
Não se pode negar que os Direitos Humanos foram conquistas importantes 

para a construção de sociedades mais justas e humanizadas. Mesmo com o longo 
período de vida humana neste planeta, ainda não se conseguiu superar questões 
básicas e urgentes que tratam de assegurar as condições mínimas para uma 
existência humana com dignidade. Como exemplo, pode-se sublinhar o acesso 
básico a alimentos, algo que, todavia, deveria ser um elemento indiscutível para a 
manutenção da vida, mas, que, atualmente não é garantido a todas as pessoas de 
forma plena e efetiva. Neste contexto de carências mínimas, não só materiais, mas 
também identitárias, é que surgem os Direitos Humanos. Eles são instrumentos 
jurídicos voltados à viabilizar a justiça e a equidade, englobando um olhar coletivo 
das necessidades humanas e, ao mesmo tempo, o respeito às suas especificidades. 
Embora cada pessoa tenha a sua individualidade enquanto ser humano, este fator 
não implica que suas necessidades básicas devam ser mais valoradas que os seus 
semelhantes. É nesse sentido que os Direitos Humanos se voltam também para os 
aspectos do coletivos, na medida em que se vive em sociedade.  

Diante da complexidade das relações humanas, a história evidencia e registra 
muitas tentativas para solucionar problemas destas relações, decisivas para a 
criação dos Direitos Humanos, os quais assumiram diferentes perspectivas nas 
proposições do Estado Moderno. O Estado Moderno, embasado pelo princípio da 
legalidade, criou regras para o convívio social, bem como, assumiu a tarefa de 
assegurar e garantir o acesso a direitos humanos individuais, coletivos e sociais. 
Estas premissas foram, paulatinamente, positivadas na maioria das Constituições 
Ocidentais. Há que se rememorar que os Direitos Humanos, nas suas mais variadas 
formas, não foram concessões governamentais ou do poder hegemônico, mas, sim, 
conquistas históricas asseguradas, em especial, por disputas de poder dentro do 
Estado, onde, especialmente, movimentos organizados da sociedade civil tiveram 
importância ímpar para tais positivações nos ordenamentos jurídicos, a exemplo da 
Constituição Federal de 1988, no Brasil.  

O Estado Moderno se encontra vinculado intrinsicamente às pessoas, por 
serem elas o elemento que o compõe e, por conseguinte, o princípio da dignidade 
da pessoa humana vem a ser o principal bem jurídico que deve ser protegido pelo 
Estado. Neste contexto, a dignidade apregoada abrange tanto as liberdades 
individuais, coletivas, a integridade física e psíquica, quanto às acessibilidades a 
uma vida boa em seu amplo sentido. A função dos Direitos Humanos, nesta 
perspectiva, é de servir como instrumentos na efetivação, na promoção e na 
garantia desta dignidade. Convém salientar que esta é, entrementes, a 
responsabilidade do Estado, compreendido pelos seus poderes constituídos 
(Executivo, Legislativo e Judiciário) diretamente vinculados à prestações positivas, 
dirigidos pelo princípio da igualdade substancial e pela sociedade civil, que deve 
corroborar na promoção e efetivação da dignidade da pessoa humana. Por 
conseguinte, este também deveria ser o intuito, por exemplo, das Escolas e 
Universidades enquanto responsáveis pela formação e educação das pessoas. 

Joaquín Herrera Flores, em sua obra, “Teoria Crítica dos Direitos Humanos: os 
Direitos Humanos como produtos culturais”, destaca que, para conhecer o presente 
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é preciso conhecer o passado. Pensar a partir do prisma dos Direitos Humanos 
requer que eles sejam reconhecidos como processos históricos e, por isso, 
permeáveis e passíveis de mudanças de perspectivas a partir do espaço, das 
relações de poder e de aspectos culturais. Conhecer a sua trajetória permite o 
contato com a evolução e os retrocessos da caminhada humana, aprendendo-se 
com os erros e acertos no decorrer da história. Isso possibilita construir novas 
alternativas de embasamento das relações humanas e de garantia da dignidade da 
pessoa humana (HERRERA FLORES, 2009, p. 14). 

Mesmo diante de sua indiscutível importância, é fundamental observar que os 
Direitos Humanos não são verdades absolutas para todos os povos, nem em todos 
os tempos. Por isso, não podem ser relativizados ou impostos. Acreditar que eles 
sejam absolutos denota uma visão consolidada em uma racionalidade centrada, 
conceito este trabalhado pelo filósofo franco-magrebino, Jacques Derrida. Trata-se, 
pois, de uma perspectiva descortinada pelo iluminismo que apresentava sua ideia 
central baseada numa grande luz, a qual iluminava realidades sem luz, ou então, a 
racionalidade centrada capaz de ser constatada a partir de um raciocínio dedutivo 
que pondera a existência de um grande pai, portador de um poder soberano e 
iluminado que, ao mesmo tempo em que protege e indica o que é certo e errado 
para filhos e filhas, controla-os para ver se estão agindo de acordo com seus planos 
(DERRIDA, 2005). A consequência desta forma ocidental de pensar e agir tem se 
constituído como alicerce, algumas vezes, para a imposição dos Direitos Humanos 
como direitos absolutos para todos os povos no mundo, não respeitando 
determinadas individualidades e, pior, destruindo a pluralidade, a diversidade e as 
diferenças entre os povos. Esta visão, não permite espaço para a historicidade, para 
a ideia de construção, de espaço e de tempo (HAHN; ANGELIN, 2015). 

Corroborando com este debate acerca da importância dos Direitos Humanos, 
tem-se os estudos do filósofo político italiano, Norberto Bobbio. Ele destaca o plano 
histórico da época moderna onde estão inseridos os Direitos Humanos. Estes 
seriam, de acordo com a sua visão, reflexos de problemas e conflitos que abrangem 
questões de direito das pessoas, bem como, de democracia e da paz (BOBBIO, 
1992, p. 26-39). Com tal afirmação, não se está descartando a ideia de que antes da 
modernidade as sociedades não se preocupavam com a qualidade de vida, com a 
proteção e dignidade das pessoas. Muitos contextos históricos e políticos tiveram a 
participação decisiva para forjar a ideia moderna acerca dos Direitos Humanos. O 
jurista por português, Gomes Canotilho, assinala a importância destes direitos 
estarem positivados nos ordenamentos jurídicos, destacando que: 

 
Não basta uma qualquer positivação. É necessário assinalar-lhes a 
dimensão de Fundamental Rights colocados no lugar cimeiro das fontes de 
direito: as normas constitucionais. Sem esta positivação jurídica, os “direitos 
do homem são esperanças, aspirações, idéias, impulsos, ou, até, por vezes, 
mera retórica política (CANOTILHO, 2003, p. 377).  

 
Foi no período da Idade Moderna que a dimensão de proteção e promoção de 

Direitos Humanos se tornou mais significativa, sendo que, inúmeros desses direitos 
foram positivados em Constituições e, com isso, a atuação do poder estatal sofreu 
limitações, assim como, impôs uma atuação prestacional ao Estado, o que alterou 
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toda ordem jurídico estatal. Tanto os Direitos Humanos a nível individual quanto 
social foram resultado de conquistas de movimentos sociais, no caso envolvendo as 
mulheres, de movimentos feministas. Assim, os Direitos Humanos ensejam uma 
nova forma de pensar a sociedade e a relação entre o Estado e as pessoas que 
vivem nele. Porém, diante de realidades polimorfas, incluindo a ação estatal, o que 
se constata é basta complexo, dada a abrangência dos direitos humanos apenas a 
parcelas da sociedade, a exemplo das mulheres que, embora longamente lutam por 
reconhecimento jurídico e social de direitos humanos. 
 
O ATIVISMO RELIGIOSO CONSERVADOR E O SEU INFLUXO SOBRE AS VIDAS 
DAS MULHERES NO ESPAÇO PÚBLICO   

 

Ao se abordar os direitos sexuais e direitos reprodutivos das mulheres, é 
importante perceber que estes, embora de caráter individual, se definem em sua 
amplitude decisória nos espaços públicos, geralmente divisados por homens que se 
encontram em esferas do poder, imbuídos de uma cultura patriarcal conservadora e 
hegemônica. As identidades “conservadoras”66 articulam-se no lastro de algumas 
premissas de restauração de um movimento mítico original, a saber: a “cristandade”, 
a “sociedade”, as “comunidades autênticas” ou a “igreja fiel e heroica” (BEATY, 
2014). Também fazem alusão à emergência de ditaduras totalitárias que levariam à 
perseguição e martírio dos cristãos, dos “homens e mulheres de bem”. Daqueles e 
daquelas que “sentem-se chamados” a defender a “verdadeira família” (VAGGIONE, 
2009). Uma defesa intransigente, por vezes, com nuances de belicosidade 
(MIGUEL, 2014).   

O filósofo norte-americano, Janson Stanley, aborda as nuances do “passado 
mítico” que, também pode ser vislumbrado de uma perspectiva não emancipadora, 
quando a nostalgia traz em si aspectos de manutenção de culturas opressoras, 
baseadas em fantasias de uma uniformidade pregressa idealizada, como no caso da 
versão das famílias patriarcais, envolvendo, com isso, o controle dos corpos das 
mulheres e a supremacia masculina. Para o autor, “a família patriarcal é um ideal 
que os políticos fascistas pretendem criar na sociedade – ou recuperar, como 
afirmam”, reforçando estereótipos femininos subalternos e masculinos dominantes. 
(STANLEY, 2018, p. 19-22). É justamente no contexto dos debates sobre a “família”, 
que as religiões tendem a prevalecer por meio de seus referenciais bíblicos e 
dogmáticos.67 

                                                           
66

 Há uma dificuldade teórica em classificar estes grupos. Em algumas abordagens são chamados de 
fundamentalistas por utilizarem, com frequência, critérios bíblicos, por vezes, literais, para sustentar 
suas posições. No entanto, as referências a estes grupos são cada vez mais seculares, pois é comum 
utilizarem também terminologias ligadas ao direito, economia, ciências médicas e biológicas. 
Percebe-se que não há tanto empenho em argumentar publicamente com base apenas em razões 
teológicas, mas muito mais a partir de um sentido de preservação moral e dos costumes. É um 
discurso que apela mais para os valores civis e a democracia, ainda que esta seja interpretada de 
forma bastante particular (MUJICA, 2011).      
67

 Não se pode olvidar que a junção do Estado com a Igreja, no período da Idade Média resultou em 
muitas formas de opressão para a vida das mulheres, em especial, quanto ao seu lugar na 
sociedade. Aliado a essa perspectiva, também houve a perseguição e morte das mulheres nesse 
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É importante ressaltar que nas transições à democracia em diversas nações 
da América Latina, no Brasil, em particular, a hierarquia Católica inspirada nas 
proposições delineadas pelo papado de João Paulo II e as denominações 
evangélicas neopentecostais, buscaram influir no processo constituinte, a fim de 
lograr a incorporação de certas cláusulas, supostamente voltadas à uma ordem 
tradicional (PITANGUY, 2011, p. 39) que supunham a valorização da vida “desde a 
concepção até a morte natural”. Valores, convém esclarecer, não unânimes dentro 
das áreas do conhecimento e, muito menos nos espaços jurídicos, onde a 
autonomia do corpo das mulheres segue ensejando disputas de poder. As 
mudanças ocorridas no processo político brasileiro com modificações nas estruturas 
do Estado induzindo para uma relativa descentralização dos capitais, a atuação dos 
movimentos feministas e a expansão da democracia e dos direitos humanos, forçou 
os grupos conservadores a entabular um discurso público tendo como premissa os 
ideais em torno da defesa da vida. Houve uma mudança estratégica de ação que 
acabou ocasionando 

 
A participação de novos atores políticos [...]. Um interesse dos meios de 
comunicação no tema dos direitos, exclusão, democracia, justiça em que as 
formas clássicas de exclusão [...], apesar de ser uma prática que não foi 
eliminada dos imaginários e das relações sociais, já não são legitimados 
pelos discursos políticos. Produz-se uma fenda na correlação entre as 
elites, isto é, entre o controle dos grupos conservadores e o Estado. [...] 
Novos atores, novos processos e um sistema diferente, diante do qual tem 
de elaborar novas maneiras de penetração e controle (MUJICA, 2011, p. 
91). 

 
Este cenário apresenta uma efetiva preocupação não apenas em relação ao 

discurso, mas, sobretudo, com estratégias práticas e ações bem articuladas nos 
espaços de interação social. Desta maneira, o que ocorre é uma permanente e 
obstinada busca por influir no espaço público visando consolidar determinadas leis, 
subjugar políticas públicas de inclusão das minorias, criticar materiais educacionais 
produzidos pelo Estado de modo a garantir e ampliar o horizonte dos direitos 
constitucionais. De acordo com a pesquisadora Jaris Mujica essas transformações 
geraram um ativismo conservador.68 

                                                                                                                                                                                     
período, conhecida como “Caça as Bruxas”, que resultou na morte de milhares de mulheres e na 
consolidação de uma cultura de submissão dessas aos homens e, socialmente, de sub cidadania, 
situação essa que permanece recorrente no imaginário de muitas pessoas, de instituições e dos 
próprios governantes (ANGELIN, 2018). 
68

 “Em suma, os grupos conservadores se transformaram. Reconstruíram-se politicamente em uma 
reação diante da secularização. No entanto, esta transformação não foi única. Esses grupos têm [...] 
reconstruindo seus discursos e seus conceitos para se adaptarem às mudanças políticas e 
econômicas nos últimos séculos [...]. A inserção na política partidária, nas direções, nos movimentos 
político-sociais de base mostra que são grupos dinâmicos, diferentes das sociedades herméticas que 
se têm imaginado regularmente. O ativismo conservador inseriu-se no debate da democracia formal 
utilizando seus procedimentos. Nessa inserção formou agrupamentos laicos e aprendeu a ser 
estrategicamente secular. O assunto é que é preciso reconhecer que o ativismo conservador também 
é parte da democracia, de seus procedimentos e de seus mecanismos de demanda” (MUJICA, 2011, 
p. 95-96). 
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A adequação contextual dos grupos conservadores traz à tona um 
deslocamento dentro da sociedade civil organizada. Consolida-se uma agenda de 
trabalho e de incidência pública através de grupos especializados e de forças 
políticas que embora não se valham explicitamente das referências do 
conservadorismo religioso, manifestam-se contrários a temas como os relacionados 
aos direitos sexuais e direitos reprodutivos, que acaloram os debates públicos e 
atingem os direitos das mulheres, elevando a suposta “defesa da vida” a um 
discurso que se transfigura em estratégia moral efetiva - política e discursiva, “mas 
tem problemas quando se aproxima da prática concreta das pessoas. Não pode 
superar o problema da mortalidade materna, os problemas de debate sobre a vida 
digna, a demanda no uso de contraceptivos, a tendência à descriminalização do 
aborto” (MUJICA, 2011, p. 98). 

Possíveis reações em favor de uma pretensa moralidade pública balizada por 
uma forte instrumentalização política em relação às demandas dos direitos sexuais e 
direitos reprodutivos se devem, em grande medida, pelo fato de que são ações 
respaldadas por atores e atrizes que ocupam vários espaços de maneira individual, 
em situações estratégicas de decisão, mas, também, pela expressiva utilização dos 
espaços da tecnologia virtual, maximizando pautas. Percebe-se que, quando se trata 
de direitos sexuais e direitos reprodutivos, os discursos conservadores se unem, em 
especial, diante da possibilidade da interrupção voluntaria da gravidez.69 O 
conservadorismo tem se mostrado muito incisivo, em especial, no âmbito do 
Congresso Nacional brasileiro, com a consolidação da, assim denominada, Frente 
Parlamentar Evangélica:  

 
Coordenada por deputados conservadores, machistas e defensores 
ferrenhos do patriarcado, têm afrontado os direitos humanos, a democracia 
e a dignidade das mulheres brasileiras, bem como têm ofendido de forma 
direta, clara e estratégica, deputadas mulheres que defendem pautas 
feministas dentro do Congresso (ANGELIN, 2018, p. 54-55).  
 

Muitos pronunciamentos, nesta direção, são corriqueiros, bem como, a 
proposta e tramitação de projetos de Lei que vão ao encontro de pautas com o 
mesmo propósito. Quanto ao Poder Executivo, é importante destacar que havia uma 
tendência para que este assumisse um posicionamento a favor das pautas dos 
movimentos feministas, mas, após a última eleição majoritária, o cenário, tanto no 
Poder Executivo, quanto no Legislativo, tem se demonstrado mais alinhado ao 
conservadorismo e, portanto, menos propenso às demandas dos direitos sexuais e 
direitos reprodutivos das mulheres.  

                                                           
69

 “Sinteticamente, o que se percebe é que [...] tem como objetivo principal combater as ações [...] 
que visam avançar na garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, bem como barrar toda e qualquer 
ação ou projeto de lei que afronte os princípios morais e religiosos sobre a vida e a família. [...] tem 
posicionamentos divergentes no que diz respeito aos mais diferentes temas, mas, em relação às 
temáticas relacionadas ao aborto, tem um posicionamento convergente, ou seja, se opõem a toda e 
qualquer ação que vise descriminalizar ou aumentar os permissivos legais do aborto, por considerar 
que a vida inicia-se no momento da concepção” (EMMERICK 2013, p. 214-215). 
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Por sua vez, o Poder Judiciário, em especial, no que diz respeito ao Supremo 
Tribunal Federal, tem tratado a questão dos direitos sexuais e direitos reprodutivos 
das mulheres com mais lucidez, reconhecendo-os como direitos de autonomia 
dentro de Estados democráticos. Nesse sentido, destaca-se a Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 54, que trata da possibilidade de 
interrupção voluntária da gravidez em casos de fetos anencéfalos, julgada em 2012. 
O recente Habeas Corpus 124306/RJ, que julgou um caso de interrupção de 
gravidez, pronunciando-se sobre o marco inicial da vida, que seria após o terceiro 
mês de gestação. Ainda, o Acórdão reitera que a criminalização da interrupção 
voluntária da gravidez afeta, de forma direta, os direitos sexuais e direitos 
reprodutivos das mulheres.70

 

É nesse sentido, que não se pode olvidar que a omissão e, até mesmo as 
movimentações contrárias a descriminalização da interrupção voluntária da gravidez, 
por parte de setores do Congresso Nacional brasileiro e de outros espaços 
institucionais do Estado atentam para o princípio da laicidade, ao não resguardar 
premissas da fé como sendo um aspecto de cunho pessoal e da vida privada de 
cada indivíduo, conforme destaca Daniel Sarmento: 

 
No Estado laico, a fé é questão privada. Já o poder político, exercido pelo 
Estado na esfera pública, deve basear-se em razões igualmente públicas – 
ou seja, em razões cuja possibilidade de aceitação pelo público em geral 
independa de convicções religiosas ou metafísicas particulares. A laicidade 
do Estado não se compadece com o exercício da autoridade pública com 
fundamento em dogmas de fé - ainda que professados pela religião 
majoritária -, pois ela impõe aos poderes estatais uma postura de 
imparcialidade e equidistância em relação às diferentes crenças religiosas, 
cosmovisões e concepções morais que lhes são subjacentes (SARMENTO, 
2005, p. 25). 
 

No contexto da sociedade brasileira, fica evidente, portanto, uma demanda 
por inserção política de grupos alicerçados na reconfiguração de premissas 
teológicas através da militância, do engajamento e dos discursos, por vezes, com 
caráter belicoso. Talvez a grande disputa na construção dos direitos sexuais e 
direitos reprodutivos no espaço público brasileiro nem seja a reafirmação da 
neutralidade das instituições republicanas, mas, a constituição de meios adequados 
para incorporar os conflitos inerentes às lógicas culturais, morais e políticas nos 
debates públicos (ROSADO-NUNES, 2008, p. 67-81). Diante do exposto, a próxima 
parte da pesquisa irá se ater a reflexão sobre os direitos sexuais e direitos 
reprodutivos das mulheres no espaço público. 

                                                           
70

 “A criminalização é incompatível com os seguintes direitos fundamentais: os direitos sexuais e 

reprodutivos da mulher, que não pode ser obrigada pelo Estado a manter uma gestação indesejada; a 

autonomia da mulher, que deve conservar o direito de fazer suas escolhas existenciais; a integridade 

física e psíquica da gestante, que é quem sofre, no seu corpo e no seu psiquismo, os efeitos da 

gravidez; e a igualdade da mulher, já que homens não engravidam e, portanto, a equiparação plena 

de gênero depende de se respeitar a vontade da mulher nessa matéria” (BRASIL, STF, 2016, p. 1-2). 
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DIREITOS REPRODUTIVOS DAS MULHERES: UM ENFOQUE A PARTIR DO 
ESPAÇO PÚBLICO 

 

No decorrer da história71, os processos de determinação cultural das 
diferenças sexuais foram sendo produzidos em contextos de poder e conflitos 
considerando relações produtoras de práticas discursivas sobre o sexo (SCOTT, 
1994). A partir desta perspectiva acabaram instituindo individualidades e instaurando 
dessimetrias nas quais houve a “naturalização” das diferenças sexuais (PERROT, 
2015, p. 62-80). Simone de Beauvoir (1970), por exemplo, soube descortinar de 
forma contundente as relações de gênero ao denunciar como a sociedade foi 
definindo a representação masculina de forma destacada e positiva a partir da 
perspectiva patriarcal e androcêntrica. Caberia às mulheres os lugares da 
maternidade, do cuidado da família e da vida privada, da não razão. Tal argumento 
estaria embasado numa suposta natureza que englobaria características morais, 
psicológicas e racionais que justificariam a sua permanência em determinados 
espaços sociais. 

A antropóloga mexicana, Marcela Lagarde y de los Ríos (2011), refere que 
haveria uma naturalização dos papéis das mulheres no âmbito das sociedades 
patriarcais a partir de determinadas condições biológicas que justificariam o 
exercício de relações arbitrárias de poder e opressão. As mulheres não seriam 
instruídas e nem estimuladas a exercitar sua autonomia e os seus direitos. Para a 
autora, os círculos de vida ou “cativeiros” reforçam estereótipos. Ela cita, pelo 
menos, cinco características: “madresposas” são aquelas que exercitam os papéis 
da maternidade, da filiação e do matrimônio; “monjas” são as que estabelecem 
vínculos conjugais sublimados pela dimensão divina. Vivem a relação de 
dependência sagrada no serviço e na adoração incondicional pela fé; “putas” 
concretizam aquilo que é social e moralmente proibido. O desejo negado, a 
poligamia; “presas” vivem a privação da liberdade na perspectiva material e 
simbólica. A casa é o local desta privação e também o exemplo a ser seguido; 
“loucas” personificam a dimensão genérica negativa presente nas mulheres.72 

                                                           
71

 Estudos históricos e antropológicos mostram que a punição ao aborto, durante os seis primeiros 
séculos do cristianismo, não era referido, em primeiro lugar, ao feto cuja vida seria tirada, mas ao 
adultério que o aborto revelaria. A preocupação central tanto da Igreja como do Estado era o 
casamento monogâmico como regra para a sociedade. O primeiro concílio do Ocidente, realizado no 
século IV, antes mesmo da oficialização do cristianismo por Constantino, estabeleceu penas 
religiosas para as transgressões à fidelidade conjugal. As penas impostas pelo Estado e pela Igreja 
eram mais duras para os casos de adultério do que para os de homicídio. Tomás de Aquino sugeria 
que o aborto seria criminoso apenas quando o feto estivesse completamente formado. Ele admitia o 
aborto até oitenta dias após a concepção, argumentando que até esse momento a alma não havia 
sido implantada no feto dentro do útero da mulher. Não havendo alma, não haveria vida humana. 
Essa compreensão predominou até o século XIX, quando o papa pio IX, em 1869, declarou que o 
aborto era pecado em qualquer situação. Com isso, rechaçou-se a teoria da hominização retardada 
para assumir a da hominização imediata, isto é, a tese de que, desde o momento da concepção, 
existiria um ser humano e, portanto, atentar contra a vida, redundaria em homicídio (HURST, 1992, p. 
7-40).  
72

 “Así, todas las mujeres están cautivas de su cuerpo-para-otros, procreador o erótico, y de su ser-
de-otros, vivido como su necesidad de establecer relaciones de dependencia vital y de sometimiento 
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Corroborando com a percepção referida pela pesquisadora mexicana, Silvia 
Camurça, em uma leitura propositiva e instigante acerca de uma possível práxis 
para a reflexão entre as mulheres, esboça elementos importantes para a reflexão. 
Um deles é “a ideia de que as mulheres são subjetivamente oprimidas e 
objetivamente exploradas”; e, também, que “essa opressão e exploração acontece 
nas relações sociais”. Por isso, a dominação de forma geral, não se faz do mesmo 
jeito sobre todas as mulheres. Pode variar, por exemplo, entre “classes e por 
identidade étnico-racial.” Para a autora, é preciso levar em conta os mecanismos 
que sustentam e sobre os quais se reinventa o sistema de dominação. A dominação 
abarca os corpos das mulheres e o exercício de sua sexualidade e reprodução.73 

A luta em favor da liberdade sexual e pelo direito de decidir sobre os corpos, 
longe de ser específica, assume um caráter estratégico para os movimentos que 
almejam a transformação social (BADINTER, 2011). Está-se diante de uma história 
marcada por enredos e vivências pessoais ou coletivas intrínsecas à sexualidade e 
reprodução em contextos e processos históricos onde a violência sempre foi um 
elemento impactante e regulador (EISLER, 2007). A partir da assertiva de que a 
sexualidade e a reprodução são elementos inerentes à vida humana, torna-se 
imprescindível consolidar mecanismos legais que garantam a liberdade do seu 
exercício (ANGELIN, 2015, p. 182-198). Em uma tentativa de responder à 
possibilidade de construção de direitos no âmbito da sexualidade e da reprodução, a 
socióloga, Betânia Ávila, repercute elementos importantes para ampliação do 
debate, ressaltando as lutas das mulheres foram que protagonizaram direitos 
sexuais e reprodutivos, sendo elas “inventoras e guardiãs” dos mesmos.74

 

Observando a partir da perspectiva dos direitos há que se reconhecer o 
campo da sexualidade e da reprodução como esferas para a construção de 
princípios jurídicos, ainda a serem reconhecidos. Falar dos direitos sexuais e direitos 
reprodutivos sobre o marco dos direitos humanos significa aceitá-los como 
universais; interdependentes e indivisíveis (BUSIN, 2013, p. 12). Ao fazer uma 

                                                                                                                                                                                     
al poder y a los otros. Todas las mujeres, en el bien o en el mal, definidas por la norma, son 
políticamente inferiores a los hombres y entre ellas. Por su ser-de y para-otros, se definen 
filosóficamente como entes incompletos, como territorios, dispuestas a ser ocupadas y dominadas por 
los otros en el mundo patriarcal” (LAGARDE Y DE LOS RÍOS, 2011, p. 41). 
73

 “A prática da violência contra as mulheres para subjuga-las; O controle sobre o corpo, a 
sexualidade e a vida reprodutiva das mulheres; A manutenção das mulheres em situação de 
dependência econômica; A manutenção, no âmbito do sistema político e práticas sociais, de 
interdições à participação política das mulheres. [...] como instrumento de dominação e controle sobre 
o corpo das mulheres. Este controle é expresso na negação de sua liberdade sexual, na limitação a 
sua autodeterminação reprodutiva, na criminalização da prática do aborto (causa de milhares de 
mortes de mulheres, todos os anos) na expropriação mercantil do corpo e imagem das mulheres pela 
indústria da propaganda, da beleza, da moda e do sexo” (CAMURÇA, 2007, p. 19-20). 
74

 “A ideia de direitos no campo da sexualidade é algo importante e muito novo, uma vez que a 

concepção de direito está ligada à garantia de autonomia, de liberdade e de igualdade [...]. Então, 

pensar direitos é pensar uma mudança profunda, também do ponto de vista da transformação cultural 

do próprio exercício do erotismo [...]. Dito de outra maneira: é necessário um exercício filosófico que 

nos possibilite pensar novos símbolos de igualdade neste campo” (ÁVILA, 2001, p.13). 
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coletânea das disposições constitucionais correlatas aos direitos sexuais e direitos 
reprodutivos, no caso do Brasil, a jurista Miriam Ventura, acentua:  

 
A Constituição define [...] a igualdade de direitos e deveres na sociedade 
conjugal. Sob a denominação de planejamento familiar, garante a norma 
constitucional um conjunto de direitos ligados à reprodução humana, 
fundadas no princípio da dignidade da pessoa humana e da paternidade 
responsável, atribuindo ao Estado o dever de propiciar os recursos 
educacionais e científicos para sua promoção, e garantir seu exercício sem 
coerção ou violência (VENTURA, 2002, p. 101). 
 

Isto significa dizer, que mesmo tendo a saúde maior ênfase no arcabouço da 
construção dos direitos sexuais e direitos reprodutivos, a efetivação dos mesmos 
deve ocorrer em conexão com outros campos da vivência cidadã, como o contexto 
político, as dimensões culturais, para além de normas legais e como prerrogativa de 
autonomia e liberdade dos sujeitos humanos nas esferas da livre sexualidade e 
reprodução (CORRÊA, 2001). 

Ao ilustrar os dilemas vivenciados nas sociabilidades contemporâneas, o 
filósofo e sociólogo alemão, Jürgen Habermas, conhecido pela defesa das teorias da 
racionalidade comunicativa e da esfera pública, reitera que o Estado regido pelo 
constitucionalismo democrático deveria garantir a sua sustentação com base na 
participação simétrica dos indivíduos enquanto atores e, ao mesmo tempo, 
destinatários das leis. Refere que os resultados da participação política deveriam ser 
aceitáveis pelo conjunto dos cidadãos e cidadãs.  

 
O procedimento democrático extrai sua força geradora da legitimação de 
dois componentes, a saber: da participação política simétrica dos cidadãos, 
a qual garante aos destinatários das leis a possibilidade de se entenderem, 
ao mesmo tempo, como autores; e da dimensão epistemológica de certas 
formas de uma disputa guiada discursivamente, as quais fundamentam a 
suposição de que os resultados são aceitáveis em termos racionais. As 
expectativas e os modos de pensar e de se comportar dos cidadãos, que 
não podem ser simplesmente impostas mediante o direito, podem ser, no 
entanto, explicitadas a partir desses dois componentes da legitimação. As 
condições para uma participação bem-sucedida na prática comum de 
autodeterminação definem o papel do cidadão no Estado: os cidadãos 
devem respeitar-se reciprocamente como membros de sua respectiva 
comunidade política dotados de iguais direitos, apesar de seu dissenso em 
questões envolvendo convicções religiosas e visões de mundo 
(HABERMAS, 2007, p. 136).  
 

A inserção dos grupos conservadores na esfera pública implica na 
perspectiva de negação do pluralismo. A defesa de uma premissa, tal como o direito 
à vida desde a concepção, implica, igualmente, em um aviltamento de outras 
compreensões morais, e, sobretudo, uma transgressão do poder público ao princípio 
de neutralidade do Estado, um requisito da democracia (COSTA, 2008). O efetivo 
exercício de direitos abarca a transformação da lógica na qual está baseado o 
sentido das leis que dizem respeito ao exercício da reprodução e das relações 
sexuais (RIOS, 2014).  
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Anthony Giddens (1993), ao tratar da repressão institucional às sexualidades, 
refere que os espaços para a mobilização são produzidos pela própria expansão da 
vigilância. Uma sociedade de reflexividade institucional desenvolvida torna possível 
a existência de formas de engajamento pessoal e coletivo que alteram muito o 
significado das sexualidades. Trata-se, pois, de uma transformação que indica um 
deslocamento da lógica da prescrição e controle para o princípio da ética e da 
liberdade. As políticas públicas orientadas para as demandas de direitos deveriam 
estar pautadas com vistas à concretização da justiça social (CORREGIDO, 2004). 
Neste sentido, necessitam ser formuladas e executadas levando em conta as 
desigualdades de gênero, de classe, de raça e de expressão sexual. 

Não se pode ignorar que as controvérsias ocorrem em todas as esferas 
culturais e que nos processos de reconfiguração do sistema de valores, se 
apropriam das perspectivas jurídicas. A visão propagada reforça o ideal de que o 
legislativo é um espaço no qual os diferentes grupos vão sendo representados na 
defesa de seus interesses, mas, onde as normas legais serão definidas em função 
dos sistemas de valores da maioria ali representada (MONTERO, 2012, p. 167-183). 
O desprezo dirigido a quem não se enquadra nesta perspectiva revela processos de 
formação da identidade que são assentados na valorização de si mesmo e a 
consequente desqualificação do outro. 

É preciso sublinhar ainda que a reconfiguração da democracia no Brasil, 
mesmo que de forma incipiente, produziu avanços e gerou modificações importantes 
nas estruturas políticas. Houve a mobilização e abertura para que surgissem novos 
agentes. Neste contexto, foram sendo demarcados fluxos, instaurados intercâmbios 
e ampliados domínios. Foram surgindo novas vozes que estenderam a sua 
repercussão para temas concernentes à diversidade de gênero, sexual, cultural, 
ética e, também, souberam repercutir as demandas pela garantia de políticas de 
convivência e alteridade, consolidação de direitos e tolerância (BIROLI, 2018, p. 
133-169). 

Valorizar a autonomia é fundamental diante do reconhecimento de que os 
indivíduos não possuem as mesmas condições para acessar e exercer os direitos, 
pois são condicionados por processos históricos de opressão, discriminação, 
dominação e exploração, moldados por diversas questões de ordem cultural, étnica 
e religiosa (SANTOS, 2003). Compete ao Estado e, portanto, às instituições do 
Poder Público, a garantia para que as pessoas possam exercer seus direitos sexuais 
e direitos reprodutivos, situados no marco normativo, político e conceitual dos 
direitos humanos (MORI, 1997).  

A luta em favor dos direitos sexuais e direitos reprodutivos é parte de uma 
agenda democrática de direitos. Reconhecer as demandas das mulheres como 
sujeitos políticos e éticos na tomada de decisões sobre seus projetos de vida é 
essencial para aprimorar os contornos de uma sociedade inclusiva e que exercite a 
cidadania de forma efetiva (BATISTA; JÁCOME, 2014, p. 93-102). No momento em 
que os movimentos feministas e movimentos de mulheres apresentam suas 
reivindicações dentro de um marco de direitos, afirma-se um patamar mínimo sobre 
o qual devem sustentar-se as relações sociais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Frente ao desafio assumindo nesta abordagem com o propósito de vislumbrar 

as realidades difusas dos direitos reprodutivos das mulheres, refletindo como estes 
são afetados por uma realidade que conta com a inserção de grupos religiosos 
conservadores na esfera pública brasileira, constata-se, ao final, que se trata de um 
debate permeado por questões controversas, mas, muito pertinentes na atual 
conjuntura. Inicialmente, é preciso sublinhar que os direitos reprodutivos no cenário 
brasileiro são atravessados pelas complexidades que envolvem a construção da 
laicidade em um ambiente onde os paradigmas religiosos servem como 
instrumentos de influência política no Estado através de hierarquias organizadas e 
com forte poder de articulação junto aos legisladores e membros do executivo ou 
como forma de instrução capaz de disciplinar a opinião pública. Constatou-se que 
nos últimos anos houve uma redefinição e reformulação da agenda dos direitos 
humanos com a incorporação de temas ligados aos direitos econômicos, sociais, 
culturais, ao lado dos tradicionais direitos civis e políticos. Neste contexto, é 
primordial agregar os direitos sexuais e reprodutivos como direitos humanos, com 
base em parâmetros constitucionais. 

Entre os principais obstáculos na estrutura de oportunidades políticas para o 
avanço dos direitos sexuais e direitos reprodutivos, e, em particular, para a 
legalização do aborto, por exemplo, é importante salientar a grande influência de 
princípios religiosos de cunho conservador e fundamentalista no âmbito da 
governança pública. Uma das particularidades nas lutas das mulheres é a ênfase 
posta na necessidade da laicização das políticas públicas e de possíveis alianças 
estratégicas com organizações feministas, jurídicas, sociais, religiosas e médicas, 
favoráveis aos direitos sexuais e reprodutivos.  

Uma possível moralidade pública se coaduna com os pressupostos 
engendrados pelo conservadorismo religioso enquanto força organizacional presente 
na sociedade capaz de interceptar o avanço nas políticas relacionadas aos direitos 
sexuais e reprodutivos. É preciso compreender os embates com as organizações 
civis e religiosas de caráter mais progressista e de que maneira estas estimulam a 
mobilização em direção a novas oportunidades e demandas no horizonte dos 
direitos. A articulação impulsiona para novas possibilidades de consensos, para uma 
maior interação, bem como, possíveis reformas legais. Os espaços de sociabilidade 
organizados na sociedade não deveriam ser apenas lugares de observação, mas, 
oportunidades efetivas para compreender as dinâmicas, os códigos, as demandas e 
os dilemas de participação e colaboração em direção à cidadania. Trata-se, pois, de 
referendar gestos que transcendem certos lugares e permitam reivindicar ações para 
além daquelas tidas como hegemônicas. Referendar, ainda, por extensão, caminhos 
que permitam outro raciocínio por meio de novo imaginário e uma lógica que seja 
sublinhada pela partilha, diálogo e entendimento.    

Uma prerrogativa fundamental, para as mulheres, é que sejam criadas 
delimitações jurídicas na perspectiva de sua estabilidade e segurança. Ou seja, é 
preciso que ocorra a garantia jurídica sob o enfoque dos direitos humanos e em 
consonância com as diretrizes que consolidem mecanismos capazes de modificar a 
cultura machista e patriarcal recorrente e que não permite às mulheres o pleno 
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exercício das liberdades exercidas a partir de suas vontades. Esta é, pois, uma das 
funções dos direitos: transformar a cultura, criando novas possibilidades e um 
protagonismo que permita a efetiva construção da cidadania, da equidade e do bem 
comum.  

Por isso, é primordial também que as mulheres participem mais nas 
demandas institucionalizadas dos espaços de poder. Não se trata da criação de uma 
hegemonia feminina, mas, sim, da possibilidade de mulheres decidirem sobre suas 
vidas e seus corpos sem o peso da culpa cultural, religiosa, ou então, a 
criminalização por parte do Estado. O exercício dos direitos sexuais e dos direitos 
reprodutivos, sob a perspectiva dos direitos humanos, demanda ações políticas, 
jurídicas, emancipatórias, criativas e transformadoras para assegurar o exercício das 
sexualidades e a capacidade reprodutiva, com plena autonomia e dignidade. A 
transformação das mentalidades é um processo essencial à vivência de direitos. 
Estes, por sua vez, trazem consigo a prerrogativa de construção de um novo 
imaginário social sobre os temas dos quais eles tratam.  
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AS VOZES FEMININAS CALADAS PELA DITADURA CIVIL MILTAR:  
IMPLICAÇÕES SOCIO-JURÍDICAS AO ENCONTRO DOS SEUS DIREITOS NO 

ESTADO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

 

Aline Podkowa75 

 

Resumo:O presente trabalho tem como objetivo trazer um recorte histórico das 
vivencias femininas que cultural e historicamente as foram sujeitas de opressão, 
bem como privadas de sua liberdade e direitos. Esta afirmação fica evidente quando 
se faz uma breve busca e análise histórica, tendo como pano de fundo o período da 
ditadura civil militar no Brasil. Mesmo que oprimidas muitas vezes pelo pátrio poder 
marital ou patriarcal, as mesmas ainda visavam autonomia política, buscando se unir 
e fortalecer em prol de resistência tanto feminina quanto masculina visando 
conjuntamente lutar pela não retirada dos nascentes direitos feministas até o 
momento. Nesse sentido, a partir de uma breve pesquisa histórica bibliográfica, se 
busca compreender: As vozes femininas caladas pela ditadura civil militar trouxeram 
implicações socio-jurídicas que vão ao encontro dos seus direitos no estado 
democrático brasileiro? A metodologia utilizada pra esta pesquisa é hipotética 
dedutiva e se dá através de pesquisas bibliográficas e busca na rede mundial de 
computadores. 
Palavras- chaves: Mulheres; Resistencia; Ditadura Civil Militar; Movimentos 
feministas. 
 
INTRODUÇÃO 

 
As mulheres de modo geral sempre foram alvo do pátrio poder, em se 

tratando de um dos períodos mais obscuros da história do Brasil, não fora diferente. 
Os movimentos socias sempre tiveram envolvimento feminino direto, e durante a 
Ditadura não foi diferente, elas resistiram de várias formas, como por exemplo se 
organizando em clubes de mães e em outras formas de sociedade “lícitas”. Os 
movimentos de questionamento à ditadura e o feminismo emergiram em um 
contexto onde não havia igualdade jurídica nem formal entre homens e mulheres. O 
Código Civil da época colocava as mulheres em uma posição de cidadãs de 
segunda categoria e dava aos maridos e pais poderes de decisão sobre elas. Por 
exemplo, para trabalharem fora de casa careciam do consentimento masculino. 
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A resistência à ditadura civil militar contou com a participação ativa e 
protagonista de muitas mulheres, de diferentes formas, ainda que sempre em menor 
número do que os homens. Elas participaram do movimento estudantil, de partidos, 
sindicatos e organizações clandestinas, desafiando o papel de passividade e 
domesticidade que a sociedade da época lhes atribuía enfrentando ao machismo 
espalhado em toda sociedade. Pelo menos uma centena de mulheres, na maioria 
jovens de menos de 30 anos e estudantes universitárias, tomaram parte diretamente 
na luta armada. Muitas delas foram presas e outras tantas assassinadas. Elas 
ficaram conhecidas pela coragem e por participações arrojadas nas ações armadas. 
Não foi a quantidade de mulheres participando dessas organizações que rompeu 
com os papeis tradicionais, mas a qualidade dessa atuação. 

O presente trabalho tem como objeto de estudo a importância feminina em 
um dos períodos mais obscuros em que o Brasil viveu, onde muitas delas 
necessitaram viver na clandestinidade para assim preservar suas vidas e conquistar 
seus ideais, contra o regime opressor da época. A relevância da temática se 
encontra no sentido de voltarmos ao passado para assim compreender um regime 
onde não havia a liberdade de escolha tão pouco de expressão, onde as mulheres 
viverão a opressão em razão do regime militar, bem como da influência do pátrio 
poder. 

 

IDEOLOGIA POLÍTCA EM REGIMES DE GOVERNOS TOTALITÁRIOS 
OPRESSORES 

 

O momento de expetativa é como a calma que sobrevém 
quando não há mais esperança. 

Hannah Arendt. 

 
A sociedade vem em crescente desenvolvimento ao longo dos séculos, e 

dessa forma passamos por diversos regimes ao longo desse processo. Alguns 
desse regimes deixaram marcas cruéis na história, podemos aqui citar o regime 
nazista que vitimou centenas de indivíduos, demostrando que o totalitarismo além de 
gerar medo e dor faz com que seus torturadores sintam prazer em vivenciar a dor de 
outrem.  

Para uma melhor compressão, podemos aqui significar a palavra totalitarismo, 
que se trata de um sistema político, o qual tem domínio absoluto de uma 
pessoa/partido político, sobre determinada nação. Dessa forma no referido regime 
aquele que estiver no poder sustenta o controle em todos os aspectos da vida 
pública e privada através de um governo abertamente autoritário. A ideai de 
conquista totalitária global se deu por meio de uma resposta de destruição, 
entretanto percebe-se que que essa vitória do regime totalitário pode coincidir com 
uma forma de destruição da humanidade, todavia onde imperou dominou a essência 
do homem. Dessa forma não se deve ignorar as forças destrutivas de nosso século, 
(ARENDT, 2012). 

O regime totalitarista também se destaca pela forte influência militar na 
sociedade, tendo como objetivo a doutrinação da população. O referido regime 
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esteve e seu auge entre as décadas de 1920 e 1930, sendo que seu início se deu no 
período após a Primeira Guerra Mundial, tendo como pano de fundo a destruição 
causada por esse conflito. 

O Totalitarismo surgiu como reflexo da queda dos valores liberais, assim 
como afirma o historiador Eric Hobsbawm,  “esses valores eram a desconfiança da 
ditadura e do governo absoluto; o compromisso com um governo constitucional com 
ou sob governos e assembleias representativas livremente eleitos, que garantissem 
o domínio da lei; e um conjunto aceito de direitos e liberdades dos cidadãos, 
incluindo a liberdade de expressão, publicação e reunião”.(SILVA, s.a, s.p) 

Os regimes totalitários, tem como uma de suas fortes características o 
patriotismo, bem como uma repulsa social as classes menos valorizadas. Esses 
valores são fruto de três regimes, os quais tiveram a vivencia totalitarista mais 
intensa, são eles o Nazismo (Adolf Hitler), o Fascismo (Benito Mussolini) e o 
Stalinismo (Josef Stalin). Pode-se aqui elencar, ainda algumas das características 
desse regime, como por exemplo: culto ao líder, unipartidismo, doutrinação, 
centralização do poder, uso de terror, censura, militarização, e ainda o nacionalismo 
exacerbado. (ARENDT, 2012). 

Para os nazistas existia uma forma de convencimento de que o “ mal do 
nosso tempo era uma atração mórbida”, e que os que acreditavam no regime 
bolchevistas, afirmavam não ter conhecimento dos então padrões morais comuns, 
tal afirmação era divulgada de dentro para fora da Rússia, e fez-se como um dos 
pilares de disseminação comunista, tal experiencia comprovou o valor da 
publicização do mal e o descontentamento em razão do padrões, os quais 
independem do interesse pessoal que se supõe ser o fator psicológico mais 
poderoso da política. (ARENDT, 2012). 

Diante dessas características, acima referidas, pode-se questionar se o 
momento político vivenciado no Brasil, não nos faz rememorar regimes totalitários? 

 No tocante ao nazismo de Hitler, o mesmo não teria sobrevivido ao seu 
próprio regime se não tivesse apoio das classes, de onde surgiu sua ascensão, 
considerando que seu governo resistiu a inúmeras crises internas e externas, 
(ARENDT, 2012). Para garantir a chegada ao poder o líder nazista, usou da 
doutrinação para assim conseguir o total domínio do povo alemão.  

Os movimentos totalitários tem como objetivo organizar as massas, e não as 
classes, como faziam os partidos dos Estados nacionais do então continente 
Europeu, Hannah Arendt, explica que“ Todos os grupos políticos dependem da força 
numérica, mas não na escala dos movimentos totalitários, que dependem da força 
bruta, a tal ponto   que os regimes totalitários, parecem impossíveis em países de 
população relativamente pequena, mesmo que outras condições lhe sejam 
favoráveis”. (ARENDT, 2012). 

Quando se fala em massas o termo se aplica quando se refere a pessoas que 
em razão de seu número ou ainda a sua indiferença não tende a participar de 
nenhuma organização seja política ou profissional. Arendt (2012), afirma que o 
sucesso desses movimentos entre as massas se deu em razão do fim de duas 
ilusões dos países democráticos em geral e em particular, e em particular dos 
Estados nações Europeus em particular. 
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A autora ainda destaca em seus estudos que esse movimento faz uso 
exacerbado das liberdades democráticas, apenas com objetivo de suprimi-las, em 
razão dada forma com que os movimentos totalitários fazem uso indevido do poder 
para abusar das liberdades democráticas com o intuito de suprimi-las. Não 
considerando a esperteza dos líderes, ou ainda a ignorância das massas. As já 
mencionadas liberdades democráticas, tem como base a igualdade entre todos os 
cidadãos, entretanto só adquirem significado se funcionarem de forma orgânica, ou 
seja, se os cidadãos pertencem a agremiações ou são representados por elas, ou 
formam uma hierarquia social política. (ARENDT, 2012) 

Assim é possível notar que os movimentos totalitaristas usavam de 
mecanismos para que pudessem persuadir seus adeptos de formas que os mesmos 
compreendessem que unindo-se aos mesmos estariam interagindo junto com o 
governo, fato que nunca ocorria. 

Após um breve estudo sobre os regime totalitaristas no mundo, na próxima 
sessão se irá estudar o regime político brasileiro, o qual também se espelhou nos 
regimes totalitaristas, considerando que o mesmo teve início com o Golpe Militar de 
1964, se estendendo até meandros de 1985, onde inúmeros brasileiros foram 
privados de sua liberdade do convívio com os seus e também perderam suas vidas, 
em busca de um pais mais igualitário e de uma República Democrática de Direito, e 
dentre esses indivíduos se buscar-se-á trazer as  vivencias das mulheres e suas 
lutas. 

 
O REGIME POLÍTICO BRASILEIRO DE 1964 á 1985 E OS MOVIENTOS 
FEMINISTAS 
 

A presente seção se aterá além de fazer um percurso a respeito da temática 
trazer consigo dados importantes do período como um todo, bem como a vivencia 
das mulheres sua organização, sua clandestinidade, os pesares do encarceramento 
e as mazelas por eles enfrentadas. 

Um dos períodos mais complexos da história brasileira teve início em 1964,  
com um golpe civil-militar contra o então presidente em exercício da época João 
Goulart, onde o apoio veio de um a parcela dos civis do país, tendo seu início em 31 
de março de 1964, considerando que em 09 de abril do mesmo ano fora instituído o 
Ato Institucional N° 1, ( AI-1). 

Historicamente o golpe é conhecido como um descontentamento pelas elites 
em razão dos projetos realizados pelo então governo, principalmente no que se 
referia as então chamadas Reformas de Base. Destaca-se aqui também o apoio 
norte-americano, pois estes acreditavam que o governo de Goulart, não era 
satisfatório, dessa forma financiaram políticos e suas campanhas para dessa assim 
dizimar o governo de João Goulart. Dessa forma em 1964 os militares tomaram o 
poder instituído o Ato Institucional N° 1, (AI-1), para assim justificar, seus 
mecanismos e poder, e em consequência disso e através de eleições indiretas o 
então marechal Humberto Castello Branco foi eleito presidente. (SILVA, s.a, s.p). 

Assim, o golpe civil-militar, pode ser considerado uma conspiração realizada 
por militares brasileiros tendo como finalidade atacar o governo em exercício da 
época. Silva, 2018, explica em seu estudo que os militares tomaram o poder de 
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lugares estratégicos apoiados por parlamentares    dessa forma retirarem o governo 
de maneira inconstitucional. As mobilizações militares passaram a ter controle de 
lugares estratégicos, em todo país, com o apoio dos parlamentares e de maneira 
estratégica e institucional anularam os poderes presidenciáveis do Brasil, porem 
pouco tempo depois, o presidente fora eleito de forma indireta. O então golpe de 
1964 deu início à Ditadura Militar, que se estendeu até 1985. (SILVA, s.a, s.p). 

Da mesma forma com que os militares tomaram poder de lugares estratégicos 
em solo brasileiro também praticaram perseguição civil e política a todos aqueles 
que contrariassem seus ideais. Pode-se aqui fazer uma reflexão sobre a vida dos 
indivíduos que vivenciaram a ditadura brasileira, em especial as mulheres, as quais 
não enfrentaram apenas a situação de tortura e encarceramento, mas sim o estigma 
de serem mulheres, e nessa condição muitas vezes enfrentarem a criação de seus 
filhos, sem ao menos saber onde se encontravam seus companheiros e seus 
familiares. 

Esse período histórico brasileiro fora marcado por inúmeras formas 
desumanas de trato com as pessoas, dentre elas a tortura, porem além desta, 
propriamente dita é importante considerar outros impactos que a repressão teve 
sobre a vida delas. Existiam também outras agruras que assolavam a população 
naquele momento, como exemplifica a página Memorias da Ditadura, que fora criada 
como uma forma de regate histórico desse sombrio momento do país, onde existem 
relatos da triste vivencias dos indivíduos no período onde descrevem por exemplo,  
“A solidão, o desemprego, o estigma, criar os filhos sem o pai que estava preso, 
morto ou desaparecido, proteger familiares que ignoravam a violência do regime, 
trazer e levar recados na prisão, enfrentar os agentes da repressão ao perguntar por 
seus parentes, todas essas circunstâncias foram parte da luta de muitas mulheres 
diante do regime militar”. (MEMORIAS DA DITADURA, s.a, s.p) 

 Notável que a história dessas mulheres necessita ser estudada, bem como 
compreendida, para assim dar voz a tudo que fora por elas vivenciado, pois é devido 
a suas lutas que atualmente pode-se gozar de direitos como a liberdade de 
expressão. 

Não se é possível dizer que no que se diz respeito a luta feminista existiu 
apenas um protagonismo, mas sim que todas as mulheres lutaram de forma igual, 
em busca de seus direitos, de forma a contrariar um regime governamentista, o qual 
tinha a represália e a tortura como forma norteadora de liderança. Essas mulheres 
fizeram de seus ofícios formas de lutas. Lutaram como mães e esposas, como irmãs 
e avós, como guerrilheiras, trabalhadoras, estudantes, atrizes, enfermeiras, 
cozinheiras, desafiaram a ditadura ao oferecer abrigo para perseguidos, ao visitar 
seus companheiros ou mesmo ao pegar em armas. Conforme relatos encontrados 
no Memorias da Ditadura, “Os sofrimentos das mulheres narrados pela Comissão 
Nacional da Verdade são múltiplos como foram (e ainda são) múltiplas as suas 
formas de resistência frente ao autoritarismo”. (MEMORIAS DA DITADURA, s.a, s.p) 

Muitas dessas mulheres ainda inda não têm resposta sobre onde se 
encontram seus entes queridos. Embora haja uma legislação vigente que retrate as 
memórias desse período, nem tudo resta como esclarecido, pois os métodos usados 
pelo regime não permitiam pistas exatas, assim excluindo os registros dos 
indivíduos. A Ditadura Civil Militar no Brasil, pode-se considerar ainda 
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contemporânea, pois ocorreu no período Pós-Guerra Fria, com foco no combate ao 
comunismo, trazendo consigo os valores da família tradicional, como um dos seus 
pilares norteadores, considerando isso os agentes militares envolvidos explicitavam 
assim sua ideologia conservadora. 

Considerável número de brasileiros sofreu perseguição e tortura nesse 
período. No tocante as mulheres esses atos aconteciam por elas não se 
enquadrarem em nenhum dos regimes então oferecidos, pois estes faziam parte do 
mundo do pátrio poder, “ A violência contra as mulheres praticada pelo Estado no 
contexto de um regime político autoritário tem a intenção de reprimir as mulheres por 
não se encaixarem em nenhum dos dois modelos oferecidos pelo patriarcado: 
Santas ou Putas.” (MEMORIAS DA DITADURA, s.a, s.p).  

No período após um dos regimes mais dolorosos da história brasileira o país 
firmou um tratado no qual proíbe qualquer forma de tortura, tal tratado se encontra 
inserido no âmbito das normas internacionais de direito, e afirma que o Estado 
brasileiro proíbe a pratica de tortura, esse documento enseja o que já fora afirmado 
no pós II Guerra Mundial . para um melhor entendimento do que é a tortura e os 
maus tratos, devemos considerar tais obrigações internacionais, que vedam a 
prática da tortura e os tratamentos e penas cruéis, desumanas ou degradantes. 
(Memorias da Ditadura, s.a, s.p).  

Pode-se aqui trazer, para fins de compreensão o que tal tratado entende que 
tortura é todo ato pelo qual são infligidos de forma intencionalmente a uma pessoa 
penas ou sofrimentos físicos ou mentais, com fins de investigação criminal, como 
meio de intimidação, como castigo pessoal, como medida preventiva, como pena ou 
com qualquer outro fim. Entender-se-á também como tortura a aplicação, sobre uma 
pessoa, de métodos tendentes a anular a personalidade da vítima, ou a diminuir sua 
capacidade física ou mental, embora não causem dor física ou angústia psíquica. 
(Memorias da Ditadura, s.a, s.p).  

Notável que, a assinatura de tal documento traz consigo uma evolução e 
também proteção aos cidadãos. Porem o a Magna Carta brasileira também 
estabelece requisitos proibitórios, garantistas contra esses regimes de índole 
totalitária, que tem como objetivo principal a doutrinação dos entes da sociedade, 
assim causando opressão social extinção de liberdade e direitos. (Memorias da 
Ditadura, s.a, s.p). 

O lugar de fala feminino sempre foi rodeado de dominação e violência. 
Violência essa não apenas física como as torturas de cárcere durante o regime 
militar, mas também a violência simbólica, que é qualquer força que atinge os 
indivíduos na ordem moral, emocional e psicológica como explica Pierre Bourdieu, 
em sua obra “O Poder Simbólico”, no tocante as mulheres essa violência simbólica é 
fruto direto do pátrio poder.( BORDIEU, 1989). 

As relações socias como em todos os âmbitos são marcadas por relações de 
poder e dominação, e o poder simbólico aqui referido está relacionado diretamente à 
violência simbólica, Bourdieu, em sua obra tenta demostrar que essa dominação 
simbólica em sua grande maioria passa despercebida em razão da “adequação” 
social que cada indivíduo desenvolve. 

Conforme afirmam Angelin e Maders, (2013), “A busca pelo reconhecimento 
das mulheres na sociedade tem sido um processo longo e árduo. Sabe-se que 
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relações de gênero foram se firmando ao longo da história”, essa construção se dá 
por meio dos movimentos fumistas, em prol de uma sociedade onde prevaleça uma 
igualdade de gênero.  

Para o alcance das conquistas femininas, se faz necessário compreender que 
“ser mulher é parte de uma categorização social”, conforme afirmam Angelin e 
Maders:  

 
Sendo assim, constata-se que ‘ser mulher’ passa por uma categorização 
identitária que é cultural e histórica, construída, portanto, pela sociedade e 
pelas instituições que a compõem. Diante disso, percebe-se a complexidade 
envolta no processo de mudanças e conquistas emancipatórias para as 
mulheres, pois estas se encontram diante da resistência da sociedade e dos 
espaços vitais de poder que, na maioria das vezes, não consideram 
importante tal mudança identitária, pois isso pressupõe uma transformação 
das demais identidades e, consequentemente, a perda de muitos privilégios, 
em especial para os homens. Mesmo assim, as mulheres resistiram e 
resistem de forma organizada buscando equidade nas relações de gênero 
e, consequentemente, uma vida melhor. (ANGELIN; MADERS, 2013, s.p). 

 
Compreendesse que para uma concretização, e gozo de direitos os 

movimentos feministas exercem papel fundamental na construção de uma 
sociedade relativamente mais equitativa. 

No tocante aos movimentos feministas se faz interessante pontuar que o 
século XIX, se apresentou como cenário para ebulição dos mesmos por meio da 
resistência feminina, entretanto, se já necessário mencionar que foi nesse período 
que houve um significativo aumento da violência contra as mulheres. Riane Eisler 
aponta que: 

 
Nesse período houve um aumento significativo da violência contra as 
mulheres, como execuções públicas de mulheres no Irã, prisões e tortura de 
mulheres na América Latina, aumento dos espancamentos das mulheres 
em seus lares. Nesse contexto, claro se faz que, para manter este sistema 

androcrático
76

 é preciso que as mulheres sejam reprimidas, a qualquer 

custo.” (Eisler,2007, p.98) 
 

Vale ressaltar que posteriormente, mais especificamente no decorrer do 
século XX, aliado á um significativo crescimento do mercado, conjuntamente ao 
desenvolvimento tecnológico, bem como cientifico, e a considerável entrada da 
mulher no mercado de trabalho foram fundamentais para autonomia feminina, 
(Angelin; Maders, 2013). 

Quando se trata de movimentos feministas se faz necessário rememorar os 
escritos de María da Gloria Marcondes Gohn, 2010, que destaca as três fazes dos 
movimentos no mundo ocidental, e força política que os mesmos foram adquirindo, 
do mesmo modo com que fazem Angelin e Maders em seu estudo acerca da 
temática da evolução dos movimentos, conforme segue: 

 

                                                           
76

A androcracia é “um sistema social regido pela força, ou ameaça de uso da força pelos homens [...] 
deriva das raízes gregas andros, ou ‘homem’, e kratos, ou ‘governo’”. (EISLER, 2007. p. 165)   
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A primeira fase ocorreu entre os séculos XVIII e o período inicial do século 
XX, quando as mulheres lutaram, de forma organizada e coletiva, por 
reconhecimento da igualdade de direitos, reconhecimento este que se 
pautava no âmbito legal, como o direito ao voto e à igualdade nas relações 
de trabalho. Perrot pondera que a Revolução Francesa, que faz parte desta 
primeira fase dos Movimentos Feministas, apresenta contradições, pois a 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão não abrange as mulheres 
de forma universal e integral, pois lhes concedeu direitos civis, mas não 
direitos políticos. Este fato suscitou a resistência das mulheres francesas, 
como foi o caso de Olympe de Gouges que, em protesto, escreveu a 
Declaração da Mulher e da Cidadã em 1791, tendo sido posteriormente 
morta pelo Estado em virtude da afronta cometida. (ANGELIN, MADERS, 
2013, s.p.). 
 

A força advinda dos movimentos feministas sempre foi sinônimo de 
contrariedade as regras estatais, que visavam apenas o homem como ser portador 
de direitos, e capaz de conviver de forma digna em sociedade. 
 Considerando essa linha de raciocínio se faz necessário trazer para o debate o 
estudo de Carole Pateman77, que contrapõe uma das obras mais importantes da 
sociedade O Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau78, que idealiza uma 
sociedade perfeito onde o homem é um ser bom, e a política adotada pela 
sociedade é que transforma o indivíduo, porem tal obra em momento algum faz 
referência as mulheres como seres detentores de direitos e liberdades, para isso 
Pateman trouxe seu escrito do Contrato Sexual, onde faz um contraponto a obra 
anteriormente citada, afirmando que as mulheres tanto quanto os homens 
pertencem a uma sociedade e  possuem diretos deveres e liberdades para 
protagonizarem uma vida civil. A obra tem grande valia para os movimentos, pois 
reafirma a importância do pertencimento feminino a uma sociedade e a movimentos 
que as empoderem em busca de uma sociedade cada vez mais igualitária. (Miguel, 
2017, s.a) 

No tocante aos movimentos feministas na América Latina, os mesmos 
surgiram com força, como uma forma de repressão aos regimes autoritários, 
principalmente em meandro da década de 70, como referem Angelin e Maders: 

 
Já no âmbito da América Latina, os movimentos feministas nasceram por 
volta da década de 1970, em meio à repressão e ao autoritarismo dos 
regimes militares. Surgiram como corolário da resistência das mulheres ao 
referido regime ditatorial e, também, como consequência do processo de 
modernização, em decorrência do qual houve a incorporação das mulheres 
ao mercado de trabalho e a ampliação do sistema educacional. Nesse 
período, muitas mulheres, atuantes nos movimentos guerrilheiros ou nas 
organizações políticas, foram obrigadas a se exilarem, em especial aquelas 
que participaram do movimento estudantil, das organizações acadêmicas 

                                                           
77

Filósofa britânica que trabalha com teoria política e feminismo. 
78

“Nesta obra, Rousseau expõe a sua noção de contrato social, que difere muito das 

de Hobbes e Locke: para Rousseau, o homem é naturalmente bom, sendo a sociedade, instituição 
regida pela política, a culpada pela "degeneração" dele. O contrato social para Rousseau é um 
acordo entre indivíduos para se criar uma sociedade, e só então um Estado, isto é, o contrato é um 
pacto de associação, não de submissão”.( ALVES, 2017, s.p). 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02PlYWkTgbX94JG-cPh_fBhMaHULQ:1602868231322&q=Jean-Jacques+Rousseau&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MDEyqHzEaMwt8PLHPWEprUlrTl5jVOHiCs7IL3fNK8ksqRQS42KDsnikuLjgmngWsYp6pSbm6XolJheWphYrBOWXFhenJpYCAD9AoehaAAAA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Contrato_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hobbes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Locke
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
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politizadas e dos partidos políticos progressistas. As feministas latino-
americanas romperam com as organizações de esquerda em termos 
organizativos, mas mantiveram seus vínculos ideológicos e seu 
compromisso com uma reforma social, dentro da qual se realizavam os 
direitos da mulher e formas organizativas que possibilitavam o envolvimento 
de setores populares, o que, inclusive, diferenciou o feminismo latino-
americano do europeu.(ANGELIN , MADERS, 2013, s.p). 
 

O intuito dos movimentos feministas em contrapor os regimes existentes, 
fundava-se justamente na ideia de inclusão e de uma nova percepção social e um 
forma de política de inserção, como uma forma de quebrar os paradigmas histórica e 
culturalmente existentes. 

No Brasil, os movimentos feministas nasceram com outro enfoque. “Os 
movimentos feministas apresentam um caráter mais político no sentido de buscar a 
equidade nas relações de gênero e, portanto, abordam temas que envolvem política, 
direito sobre o corpo, economia etc.”  Angelin, Maders, (2013). Esses movimentos 
ganharam força do período da Ditadura Civil Militar, na maioria das vezes ligados a 
pastorais sociais e a igrejas, como pode-se perceber: 

 
Os movimentos de mulheres, por sua vez, encontravam-se ligados, 
principalmente no período da ditadura e pós-ditadura militar, às pastorais 
sociais das igrejas e ocuparam-se mais com demandas voltadas para a 
melhoria das condições de vida das famílias, como saneamento, direito à 
saúde, alimentação, habitação. Mesmo assim, esses movimentos uniram-
se, no final da década de 1970, para lutar por bandeiras comuns 
envolvendo a busca de direitos humanos para as mulheres brasileiras. 
(ANGELIN, MADERS, 2013, s.p).  

 

O envolvimento feminino na no período da ditadura foi uma forma de 
retomada da luta das mulheres que no país, que ficou adormecida por um período, e 
o movimento de 1964 teve grande relevância, pois através dele se buscou uma 
igualdade formal e um Estado Democrático de Direito. 
 A história brasileira acerca do regime ditatorial, ainda se encontra muita 
velada em nossa sociedade, muito embora no ano de 2011, se tenha criado uma 
Comissão Nacional d Verdade (CNV), instituída por meio do Lei 12.528/201179, que 
sinaliza para uma investigação sobre os crimes cometidos de 1964 a 1985, 
entretanto, a muito o que buscar ainda, existem uma profunda necessidade de se 
falar sobre a temática, bem como solucionar diversos casos que ainda encontram-se 
pendentes. Através da CNV, se é possível ter acesso a informações até então 
restritas, como por exemplo como se deram início as movimentações que 
posteriormente levaram ao golpe de 1964, o qual implantou uma das mais longas 
ditaduras da América Latina. (Comissão Nacional da Verdade, s.a, s.p). 
  Durante o período as mulheres foram as que mais sentiram as mudanças em 
decorrência da ditadura, como muito bem ressalta Maria Amélia de Almeida Teles, 
em seu estudo sobre as questões feministas no período da ditadura “as mulheres 
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A Comissão Nacional da Verdade foi criada em 11 de novembro de2012 pela lei 12.528, aprovada 

no Congresso Nacional. 
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foram as primeiras a sentir essas mudanças. Sem suas famílias por perto, com 
novas relações sociais, as mulheres obtiveram uma relativa independência, ainda 
que muitas vezes de forma compulsória”. (Comissão Nacional da Verdade, s.a, s.p). 
 
  As drásticas mudanças que ocorreram no cenário feminino resultaram 
algumas conquistas posteriormente, como o direito ao voto, a entrada no mercado 
de trabalho sem necessidade de autorização de  seu cônjuge, ou pai, entre tantas 
outras benesses, as quais foram alcançadas em razão a união das mesmas em 
movimentos, que buscavam a emancipação feminina e o reconhecimento das 
mesmas enquanto cidadãs dotas de direitos, dentro de uma sociedade onde ainda 
impera a influência do pátrio poder. (Comissão Nacional da Verdade, s.a, s.p). 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O presente estudo faz um recorte histórico, para assim facilitar a 

compreensão da Ditadura Civil Militar Brasileira, e a importância dos movimentos 
feministas na constituição de um Estado mais igualitário, para assim compreender 
quem foram os entes envolvidos,  com o intuito de trazer as vivencias das classes 
oprimidas por este regime,  e de forma especial a classe feminina, que sempre 
sofreu opressão por parte da sociedade, em razão de uma cultura 
predominantemente machista. 

É notável que o período mais obscuro da história brasileira ainda apresenta 
lacunas a serem preenchidas. No tocante a importância feminina nessa luta muito 
ainda precisa ser dita, pois a temática por muitas vezes é vista como um tabu, ou até 
mesmo intimidação por intermédio da sociedade. Entretanto se faz necessário 
abordar o tema para que através deum conhecimento mais denso se evite um 
retrocesso histórico. 

Notável é que quando se fala em regime ditatorial aliado as lutas dos 
movimentos feministas, fica evidente importância do princípio da sororidade, uma 
busca igualitária, em uma sociedade sem distinção hierárquica entre gêneros. 
Discutir a temática dos movimentos sociais, nos faz refletir a força que brota do 
feminino, e as mudanças sociais que isso provoca. 
  Considerando todo acima exposto nesse estudo se faz necessário retomar a 
pergunta problema que direcionou esse estudo: As vozes femininas caladas pela 
ditadura civil militar trouxeram implicações socio-jurídicas que vão ao encontro dos 
seus direitos no estado democrático brasileiro?  

A resposta se torna evidente no sentido que ainda se está caminhando para 
uma construção de uma sociedade mais igualitária, porém os reflexos ideológicos 
dos movimentos feministas da época se fazem presentes na atualidade, e em razão 
das lutas de mulheres muitas vezes torturadas, física e psicologicamente que 
sentimos uma maior liberdade em nossas vivencias, muito embora ainda se tenha 
uma sociedade com traços patriarcais.   
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O ESTADO LAICO, O ENSINO RELIGIOSO E O 
RESPEITO À DIVERSIDADE RELIGIOSA NO ENSINO PÚBLICO BRASILEIRO80 

 
Maiara Taiane Donel81 

 
Resumo: O Estado brasileiro, de acordo com a Constituição Federal de 1988, é 
atualmente laico, não possuindo religião oficial e garantindo o exercício das 
manifestações religiosas diversas. Embora tenha assumido essa posição, percebe-
se a paradoxalidade entre os ditames constitucionais e as ações dos poderes 
constituídos, que em sua maioria que não respeitam a separação entre Estado e 
religião. A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca da possibilidade de o 
ensino religioso ser ministrado de modo confessional em escolas públicas, em uma 
sociedade majoritariamente cristã, somente reforça a marginalização e a 
invisibilidade dos estudantes que possuem outras religiões ou não possuem 
crenças. A desinformação atual dissemina preconceitos já existentes acerca de 
práticas religiosas diversas, ignorando o livre exercício de crenças previsto 
constitucionalmente, o que fortalece a importância do ensino religioso sob uma ótica 
não confessional. 
Palavras-chave: Estado laico; ensino religioso; educação pública; Supremo Tribunal 
Federal; diversidade religiosa. 
 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
A Constituição Federal de 1988 prevê a liberdade religiosa a ser manifestada 

pelo povo, sendo o Brasil um Estado declaradamente laico, ou seja, um Estado que 
não assume uma religião oficial, garantindo o exercício das manifestações religiosas 
diversas, em conformidade com a lei. Frente a esse aspecto, as escolas públicas 
devem seguir a mesma lógica jurídica, ou seja, não ensinar uma religião oficial. Por 
sua vez, reconhecendo a religiosidade como um aspecto fundamental da sociedade, 
a Carta Magna prevê a obrigatoriedade do ensino religioso em escolas públicas de 
ensino fundamental, todavia, de matrícula facultativa para educandos e educandas.  

Ocorre que, na realidade, essa situação é mais complexa do que a letra da 
lei. Diante de muitas discussões e debates que chegaram ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) brasileiro, em 2017, o mesmo decidiu que o ensino religioso em 
escolas públicas pode ter caráter confessional, sendo assim, as aulas podem seguir 
os ensinamentos de determinada religião sem que isso viole o caráter de Estado 
laico, supostamente, desautorizando a legislação vigente. A dúvida que paira é se, 

                                                           
80

 Extratos retirados do Trabalho Monográfico de Conclusão do Curso de Direito da URI, campus 
Santo Ângelo/RS.  
81

 Bacharela em Direito pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), 
campus Santo Ângelo/RS. Pós-graduanda em Direito de Família e Sucessões pela Fundação Escola 
Superior do Ministério Público. Integrante do Projeto de Pesquisa “Direitos Humanos e Movimentos 
Sociais na sociedade multicultural”, vinculado ao PPGD – Mestrado e Doutorado da Universidade 
Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), campus Santo Ângelo/RS. 
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frente a isso, educandos e educandas terão acesso ao conhecimento de outras 
manifestações religiosas, num Estado onde a religião predominante é a cristã.  
 A partir de um estudo hipotético dedutivo, a pesquisa busca compreender a 
concepção de Estado laico e sua evolução, estudando os aspectos históricos da 
influência das religiões frente a governos de Estados de Direito e demonstrar como o 
Estado laico brasileiro tem se portado no ensino religioso da educação pública, 
tendo em vista o respeito à diversidade religiosa, garantida constitucionalmente. 

  
A INFLUÊNCIA DAS RELIGIÕES FRENTE A GOVERNOS DE ESTADOS DE 
DIREITO 
 
 A religiosidade define, na maioria das vezes – ou pelo menos acaba 
influenciando, o modo de ser dos indivíduos uma vez que revela a busca de um 
sentido para sua existência. Desse modo, as práticas religiosas se relacionam com a 
procura de verdades que todas as pessoas deveriam saber, estando acima do 
conhecimento racional; é uma experiência de construção do mundo. (MACEDO, 
1989, p. 15). Para Macedo, as práticas religiosas servem de acolhimento para os 
seres humanos em momentos difíceis, pois fornecem explicações sobre o sentido da 
vida. As pessoas se sentem ameaçadas quando não conseguem compreender 
determinados acontecimentos, por isso, preferem acreditar em deuses e demônios 
que assumir que as coisas acontecem fortuitamente. Essas explicações dão a 
segurança de que elas necessitam, criando uma falsa sensação de controle dos 
acontecimentos vivenciados (MACEDO, 1989, p. 24), ou não, dependendo do credo 
que elas têm sobre a vida e a morte.  
 Para compreender melhor o fenômeno da religião, é necessário analisar a 
diferença entre sagrado e profano. De acordo com Rubem Alves, as religiões 
estabelecem uma divisão bipartida do universo entre sagrado e profano, onde está 
contido tudo que existe. Assim sendo, sagrado e profano não são propriedades das 
coisas, mas são atitudes das pessoas perante essas coisas. O mundo profano 
engloba as coisas utilitárias, que podem ser descartadas e substituídas. Ou seja, 
nada é permanente, o valor das coisas está somente na sua utilidade, o que não é 
útil pode ser descartado. De outro modo, no mundo sagrado tudo se transforma. O 
indivíduo é inferior e sente-se ligado ao sagrado por laços de respeito, reverência e 
adoração. (ALVES, 1981, p. 59-61). 
 Para Macedo, o sagrado é da ordem do maravilhoso, do que não faz parte 
das dificuldades diárias. Assim, existem inúmeras formas de manifestação do 
sagrado, que variam de religião para religião. Portanto, o sagrado pode se 
manifestar em alguns objetos, alterando somente o sentido e o significado destes 
para os indivíduos que praticam determinada religião. (MACEDO, 1989, p. 15-17). 
Outrossim, Rubem Alves explica de maneira didática como acontece a 
transformação de objetos cotidianos em coisas sagradas: 
 

Uma pedra não é imaginária. Visível, concreta. Como tal, nada tem de 
religioso. Mas no momento em que alguém lhe dá o nome de altar, ela 
passa a ser circundada de uma aura misteriosa, e os olhos da fé podem 
vislumbrar conexões invisíveis que a ligam ao mundo da graça divina. E ali 
se fazem orações e se oferecem sacrifícios. (ALVES, 1981, p. 26). 
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 Assim, o sagrado acontece envolto de vivências e crenças. Por isso, a 
liberdade de crença, envolvendo algo sagrado, é fundamental para o 
desenvolvimento pleno do ser humano. O Estado deve garantir a possibilidade de 
cada pessoa escolher ser crente ou somente não crer, associar-se ou não a 
determinada religião.  Acerca de sua importância, Celso Gabatz refere-se a 
liberdade de crença como um direito básico e, qualquer ameaça a essa liberdade, 
inclusive a ameaça a própria existência de alguma crença, fere a integridade da 
identidade de cada pessoa. (GABATZ, 2017, p. 122). 
 Os conceitos de religião e direito – esse como uma forma de organização 
social –estiveram interligados historicamente por muito tempo, sendo que as 
instituições políticas se confundiam com as instituições religiosas. Muitos povos 
utilizavam –e outros ainda utilizam– a religião como modo de dominação, ditando 
regras de conduta social e, inclusive, normas jurídicas baseadas nelas. 
Corroborando com o acima exposto, Terry Eagleton (2005) menciona que a 
sociedade é composta por diversas culturas, que vão se modificando ao longo do 
tempo, através das relações sociais e de influências externas, como as religiões. A 
cultura tem um papel fundamental na constituição de uma sociedade, pois encontra-
se em constante transformação e propicia que as pessoas se reinventem através 
dela, influenciando intensamente a formação da identidade das pessoas. 
(EAGLETON, 2005, p. 94). Nesse sentido, Eagleton discorre sobre a forte influência 
da religião na sociedade: 
 

Nenhuma forma de cultura mostrou ser mais potente no estabelecimento de 
uma ligação entre valores transcendentes e práticas populares, entre a 
Espiritualidade da elite e a devoção das assas. A religião não é eficaz por 
ser de outro mundo, mas porque encarna essa transcendência numa forma 
de vida prática. (EAGLETON, 2005, p. 94) 

 
 Os povos ágrafos tinham a religião como base principal do direito, usada para 
impor as regras de comportamento de cada grupo, através de elementos materiais e 
simbólicos envolvendo o sagrado. Além disso, a religião também era a explicação 
para quase todos os fenômenos. Não havia distinção entre direito, moral e religião; 
esses povos respeitavam as regras por medo de como poderiam ser punidos pelas 
forças sobrenaturais. (DALLARI, 1998, p. 26). 
 Seguindo a mesma linha de abordagem de épocas mais remotas, tem-se o 
direito hebraico, sendo esse um direito religioso que tinha como fundamento uma 
relação divina monoteísta. O povo hebreu acreditava em um Deus, e toda a 
legislação vigente na época estava presente nas escrituras sagradas, fruto da 
vontade divina, como é o caso dos conhecidos “Dez Mandamentos” da lei de Deus. 
O direito e o sagrado se fundem em um só. (PALMA, 2011, p. 91-118). Os hebreus 
acreditavam que o direito era um presente de Deus ao seu povo e só ele poderia 
modificar as leis, sendo que a sua fonte principal era a Bíblia. 
 Avançando um pouco mais na história da humanidade que se tem 
conhecimento, é salutar tratar do povo grego. A civilização grega é considerada o 
berço do pensamento filosófico, pois foi marcada pela busca do saber. Essa paixão 
pelo conhecimento fez com que os povos helênicos se considerassem superiores 
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aos demais povos, rotulados de bárbaros. (PALMA, 2011, p. 147-166). O Estado 
Grego vivia uma democracia formal, onde poucas pessoas eram consideradas 
cidadãs e somente estas participavam das decisões políticas. Os gregos eram 
politeístas e acreditavam que os deuses estavam a serviço das pessoas. Cada 
cidade-estado (pólis) era juridicamente autônoma, não existia um direito unitário. O 
aumento demográfico fez com que surgisse a propriedade privada, o direito 
tradicional que se baseava na religião passou a ser questionado e as leis que 
surgiram começaram a beneficiar a cidade e não os deuses, aumentando assim a 
desigualdade social. (DALLARI, 1998, p. 26). 

De outro modo, o Estado Romano teve sua origem na ampliação da família e 
em seu primeiro estágio, a Realeza, sendo que a principal fonte do direito romano 
eram os costumes dos antepassados, por sua vez, ligados à religiosidade. Com a 
transição da Realeza para a República, foram eleitos dois cônsules para governar a 
cidade por um ano, se alternando no poder. Nessa fase, surgiram algumas figuras 
jurídicas, como o pretor, o juiz, o jurisconsulto e o advogado. Com o intuito de reunir 
de forma escrita todo o Direito preexistente para que ele passasse a ser de 
conhecimento público, foram criadas as Leis das Doze Tábuas, que incluíam alguns 
direitos aos plebeus. (PALMA, 2011, p. 167-200). 
 A queda da República Romana deu-se após inúmeras guerras externas, 
dando lugar ao Imperialismo. Durante o Império, uma comissão de juristas elaborou 
a maior consolidação de leis até então conhecida no mundo ocidental, denominada 
Corpus Juris Civilis. Nesse período, os romanos editavam as leis sempre que fosse 
necessário adequá-la. (PALMA, 2011, p. 167-200). Então, no ano de 212, o 
Imperador naturalizou todos os povos do Império para que qualquer cidadão, 
inclusive os plebeus e membros de povos conquistados, tivessem os mesmos 
direitos e obrigações. Contudo, essa medida de naturalização tinha claros objetivos 
políticos, entre eles obrigar todos os cidadãos a pagar impostos, aumentar os 
adoradores dos deuses de Roma e como já mencionado, a unificação do Império. O 
Império Romano tinha domínio sobre uma grande extensão territorial e, quando 
Roma assumiu o cristianismo como religião oficial, essa utilizou-se da expansão do 
Império para sua expansão e organização. O desejo de Roma, sob o comando do 
Imperador Caracala, era construir um império mundial, com uma integração jurídica 
entre todos os povos, utilizando-se da religião cristão para isso. (DALLARI, 1998, p. 
27). 
 Durante a Idade Média o cristianismo foi sendo consolidado sob a perspectiva 
de unidade religiosa, deixando para trás a ideia de que as pessoas tinham valores 
diferentes de acordo com suas origens. O cristianismo passa a ser a base dessa 
universalidade, tratando como “desgarrados” os que ainda não eram cristãos. A 
aspiração da Igreja era de que toda humanidade se tornasse cristã e formasse um 
só Estado universal, estimulando a formação do Império da Cristandade, o que não 
se consolidou. Para isso, igreja e Estado estavam unidos, fazendo com que as 
legislações em cada feudo, sob a égide do poder absoluto do Rei ou Senhor feudal, 
fossem editadas e/ou revogadas “em nome de Deus”. (DALLARI, 1998, p. 27). 
 Um destaque significativo da Idade Média foi a opressão pela qual, em 
especial, as mulheres foram submetidas. Durante esse período, ao mesmo tempo 
em que existiam religiões pagãs que cultuavam deusas mulheres, tentava-se fixar o 
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cristianismo como uma religião obrigatória no território europeu. Nesse contexto, sob 
o argumento religioso que tinham pacto com o demônio, iniciou-se o extermínio de 
mulheres que possuíam determinado estereótipo, através do que foi denominado 
Caça às Bruxas. Essas mulheres submetidas ao tribunal da Inquisição 
representavam uma ameaça ao patriarcado, que se utilizou da violência física e 
psíquica para dominá-las, conforme atentam as autoras: 
 

As mulheres submetidas à chamada Santa Inquisição eram em sua maioria 
agricultoras que dominavam a arte da medicina, sendo parteiras, 
enfermeiras, assistentes e utilizavam de seus conhecimentos para cuidar de 
pessoas enfermas dentro das comunidades em que viviam. 
Consequentemente, eram portadoras de um elevado poder social. Ocorre 
que, os médicos e a igreja sentiram-se ameaçados pelo poder das mulheres 
e, então, passaram a acusá-las de possuírem magia e causarem as pragas 
e epidemias da época. (ANGELIN; UNSER, 2016, p. 105). 

 
 Do mesmo modo, Silvia Federici destaca que para ganhar força, a Inquisição, 
que se configurou como um tribunal penal do Estado e da Igreja se utilizou da 
ideologia de que as mulheres eram perigosas e detentoras de poderes, entre eles o 
de castrar os homens. Assim, qualquer pessoa poderia acusar uma suposta bruxa, e 
a mulher acusada era quem ficava com o ônus de provar sua inocência. Ainda, as 
mulheres passaram a ser acusadas de participar de uma seita dedicada a 
assassinar crianças ou ofertá-las ao diabo, portanto o aborto e a contracepção 
passaram a ser vistos como um malefício, o que reduzia o corpo feminino a uma 
máquina reprodutiva e o deixava nas mãos do Estado. (FEDERICI, 2010, p. 294-
325). Depois desse período bárbaro da história da humanidade, com fundamentos 
religiosos, as mulheres seguem lutando para se libertar desses dogmas que ainda 
as acompanham. Os Estados Modernos surgiram com o crescimento da aspiração 
de unidade territorial, findando, assim, um período de muitas guerras embasadas 
também por disputas religiosas entre católicos e protestantes em território europeu. 
Dallari define o início do Estado Moderno, conforme segue: 
 

Os tratados de paz de Westfália tiveram o caráter de documentação da 
existência de um novo tipo de Estado, com a característica básica de 
unidade territorial dotada de um poder soberano. Era já o Estado Moderno, 
cujas marcas fundamentais, desenvolvidas espontaneamente, foram-se 
tornando mais nítidas com o passar do tempo e à medida que, claramente 
apontadas pelos teóricos, tiveram sua definição e preservação convertidas 
em objetivos do próprio Estado. (DALLARI, 1998, p. 29). 

 
Desse modo, ao final da Idade Média, nas ruínas do feudalismo e associado 

ao absolutismo, teve início o Estado Moderno, que em sua primeira fase foi marcado 
pela monarquia absolutista. Sendo assim, foram criadas leis gerais, um sistema 
tributário nacional com unificação da moeda e, para manter a soberania e a ordem, 
surge a força nacional, seguindo-se a forte influência. (DALLARI, 1998, p. 81). 

A monarquia, sem limitações jurídicas, ressurgiu com a necessidade de 
governos fortes. O poder, que segundo a doutrina era advindo de Deus, era absoluto 
e ilimitado. (DALLARI, 1998, p. 81). Descontentes com o absolutismo, três grandes 
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revoluções abrem caminho para o Estado liberal: a inglesa (1688), a estadunidense 
(1776) e a francesa (1789). (BARROSO, 2018, p. 60-61). A Revolução Inglesa 
aconteceu devido à resistência das pessoas ao absolutismo, implantando a 
monarquia constitucional. As instituições inglesas possuíam uma base tão sólida que 
puderam dispensar a existência de uma Constituição escrita. A partir de então, o rei 
continuava no poder, todavia, o Parlamento, para impedir o retorno do absolutismo e 
aumentar o poder do monarca, impôs uma condição para declarar apoio aos reis 
que seriam coroados: os mesmos deveriam assinar a Declaração de Direitos, um 
conjunto de regras que limitava os poderes reais, assegurava a supremacia do 
Parlamento e comprometia-se com as liberdades individuais, incluindo a liberdade 
de crenças religiosas. (BARROSO, 2018, p. 61). 

Já a Revolução Estadunidense emancipou as colônias inglesas na América e 
as reuniu em um Estado independente, concebido na Constituição de 1787. A 
Constituição foi o marco inicial para o sucesso institucional dos Estados Unidos, 
baseado na separação dos poderes, sob a forma de governo republicana, 
presidencialista e federativa, e com um texto sucinto (apenas 7 artigos originais). Em 
1791, a Carta de Direitos (Bill of Rights) foi acrescentada à Constituição, garantindo 
alguns direitos básicos ao cidadão, entre eles a liberdade de expressão e da pratica 
religiosa. (BARROSO, 2018, p. 61). 

Por fim, tem-se a Revolução Francesa que foi um processo mais profundo de 
transformação política e social, ou seja, juntamente com a Revolução 
Estadunidense, um marco do Estado liberal. A Declaração dos Direitos do Homem e 
do Cidadão, de 1789, divulgou as novas ideias fundadas na separação dos poderes, 
na Constituição e nos direitos individuas. Somente dois anos depois, em 1791, foi 
promulgada a primeira Constituição francesa. (BARROSO, 2018, p. 61). Essa 
Revolução prezou, claramente, pelo Estado laico, separando Igreja do Estado. 
 Aliadas a essas revoluções e, fazendo parte delas, em meados do século XVII 
surge o movimento iluminista, defendendo a superioridade da razão sobre a visão 
teocêntrica que predominava na época. O propósito do movimento, de acordo com 
Donato e Mello, era: “o de iluminar as ‘trevas’ em que se encontrava a sociedade 
europeia dos regimes absolutistas.” Os filósofos iluministas acreditavam que a 
religião impedia o progresso da humanidade, sendo que este deveria buscar 
respostas para questionamentos que antes eram explicados pela fé. O ser humano 
passa então a ser o centro e as crenças religiosas dão lugar ao pensamento 
racional. (DONATO; MELLO,2011, p. 256). 
 Durante o movimento iluminista havia uma tendência de tornar laicos todos os 
setores da sociedade, pois, embora os indivíduos permanecessem crentes, havia 
uma perspectiva de Estado, que ofertasse a todos uma sociedade sem tutelas 
religiosas, bem como prevendo justiça, leis e educação neutras. O pensamento 
passa do teocentrismo ao antropocentrismo, determinando que a finalidade das 
ações humanas permitidas visava somente as pessoas. (TODOROV, 2006, p. 19-
21). 
 Do mesmo modo, o movimento iluminista afirmava que todas as pessoas 
possuem alguns direitos, que são inerentes ao ser humano, direitos esses que não 
são escritos, mas são comuns a todos os cidadãos do globo. Essa perspectiva de 
igualdade de direitos despertou a curiosidade de pensadores e fez com que eles 
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tivessem interesse pelas diferentes sociedades, tomando consciência de que a 
civilização pode assumir múltiplas formas. Embora fosse difícil deixar de julgar de 
imediato os diferentes povos, a partir da sua própria ideia de cultura, com o passar 
do tempo as informações e análises realizadas transformaram o conceito de 
humanidade. (TODOROV, 2006, p. 21-23). 

Nesse cenário de poder dos Estados Modernos, surge o conceito de Estado 
laico, o qual não exclui a influência da religião na esfera pública, mas, sendo um 
Estado considerado laico, esse promove a separação entre Estado e religião. Desse 
modo, o Estado não poderia assumir uma religião oficial e, ao mesmo tempo, não 
poderia permitir a influência de grupos religiosos em questões políticas e estatais, 
ou, então, beneficiar determinada religião sobre as demais, protegendo, ao mesmo 
tempo, a liberdade religiosa de cada cidadão (FISCHMANN, 2012). A laicidade é um 
processo de desenvolvimento constante, uma construção social de cada Estado, 
levando-se em consideração seus aspectos mais importantes. A função do Estado é 
garantir a neutralidade nas esferas públicas e a liberdade de crença e igualdade das 
pessoas. (VALENTE, 2018, p. 111). 

O Estado laico, por teoricamente separar religião e Estado, não impõe um 
afastamento dos cidadãos da religião, mas garante o respeito à liberdade de crença 
e de não crença da população. O não envolvimento do Estado no campo religioso é 
fundamental para garantir que a liberdade religiosa de cada um seja respeitada. 
Assim, a liberdade religiosa permite o exercício de qualquer crença religiosa pelos 
cidadãos e inclui não impor uma crença pessoal aos demais. (VALENTE, 2018, p. 
114). 

A importância do Estado laico e sua relação com a construção da igualdade é 
definida por Roseli Fischmann: 
 

Assim, o caráter laico do Estado, que lhe permite separar-se e distinguir-se 
das religiões, oferece à esfera pública e à ordem social a possibilidade de 
convivência da diversidade e da pluralidade humana. Permite, também, a 
cada um dos seus, individualmente, a perspectiva da escolha de ser ou não 
crente, de associar-se ou não a uma ou outra instituição religiosa. E, 
decidindo por crer, ou tendo o apelo para tal, é a laicidade do Estado que 
garante, a cada um, a própria possibilidade da liberdade de escolher em 
que e como crer, ou simplesmente não crer, enquanto é plenamente 
cidadão, em busca e no esforço de construção da igualdade. (FISCHMANN, 
2012, p. 16). 

 
 Com o advento do Estado Moderno, muitos países tornaram-se laicos. Alguns 
preveem a liberdade de crença, privilegiando determinada religião, todavia, outros 
permanecem confessionais com religiões oficiais. De acordo com uma pesquisa 
realizada em 2017, cerca de 43 países do mundo ainda têm uma religião oficial. A 
religião oficial no maior número de países - em cerca de 27- é o Islamismo, religião 
na qual não há uma autoridade oficial, mas um grupo de pessoas que é reconhecido 
pelo seu conhecimento acerca da religião. (PEW RESEARCH CENTER, 2017). 
 Outro exemplo interessante, nesse caso, na América Latina, é a Constituição 
da Argentina que, embora preconize a liberdade de crença, também determina que o 
presidente e o vice-presidente pertençam à religião católica apostólica romana e que 
o Estado Nacional deve apoiar essa religião. A Igreja católica possui um status 
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jurídico diferenciado com relação às outras religiões. Sendo assim, o país não é 
considerado laico. (GIUMBELLI, 2017, p. 123-126). Na Alemanha, que é um país 
laico, os cidadãos são obrigados a pagar impostos à Igreja, mediante a declaração 
frente ao Estado, de sua religião. O imposto religioso é regulamentado por lei e 
corresponde a uma parcela de 8% ou 9% sobre o imposto de renda, dependendo da 
religião seguida pelo cidadão. Para ser dispensado do encargo, o cidadão deve se 
declarar sem religião ou entregar uma declaração deixando formalmente a igreja, o 
que tem sido motivo para que muitas pessoas abandonem as Igrejas. (UOL, 2012). 
 Diante do exposto verifica-se que, inicialmente, todos os Estados utilizavam 
as crenças religiosas como fonte do direito, privilegiando assim uma única religião. 
Com o passar do tempo, em muitos países, a religião deixou de influenciar questões 
políticas ou estatais, respeitando todas as crenças, e os Estados tornaram-se laicos. 
Todavia, alguns permanecem confessionais, privilegiando uma religião em 
detrimento das outras. Assim sendo, é possível afirmar que os Estados laicos se 
constituem com processos em constante desenvolvimento, não necessariamente de 
forma linear. 
 
ENSINO RELIGIOSO CONFESSIONAL NA EDUCAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA 
 
 O ensino religioso é uma disciplina prevista, como componente curricular, na 
Constituição Federal de 1988, sendo o único componente opcional (de caráter 
facultativo) de acordo com a legislação vigente. O objetivo principal da disciplina é 
(ou pelo menos deveria ser) oportunizar aos estudantes o conhecimento das 
diversas religiões e manifestações religiosas, incentivando a reflexão sobre seus 
valores dentro do contexto humano individual e social, prezando pelo respeito à 
diversidade de cultos. 
 No período colonial brasileiro os portugueses desembarcaram no Brasil, na 
companhia dos padres jesuítas, para colonizar e “civilizar” o país com premissas na 
religião católica. O projeto dos colonizadores era impor os valores sociais europeus, 
assim como a religião cristã, como sendo o melhor para a sociedade. Nessa época, 
a educação pública deveria ser gratuita, laica e para todos, todavia, o ensino 
religioso se confundia com a educação e tinha o papel de catequizar os índios, 
sendo que este era o acordo entre o Papa e a Coroa Portuguesa. A catequese, que 
se dedicava ao ensino da leitura e da escrita, era, inclusive, utilizada para 
“domesticação” e aceitação do trabalho escravo. Desse modo, fica claro que a 
intenção dos colonizadores era manter os nativos brasileiros em estado de 
submissão aos objetivos da Coroa Portuguesa, convertendo todos ao cristianismo 
(CARDOSO, 2017, p. 226). Por conseguinte, o cristianismo está presente no Brasil 
desde a colonização, influenciando fortemente todos os setores da sociedade até os 
dias de hoje, tendo em vista que o Brasil teve a religião católica como religião oficial 
por muitos anos. 
 Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, atualmente em vigor, 
o ensino religioso passou a ser disciplina facultativa dos horários normais nas 
escolas públicas, na intenção de assegurar a liberdade religiosa dos estudantes. O 
artigo 210 assim dispõe: 
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Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de 
maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores 
culturais e artísticos, nacionais e regionais. 
§ 1º O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos 
horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. (BRASIL, 
1988). 

  
 Seguindo a prerrogativa constitucional, a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, aprovada em 1996 (LDB 9.394/1996), dispõe, em seu artigo 33: 

  
Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da 
formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das 
escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à 
diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de 
proselitismo. 
§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a 
definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas 
para a habilitação e admissão dos professores. 
§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas 
diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do 
ensino religioso. (BRASIL, 1996). 

  
 Nesse debate, é importante destacar que, diferentemente das escolas 
públicas, as escolas privadas detêm liberdade para tratar o ensino religioso de 
acordo com suas características, ou seja, as escolas privadas podem incluir ou não 
o ensino religioso confessional em sua grade curricular. Assim dispõe a Constituição 
Federal, em seu artigo209: “O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as 
seguintes condições: I - cumprimento das normas gerais da educação nacional; II - 
autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público.” (BRASIL, 1988). Por sua 
vez, conforme já mencionado, as escolas públicas devem respeitar a liberdade de 
crença dos estudantes. 
 Mesmo o Brasil sendo um Estado declaradamente laico, em novembro de 
2008, o Presidente da República do Brasil e o Secretário do Estado do Vaticano 
celebraram o Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, denominado Acordo 
Brasil-Santa Sé, com 20 artigos, sob a justificativa de reunir normas já existentes 
para facilitar as relações entre as instituições. O acordo foi aprovado pelo Congresso 
Nacional e promulgado pelo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em 
2010, sendo um instrumento que fortalece ainda mais o relacionamento entre a 
Igreja Católica e Estado brasileiro. (ALBERTON, 2018, p. 181). 

A religião Católica Apostólica Romana, como já mencionado, sempre foi 
beneficiada no Brasil, tendo em vista o histórico da colonização do país, e a recente 
celebração de um Acordo Internacional com a Igreja Católica só reforça esse 
privilégio institucionalizado. Frente ao ocorrido, os representantes do Conselho 
Nacional dos Bispos do Brasil(CNBB),organização dos Bispos da Igreja Católica 
Apostólica Romana, se manifestaram publicamente sobre esse fato, enfatizando a 
importância do Estado laico e da liberdade religiosa; porém, destacaram que o 
acordo bilateral entre o Estado brasileiro e a Santa Sé não constituiu um privilégio 
para a Igreja Católica, mas um direito que a Santa Sé possuía, como organização 
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internacional, sugerindo que as outras religiões também pleiteassem seus convênios 
com o governo. (GABATZ, 2018, p. 57). 
 De outro modo, a corrente de oposição a esse acordo apontou que o mesmo 
constituía um enorme retrocesso, sendo que nenhuma outra confissão religiosa teria 
a disposição instrumentos jurídicos, como a Igreja Católica, para assinar um acordo 
internacional, mencionando ainda a ameaça à laicidade do Estado, conforme o 
artigo 19 da Constituição Federal de 1988, que veda expressamente que a União 
mantenha alianças com cultos religiosos ou Igrejas. (GABATZ, 2018, p. 57). Assim 
cita o artigo 19 da Carta Magna: 

  
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; 
II - recusar fé aos documentos públicos; 
III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. (BRASIL, 
1988). 

  

 A insatisfação de outras confissões religiosas com o Acordo Brasil-Santa Sé 
oportunizou a proposição da Lei Geral das Religiões (PL 5.598/2009), que em tese 
copia grande parte do teor do acordo, tornando-o extensivo a outras religiões, sob a 
justificativa do Princípio da Igualdade constitucional das religiões. (GABATZ, 2018, 
p. 56-60). Um dos tópicos mais relevantes do acordo acima citado, que tem a ver, 
especificamente, com o tema desse capítulo, está relacionado ao ensino religioso 
nas Escolas públicas, tendo em vista que o artigo 11, embora trate da liberdade 
religiosa, da diversidade cultural e da pluralidade confessional, traz em seu §1º a 
seguinte redação:  

  
Artigo 11. A República Federativa do Brasil, em observância ao direito de 
liberdade religiosa, da diversidade cultural e da pluralidade confessional do 
País, respeita a importância do ensino religioso em vista da formação 
integral da pessoa.  
§1º. O ensino religioso, católico e de outras confissões religiosas, de 
matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais das escolas 
públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade 
cultural religiosa do Brasil, em conformidade com a Constituição e as outras 
leis vigentes, sem qualquer forma de discriminação. (BRASIL, 2010). 

  

 A citação “católico e de outras confissões religiosas” pode ser vista como uma 
agressão ao Estado laico. Se o Estado deve se manter neutro em questões 
religiosas, ou seja, não deve assumir nenhuma para si, sequer deveria celebrar 
acordos com determinada confissão. Embora o ensino religioso seja tratado, nas 
escolas públicas, como disciplina facultativa, é importante salientar que a falta de 
infraestrutura e modificação do significado da disciplina dificultam a efetivação do 
que é estipulado pela lei. Em uma pesquisa realizada no Estado do Rio de Janeiro, 
identificou-se que o número de professores de ensino religioso por escola é 
pequeno, portanto, na maioria das vezes, o profissional abrange um só credo 
quando leciona a disciplina. Do mesmo modo, caso algum estudante não queira 
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assistir às aulas de ensino religioso, não há oferta de atividades alternativas, ficando 
o mesmo ocioso. (CAVALIERE, 2007, p. 314). 

Ainda, de acordo com a pesquisa acima referida, muitos diretores informaram 
que não esclarecem aos estudantes e seus responsáveis sobre o caráter facultativo 
da disciplina por falta de atividades alternativas a oferecer, o que acaba tornando o 
ensino religioso uma obrigatoriedade, na prática. (CAVALIERE, 2007, p. 315). 
Percebe-se, portanto, que está acontecendo o inverso do que dispõe a legislação: 
pela lei, o estudante e seu responsável deveriam ser questionados sobre o desejo 
de frequentar as aulas de ensino religioso, e, na prática, os mesmos precisam ter a 
iniciativa, quando tomam conhecimento da facultatividade da disciplina, para solicitar 
a dispensa da frequência, se assim desejarem. 
 Diante das normativas jurídicas expostas e vigente no país, o ensino religioso 
nas escolas públicas é de caráter facultativo, devendo respeitar a liberdade e o 
exercício de crença dos estudantes. Na prática, de acordo com os dados expostos, a 
disciplina como está sendo ministrada atualmente nem sempre promove o respeito 
às diferentes crenças. Nesse sentido, é visível que o catolicismo foi - e segue sendo, 
historicamente beneficiado pelo Estado, em relação às outras confissões religiosas. 
 O Supremo Tribunal Federal (STF), o órgão máximo do Poder Judiciário, tem 
como função principal a proteção da Constituição Federal de 1988, em vigor no 
Brasil. Além disso, é quem interpreta, em última instância, ou seja, de suas decisões 
não cabe recurso a nenhum outro tribunal. Assim, diante da discordância dos 
posicionamentos do Poder Executivo e Legislativo frente ao Acordo firmado entre o 
Estado brasileiro e a Santa Sé, no que diz respeito ao ensino religioso em escolas 
públicas, o tema chegou até o STF para que esse interpretasse tal posicionamento. 

Aliado a isso e, após inúmeras discussões envolvendo os métodos utilizados 
nas disciplinas de ensino religioso em escolas públicas brasileiras, a Procuradoria 
Geral da República ingressou, em 2017, com Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI 4439) cobrando um ensino religioso de natureza não-confessional, facultativo e 
com proibição de admissão de professores como representantes de alguma religião. 
(BRASIL, ADI 4439/2010).  
 O pedido da Procuradoria consistia na interpretação do artigo 33, caput e §§ 
1º e 2º da Lei 9.394/1996, de acordo com a Constituição Federal de 1988e o artigo 
11, § 1º, do Acordo Brasil-Santa Sé relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica 
no Brasil, de modo a assegurar que o ensino religioso só pudesse ser de natureza 
não-confessional, alegando a inadmissibilidade de as escolas públicas se tornarem 
local para catequese e proselitismo religioso. (BRASIL, ADI 4439/2010). 
 A tese defendida pela Procuradoria Geral da República é a de que a única 
forma de o ensino religioso ser compatível com o caráter laico do Estado brasileiro, 
consistiria na adoção do modelo não-confessional, tendo a disciplina como conteúdo 
programático a exposição de doutrinas, história e práticas das diferentes religiões, 
incluindo as posições não-religiosas. O ensino confessional, segundo argumentado 
na ADI 4439/2010, imprime obrigatoriedade de valores e fundamentos religiosos 
partilhados pela maioria, predominando o ensino da religião católica e prejudicando 
religiões com menor visibilidade. (BRASIL, ADI 4439/2010). 

Todavia, após debates regados por argumentos favoráveis e contra a referida 
ADI, a decisão do STF rejeitou a ação interposta, entendendo que o ensino religioso 
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de forma confessional não fere os princípios da laicidade do Estado. O julgamento 
ocorreu em 5 sessões e mostrou como o respeito à diversidade religiosa permanece 
sendo um desafio num país predominantemente católico. (BRASIL, ADI 4439/2010). 

A votação não foi unânime, sendo a ADI rejeitada por 6 votos a 5. Através do 
binômio “Estado Laico” e “Liberdade Religiosa”, o STF decidiu, pela diferença de 
apenas um voto, que a rede pública de ensino está autorizada a ofertar o ensino 
religioso de modo confessional, o qual deve ser ministrado de acordo com os 
princípios da confissão religiosa de cada estudante, por integrantes da religião 
credenciados por chamamento público e preferencialmente, sem ônus para o poder 
Público. (BRASIL, ADI 4439/2010). A interpretação do STF foi a de que o Estado 
disponibiliza espaços físicos, nesse caso as escolas públicas, para que as 
confissões religiosas que desejarem possam fazer a livre disseminação de suas 
crenças, em igualdade de condições. 

Diante dessa decisão, questiona-se a efetividade dos argumentos, tendo em 
vista que é inviável que cada religião disponibilize um integrante selecionado para 
dar aula em cada escola pública existente, de forma não remunerada pelo poder 
Público. Na prática, as lacunas permanecem e o ensino religioso continua sendo 
ministrado do mesmo modo, causando um desconforto em estudantes que não se 
identificam com a religião cristã, que é a majoritária. Além disso, a sabida falta de 
recursos financeiros e infraestrutura adequada nas escolas públicas também 
prejudica os estudantes que optam por não cursar o ensino religioso, pois os 
mesmos deveriam ter a alternativa de ocupar seu período com alguma outra 
atividade educativa, que na maioria das vezes, sequer é ofertada. 

Em uma entrevista para o Centro de Referências em Educação Integral, Yves 
de La Taille demonstra sua preocupação acerca das consequências que a decisão 
do STF pode causar: 

  
Autorizar a natureza confessional, em uma sociedade essencialmente 
cristã, pode marginalizar a parcela dos que têm outras religiões ou sequer 
têm uma crença. E a maneira como a matéria foi votada no STF favorece as 
religiões cristãs. Aliás, não vamos esquecer que neste Tribunal existe um 
crucifixo na parede — e isso não é nada laico. (CENTRO DE 
REFERÊNCIAS EM EDUCAÇÃO INTEGRAL, 2017). 

  
De acordo com o Censo de 2010, 64,6% da população declara-se católica e 

22,2% protestante, sendo assim, 86,8% da população brasileira se declara cristã. 
(IBGE, 2010). Tendo em vista esses dados, ao permitir que a disciplina de ensino 
religioso seja ministrada de modo confessional, o STF termina por beneficiar as 
religiões cristãs no ensino religioso, em detrimento das outras, que seguem 
excluídas e marginalizadas. 

A intolerância religiosa sempre esteve presente na história da humanidade, 
sendo que por diversas vezes foi a causa de conflitos e violência. De acordo com 
Celso Gabatz, o conhecimento deve ser utilizado para vencer o preconceito, assim: 

  
Parece-nos que o melhor antídoto para vencer o preconceito é o 
conhecimento. A escola enquanto espaço de educação inclusiva pode 
contribuir para que os cidadãos iniciem o caminho do aprendizado em 
busca da aceitação das diferenças, na medida em que começarem a ler, a 
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pensar e refletir sobre as diferentes tradições culturais, sociais e religiosas, 
presentes na sociedade. É preciso, pois, dialogar para que educadores e 
educandos se moldem a uma pedagogia multicultural comprometida com o 
conhecimento da diversidade social brasileira e global. (GABATZ, 2012, p. 
61). 

  
Desse modo, a importância do ensino religioso nas escolas públicas é 

inegável. Em razão disso, a disciplina não pode propagar preconceitos e reforçar 
práticas religiosas dominantes, mas deve cumprir com seu papel de educar os 
jovens para que estes compreendam as diferentes correntes religiosas existentes, 
respeitando-as, conforme segue: 

 
Sabe-se que a execução dos princípios de tolerância e respeito à 
diversidade não é algo simples e nem fácil, ainda mais em uma sociedade 
como a brasileira na qual os exemplos de intolerâncias e desrespeito ás 
diversidades culturais e humanas são tão frequentes. No entanto, se o 
propósito é o de construir um mundo de tolerância e harmonia humana, será 
imprescindível que na escola sejam viabilizadas atitudes que permitam 
compreender as diferentes compreensões religiosas enquanto fenômenos 
presentes no desenrolar dos acontecimentos da humanidade em diversas 
culturas e tradições que se encontram vinculadas a uma identidade. 
(GABATZ, 2012, p. 55). 

 
Assim sendo, para que seja possível disseminar o respeito à diversidade na 

sociedade atual, é necessário que as escolas façam seu papel, através do ensino 
religioso, viabilizando aos jovens e crianças a compreensão das diferentes crenças 
religiosas. O ensino religioso, como é ministrado atualmente, de modo confessional, 
em uma sociedade majoritariamente cristã, não cumpre com o papel de combater a 
intolerância religiosa pois somente reforça a marginalização e invisibilidade dos 
estudantes que possuem outras religiões ou não possuem crenças. 

Embora atualmente o Estado brasileiro tenha assumido uma posição laica, a 
religião cristã segue muito presente no imaginário popular e tem pautado decisões 
dos poderes constituídos (legislativo, executivo e judiciário). Isso se manifesta no 
respeito (ou falta dele) frente à diversidade religiosa expressa nas escolas públicas. 
A desinformação atual dissemina preconceitos já existentes acerca de práticas 
religiosas diversas, além de incentivar a intolerância religiosa, ignorando o livre 
exercício de crenças previsto constitucionalmente. O ensino religioso na educação 
pública, sob uma ótica não confessional, trabalhando o conhecimento científico com 
finalidades educativas acerca da diversidade religiosa, exerce um papel fundamental 
no combate ao desrespeito contra outras manifestações religiosas. O contrário, está 
fadado a gerar um aprofundamento na intolerância religiosa. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta pesquisa se propôs a analisar o modo como o Estado brasileiro, um país 
religiosamente diverso e constitucionalmente laico, tem se portado diante das 
questões religiosas, em específico frente ao respeito à diversidade religiosa nos 
espaços da educação pública, e quais as consequências do seu posicionamento. 
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Frente ao estudo do ensino religioso nas escolas públicas, foi possível 
perceber a paradoxalidade entre o que é previsto nas normas jurídicas e o que é 
vivenciado na prática. Primeiramente, apesar da disciplina envolvendo o ensino 
religioso ser de matrícula facultativa, constatou-se na pesquisa que em grande parte 
das escolas essa possibilidade sequer é ofertada, e por desconhecimento, 
estudantes a frequentam, normalmente, como todas as outras disciplinas. Ademais, 
o ensino da disciplina de modo confessional, como é ministrada atualmente, reforça 
somente práticas religiosas dominantes e propaga a invisibilidade dos estudantes 
que possuem outras religiões ou não possuem crenças. O ensino religioso 
confessional imprime fundamentos religiosos partilhados pela maioria, 
predominando o ensino da religião católica e prejudicando religiões com menor 
visibilidade. Na prática, as lacunas existentes anteriores à ADI permanecem e o 
ensino religioso continua sendo ministrado do mesmo modo, causando um 
desconforto em estudantes que não se identificam com a religião cristã, que é a 
majoritária. 

Ao se fazer essa análise, não se está retirando a importância do ensino 
religioso nas escolas públicas, todavia, o mesmo só é compatível com o caráter laico 
do Estado brasileiro, caso ministrado no modelo não-confessional. É necessário que 
a disciplina cumpra com seu papel no combate ao desrespeito contra outras 
manifestações religiosas, viabilizando aos jovens e crianças a compreensão das 
diferentes crenças, o que só é alcançado tendo a disciplina como conteúdo 
programático a exposição de doutrinas, história e práticas das diferentes religiões, 
incluindo as posições não-religiosas. Acredita-se que o melhor método para 
combater a intolerância religiosa é o conhecimento, portanto, defende-se que o 
ensino religioso na educação pública deve trabalhar, de modo não-confessional o 
conhecimento científico com finalidades educativas acerca da diversidade religiosa. 
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CONTROLE DE CORPOS NO/PELO DIREITO: 
UMA COMPREENSÃO SOCIOLÓGICA DURKHEIMIANA-BOURDIESIANA DO 

CAMPO POLÍTICO-JURÍDICO 
 

Luciano Augusto de Oliveira Paz82 
Gabriel Maçalai83 

 
Resumo:Tendo por tema a divisão do trabalho social, este artigo delimita-se em 
uma análise do direito a partir da perspectiva de Durkheim e Bourdieu. Problema 
que direciona a investigação pergunta: o que é a divisão do trabalho social e quais 
os seus efeitos no direito? Com isso, objetivo de pesquisa é compreender se o 
direito é um instrumento de estabelecimento de algumas visões de mundo 
consagradas como legítimas e justas, em detrimento de outras, tutelando apenas ao 
habitus dominante, à cultura dominante na sociedade - hipótese que se traça e, ao 
final, confirma-se. Metodologicamente, trata-se de investigação teórica, com 
tratamento qualitativo de dados e fins explicativo-descritivos, com dados coletados 
por meio de investigação bibliográfica e analisados e interpretados a partir de 
método de abordagem hipotético-dedutivo. 
Palavras-chave: Divisão do Trabalho Social. Fato Social. Construção do Campo 
Jurídico. 

 
INTRODUÇÃO 

 
Este trabalho tem como tema a divisão do trabalho social sob a ótica 

durkheimiana. A sua delimitação temática, por sua vez, visa a analisar a lógica da 
função da divisão do trabalho social e os seus reflexos no Direito. Para este estudo, 
questiona-se: no que consiste a divisão do trabalho social? Ainda, indaga-se: quais 
são os reflexos no Direito da lógica da função da divisão do trabalho social? 

Diante disso, estabelece-se como objetivo geral deste trabalho a análise dos 
reflexos da lógica da função da divisão do trabalho social e os seus reflexos no 
Direito. Para esse fim, traçam-se objetivos específicos: a) um estudo da divisão do 
trabalho social e de sua função sob a ótica durkheimiana; b) um estudo do conceito 
de fato social e de sua inter-relação com a divisão do trabalho social e sua função; e 
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c) um estudo da lógica da função da divisão do trabalho social e seus reflexos no 
Direito sob a ótica bourdieusiana. 

O estudo proposto se justifica por se tratar de uma tentativa para 
compreender e denunciar o Direito como sendo um instrumento de estabelecimento 
de algumas visões de mundo consagradas como legítimas e justas, em detrimento 
de outras, reduzindo-se em orientações interpretativas que manterão a coesão do 
habitus dominante, da cultura dominante. 

Afinal, por exemplo, posturas de Frentes Parlamentares Religiosas chamam 
atenção a isso, uma vez que visam a um estabelecimento/determinação de sentidos 
particulares, isto é, de alguns grupos de interesse/pressão – a um dado nível de 
consciência coletiva – é disposto para regular/controlar condutas cujo habitus seja 
diferente, revelando o Direito como fato social, pressão externa – social – exercida 
sobre o indivíduo, resistindo às suas iniciativas individuais, isto é, às suas próprias 
determinações sobre si. 

 
ASPECTOS DA DIVISÃO DO TRABALHO SOCIAL: CONSCIÊNCIA COLETIVA, 
SOLIDARIEDADE E CONTROLE DE CORPOS 

 
Função exprime correspondência entre os movimentos do organismo e as 

suas necessidades. Questionar o que é a função do trabalho social é questionar a 
que corresponde essa função. Nesse sentido, a primeira observação que Émile 
Durkheim faz é a de que a divisão do trabalho social é estranha à moral. Afinal, para 
o autor, a moral obriga que um caminho determinado seja seguido, traduzindo-se em 
uma finalidade definida, uma obrigação, uma injunção/mandamento (DURKHEIM, 
2016). 

A função do trabalho social, para Durkheim, tem a ver com civilização. Esta, 
segundo o autor, não tem um valor intrínseco absoluto, logo, não tem a ver com 
moral. É que a civilização é constituída para responder a necessidades e a isso 
corresponde a função da divisão do trabalho social. Exemplo disso, sustenta 
Durkheim, é a especialização das profissões. Uma dada profissão não é um 
mandamento moral. Pode-se ser artesão, ou grande manufatureiro. No entanto, a 
industrialização responde a necessidades sociais, as quais não são 
necessariamente morais. Nesse mesmo sentido, pode-se falar da especialização 
das funções políticas, administrativas e jurídicas – às quais esse trabalho se deterá 
–, bem como científicas e artísticas, etc. (DURKHEIM, 2016). 

Isso se á porque, para o autor, são as diferenças de determinado tipo que 
atraem outras diferenças, são incompletudes que atraem incompletudes. E isso é 
aplicável, no entender de Durkheim, seja em trocas econômicas ou não. Por 
exemplo, para o autor, buscamos em nossos amigos as qualidades que nos falta, 
porque, ao nos unirmos a eles, partilhamos de alguma forma de sua natureza e nos 
sentimos, então, menos incompletos. Formam-se, assim, pequenas associações de 
amigos em que cada um tem seu papel conforme seu caráter, em que há uma 
verdadeira troca de serviços (DURKHEIM, 2016). 

A partir disso é que Durkheim falar em moral. Embora os efeitos de trocas 
econômicas, como diz o autor, não estejam ao lado da moral, as trocas entre os 
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diferentes indivíduos produz um efeito moral, que é a solidariedade e que se traduz 
na verdadeira função da divisão do trabalho social. Deve-se alertar que a divisão do 
trabalho aumenta o rendimento das funções divididas. Além disso, torna as relações 
solidárias. Se os indivíduos estão ligados, desenvolvem-se em conjunto e combinam 
os seus esforços, são solidários, dependendo mutuamente um do outro, por serem 
ambos incompletos (DURKHEIM, 2016). 

Para Durkheim isso se dá de forma que o outro, aquele que nos completa, 
torna-se inseparável da nossa imagem, sendo parte integrante de nossa 
consciência. Diante disso, o autor indaga se a divisão do trabalho social tem por 
função integrar o corpo social, garantindo a sua unidade. Frente a essa indagação, 
Durkheim sugere que a divisão do trabalho social é condição de existência da 
sociedade. Somente por essa divisão, por uma repartição continua dos diferentes 
trabalhos humanos que o organismo social se estende e complexificação 
(DURKHEIM, 2016). 

Com isso, Durkheim passa a mensurar a medida que a divisão do trabalho 
social contribui para a integração geral da sociedade, questionando se é essencial 
ou condição acessória para se atingir a coesão social. Reiterando-se que, embora a 
divisão do trabalho social não seja moral, o seu resultado, a solidariedade, o é. Isso 
é vislumbrado por Durkheim no Direito. É que, como diz o autor, a vida toma forma 
definida e se organiza, sendo o Direito a sua organização, sendo a quantidade de 
relações entre indivíduos proporcional à quantidade de regras jurídicas que 
determinam aquelas relações (DURKHEIM, 2016). 

Diante disso, Durkheim ressalva que, conquanto nem todas as relações 
sociais assumam forma jurídica, nem por isso permanecem indeterminadas, vez 
que, se não forem reguladas pelo Direito, o serão pelos costumes. Ainda, Durkheim 
adiciona que, embora algumas relações sociais sejam determinadas pelos 
costumes, somente às essenciais à sociedade o são pelo Direito. Entretanto, postos 
esses sentidos, com Durkheim, questiona-se: podem-se verificar as causas da 
solidariedade social por seus efeitos? Experimentam-se formas distintas de 
solidariedade social, como a doméstica, a profissional, a nacional, etc. Diante disso, 
a solidariedade é reconhecida como um fato social. No entanto, tem forma indefinida 
e, para que assuma uma forma compreensível, deve ter as suas consequências 
traduzidas, isto é, os seus efeitos materializados (DURKHEIM, 2016). 

O fato social, para Durkheim, “[...] é toda a maneira de fazer, fixada ou não, 
susceptível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior: ou então, que é geral 
no âmbito de uma dada sociedade tendo, ao mesmo tempo, uma existência própria, 
independente das suas manifestações individuais.” (DURKHEIM, 2007, p. 47, grifo 
do autor). Ainda, segundo o autor, 

 
Um facto social reconhece-se pelo poder de coerção externa que exerce ou 
susceptível de exercer sobre os indivíduos; e a presença desse poder 
reconhece-se, por sua vez, pela existência de uma sanção determinada ou 
pela resistência que o facto opõe a qualquer iniciativa individual que tende a 
violá-lo. No entanto, podemos defini-lo também pela difusão que tem no 
interior do grupo, desde que, de acordo com as observações precedentes, 
se tenha o cuidado de acrescentar como segunda e essencial característica 
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que ele existe independentemente das formas individuais que toma ao 
difundir-se. (DURKHEIM, 2007, p. 44). 

 
Se se segue a afirmação de Durkheim de que o direito reproduz as formas 

principais de solidariedade social, basta apenas classificar os diferentes tipos de 
Direito para verificar quais tipos de solidariedade social a eles correspondem. Para 
tanto, classificam-se as regras jurídicas segundo a elas associadas. Tem-se, então, 
a) regras de conduta repressivas organizadas e b) regras de conduta restitutivas. A 
primeira (a) diz respeito a atingir o indivíduo em sua fortuna, honra, vida ou 
liberdade. Trata-se do Direito Penal. A segunda (b) diz respeito ao restabelecimento 
do estado das coisas, restabelecimento de relações perturbadas sob a sua forma 
normal (DURKHEIM, 2016). 

Para Durkheim, o vínculo de solidariedade a que corresponde ao direito 
repressivo é aquele cuja ruptura constitui crime. Embora haja espécies de crimes, 
Durkheim atem-se a analisar a reação que os crimes determinam. Embora sejam 
diferentes os crimes, todos determinam uma reação cujo objetivo é reprimir. Assim, 
busca-se um conceito para crime. Para o autor, crime natural, é aquele que ofende 
os sentimentos que, em todos os lugares, são a base do Direito Penal. No entanto, 
Durkheim indaga: se um crime ofender ao sentimento de um tipo social seria menos 
crime que outros? (DURKHEIM, 2016). 

Durkheim assinala que já se acreditou que os atos criminosos eram 
antagônicos a grandes interesses nacionais, bem como eram antagônicos, em cada 
tipo social – em cada sociedade dada –, às condições fundamentais da vida coletiva. 
Desse modo, a autoridade do direito repressivo deriva de sua necessidade. Como as 
necessidades variam de acordo com as sociedades, o direito repressivo é um direito 
variável. Dita variação do direito repressivo pode ser verificada em uma 
regulamentação moral do direito repressivo – condutas não reguladas pelo Direito 
Penal, mas reprimidas pela moral –, como as regulamentações do rito, da etiqueta, 
do cerimonial, das práticas religiosas (DURKHEIM, 2016). 

Embora Durkheim traga essa conclusão, afirma que isso não esclarece por 
que sociedades impuseram práticas que não eram úteis – como no caso de 
condutas não reguladas pelo Direito Penal. Para Durkheim, isso se dá por estima, 
com ou sem razão a determinadas regras. Nesse sentido, Durkheim refere que a 
única característica comum a todos os crimes é que, salvo exceções, consistem em 
atos universalmente reprovados. Entretanto, Durkheim questiona: isso diz no que 
consiste um crime? O Direito Penal, ao ser codificado, surge aí como um resumo de 
tradições. Trata-se, para o autor, de uma regra obrigatória, conhecida e aceita por 
todos, embora a regra não seja expressamente formulada, apenas determine a 
sanção (DURKHEIM, 2016). 

Durkheim sustenta esse argumento tento como exemplo o direito repressivo 
bíblico. Neste tem-se um resumo de tradições do qual todos estão cônscios, 
servindo a codificação à reprodução da tradição, fixando-se as crenças populares. 
No entanto, para o autor, os sentimentos encarnados pelas regras penais são mais 
uniformes. Enquanto para o direito repressivo religioso bastam sentimentos fortes, 
para a repressão, para o Direito Penal é necessário que os sentimentos sejam 
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explícitos. Não podendo ser entendidos de maneiras diferentes, são sempre os 
mesmos: fazer ou não fazer, não matar, não ferir, etc. (DURKHEIM, 2016). 

É que não basta que o sentimento encarnado seja moral, como o sentimento 
de caridade. A moral que coloniza o Direito e é por ele mensurada é sempre capaz 
de reprimir, do que diferem alguns sentimentos morais, como o já citado da 
caridade. O que se tem, assim, é uma ordem de ideias que questiona um possível 
conceito de crime. Para Durkheim, um ato é criminoso quando ofende aos estados 
fortes e definidos de consciência coletiva. Aqui as funções judiciais, governamentais, 
todas as funções específicas, são de ordem psíquica, uma vez que consistem em 
representações de ações e traduzem uma consciência coletiva (DURKHEIM, 2016). 

Para Carlos Eduardo Sell, 
 

[...] Durkheim sustentava a tese de que a explicação da vida social tem seu 
fundamento na sociedade, e não no indivíduo. Esta afirmação não significa 
que uma sociedade possa existir sem indivíduos, o que seria totalmente 
ilógico. O que ele desejava ressaltar é que uma vez criadas pelo homem, as 
estruturas sociais passam a funcionar de modo independente dos atores 
sociais, condicionando suas ações. A sociedade é muito mais do que a 
soma dos indivíduos que a compõem. Uma vez vivendo em sociedade, o 
homem dá origem a instituições sociais que possuem dinâmica própria [...] é 
a sociedade que age sobre o indivíduo, modelando suas formas de agir [...] 
(SELL, 2015, p. 81). 

 
Assim, Durkheim inaugura o que se chama de holismo metodológico. Como, 

no grego, hóloios, quer dizer todo, holismo significa que o todo predomina sobe as 
partes. Isso se traduz na tese de que “[...] a sociedade tem precedência lógica sobre 
o indivíduo.” (SELL, 2015, p. 82). Então, o conceito de crime aparece como uma 
construção social. Para Durkheim, não o reprovamos porque ele é um crime, mas 
ele é um crime porque se trata de uma ação que se reprova. Trata-se de um 
sentimento que, por encontrar-se em todas as consciências – isto é, difusamente, 
em cada indivíduo particularmente considerado –, ao ser ofendido, é considerado 
crime. No entanto, se o que define o crime é a rejeição de um ato, como se 
mensurar essa rejeição? Durkheim cita como exemplo o fato de que um crime contra 
a Administração Pública – a autoridade pública, em suas palavras – é mais ofensivo 
que aquele crime que se comete, por exemplo, contra a natureza (DURKHEIM, 
2016). 

Para o autor essa dificuldade é resolvida ao se observar que, no lugar em que 
se estabelece um poder diretivo, a sua principal função é fazer respeitar a 
consciência coletiva, repelindo qualquer força antagonista. Desse modo, afirma-se 
que é da consciência coletiva que decorre toda a criminalidade. O crime não 
aparece, assim, como uma lesão a interesses importantes, mas como sendo uma 
lesão contra uma autoridade concebida como transcendente (DURKHEIM, 2016). 
Nesse sentido, Sell argumenta que o comportamento do indivíduo não deriva de sua 
autonomia de vontade propriamente, “[...] mas de algo exterior a ele: a sociedade. 
Entre os exemplos que ele menciona estão [...] as crenças e práticas religiosas [...] A 
segunda propriedade dos fatos sociais é que eles são coercitivos, ou seja, são 
impostos pela sociedade ao indivíduo.” (SELL, 2015, p. 83). 
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A partir daí é que se fala em pena, em sanção decorrente do crime. A sua 
natureza, para Durkheim, é a mesma, em sua essência, que nas sociedades 
primitivas: repressão/vingança. Consiste agora, contudo, em uma reação de 
intensidade graduada. Afinal a reação contra o crime aparece não como uma 
punição por um indivíduo – mesmo quando representando a sociedade –, mas como 
uma punição praticada pela sociedade. Trata-se de uma organização. Nesta a pena 
consiste essencialmente em uma reação passional, de intensidade graduada, que a 
sociedade exerce por intermédio de um corpo constituído. Isto é, a infração, em vez 
de a infração ser julgada por cada indivíduo, ou seja, difusamente, passa a ser 
julgada por um intermediário (DURKHEIM, 2016). 

Para Durkheim, isso se coloca desse modo porque os sentimentos que o 
crime ofende são, no cerne de uma sociedade, os mais universais, tendo em vista 
que são o que chama de estados particularmente fortes da consciência coletiva, 
incapazes de tolerar contradição. Nesse sentido, o autor menciona o grau de energia 
que uma crença ou sentimento podem assumir por serem sentidos em uma mesma 
comunidade. Com isso, Durkheim aduz que do mesmo modo que estados de 
consciência contrários enfraquecem-se, os idênticos, ao se permutarem, fortalecem-
se. Nisso, segundo Durkheim, aparece o que se chama se solidariedade mecânica 
ou por similitudes/semelhanças (DURKHEIM, 2016). 

Para Durkheim, quando se exige a repressão de um crime, quer-se vingar 
algo compreendido como sagrado, fora e acima de nós. Para o autor, tendo em vista 
a sua origem coletiva, a sua universalidade, a sua permanência no tempo, etc., esse 
sentimento são dotados de força que excedem à consciência, aparecendo como eco 
superior ao que somos e que, portanto, somos obrigados a projetar para fora de nós. 
É que o caráter social da repressão, para Durkheim, deriva da natureza social dos 
sentimentos ofendidos. Todos são ofendidos, portanto todos fazem frente à ofensa. 
Essa reação é geral, mas também coletiva. É dizer: não se produz isoladamente em 
cada um, mas como uma sincronia e uma unidade (DURKHEIM, 2016). 

Assim, em Durkheim, pode-se dizer que é a natureza dos sentimentos 
coletivos que explica as penas e, por conseguinte, os crimes – ou condutas 
reprovadas/resistidas, não aceitas pelo grande grupo. Vê-se aí, a propósito, o poder 
de reação de que as funções governamentais dispõem, tendo em vista que emanam 
do poder de reação que está difuso na sociedade, o que possibilita a manutenção da 
consciência coletiva. Compreende-se, então, a espécie de solidariedade que o 
Direito Penal simboliza. Trata-se de uma coesão social cuja causa está em 
conformidade com todas as consciências particulares de um tipo coletivo. Surge daí 
uma solidariedade sui generis que é nascida das semelhanças e vincula diretamente 
o indivíduo à sociedade. Os atos que essa solidariedade proíbe e qualifica como 
crimes ou manifestam uma diferença demasiada violenta entre o agente que os 
comete e o tipo coletivo, ou ofendem o órgão da consciência coletiva. Nos dois 
casos, a força que ataca ao crime é produto das similitudes sociais mais essenciais 
e tem como efeito manter a coesão social que resulta dessas similitudes 
(DURKHEIM, 2016). 
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OS IMPACTOS DO CONTROLE DE CORPOS NO/PELO DIREITO 
 

Para examinar os reflexos da função da divisão do trabalho social no Direito, 
examinam-se, para tanto, ditos reflexos nos campos político e jurídico. Assim, sob 
um enfoque jurídico-sociológico, examina-se a influência de grupos de 
interesse/pressão – de um dado nível de consciência coletiva – na construção da 
realidade social, mormente no que diz respeito a controle/regulação de 
comportamentos individuais, o que revela o Direito como fato social. Para tanto, 
utilizam-se os conceitos de por Pierre Bourdieu para compreender habitus, campo, 
campo político e campo jurídico, uma vez que os estudos de Bourdieu partem de 
Durkheim. Com essa base conceitual, compreende-se possível a análise jurídico-
sociológica de como se dão as relações sociais nos processos político-jurídicos 
contemporâneos, como no caso concreto brasileiro, aqui discutido. 

Em Bourdieu, a noção de habitus, desprezando a ideia de um espírito 
universal e de uma natureza ou razão humanas, remonta à ideia de conhecimento 
adquirido. Este é apontado como um bem ou um capital adquirido possuído pelo 
indivíduo. Com esse capital em mãos, o indivíduo é tornado em um agente84 apto à 
ação. Em outras palavras, o habitus é apontado como um conjunto de disposições 
adquiridas, produto de condicionamentos ao indivíduo, o qual tende a reproduzi-los. 
Isso possibilita que um comportamento seja naturalizado, convencionado como 
sendo o único possível (DA ROCHA, 2008). 

Maria da Graça Jacintho Setton afirma: “Habitus é uma noção que me auxilia 
a pensar as características de uma identidade social, de uma experiência biográfica 
[...] para designar então características do corpo e da alma adquiridas em um 
processo de aprendizagem.” (SETTON, 2002, p. 61). Desse modo, o habitus aponta 
para um conjunto de esquemas/regras introjetados que constituem a cultura de um 
indivíduo – fato social, para conversar com Durkheim. Esses esquemas traduzem-se 
em percepções sobre a realidade que são adquiridas em relações sociais como as 
familiares, as religiosas e as escolares e simplesmente refletidas/reproduzidas pelo 
indivíduo (SETTON, 2002). 

A noção de campo, por sua vez, alinha-se a uma ideia de disputa entre 
agentes. Para Bourdieu, para ser definido, o campo precisa de objetos a ser 
disputados e de agentes interessados a disputá-los. O campo é, então, uma arena 
em que agentes disputam objetos. É a estrutura interna de cada campo (político ou 
jurídico, por exemplo) que estabelece os objetos de disputa entre os agentes, tendo 
em vista os seus padrões de pensamento e de formação, isto é, o seu habitus (DA 
ROCHA, 2008).85 

                                                           
84

 Agente aqui é compreendido como o indivíduo – na própria acepção da expressão, sem, nessa 
ocasião, referir-se à conceitualização de Touraine – inserido em um corpo socializado, capaz de 
adotar uma postura social (DA ROCHA, 2008). 
85

 Para Setton, em apertada síntese, campo é o espaço de relações entre grupos com distintos 
posicionamentos sociais, espaço de disputa e jogo de poder. Segundo Bordieu, a sociedade é 
composta por vários campos, vários espaços dotados de relativa autonomia, mas regidos por regras 
próprias (SETTON, 2002). 
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Por essa ocasião, a noção de campo se faz indissociável da noção de 
habitus. É que a estrutura do campo, segundo Bourdieu, é um estado dinâmico entre 
agentes, que visam à manutenção do campo com o equilíbrio de seus próprios 
interesses. Afinal, é o êxito de uma estratégia ou ação empreendida no campo que 
determina a distribuição de capital, ditando qual o habitus que será conservado, em 
uma clara relação de força que visa a monopolizar o capital – 
conhecimento/experiência. Desse modo, em Bourdieu, o habitus aparece como um 
conjunto de referências externas ao agente – que eventualmente as reproduz –, 
ditadas por um campo (político ou jurídico, por exemplo) (DA ROCHA, 2008). 

Lembrando que habitus aparece em Bourdieu como uma cultura constituída, 
como leciona Setton (SETTON, 2002, p. 62), aqui se abre o primeiro parênteses. É 
que, como visto alhures, as lutas políticas contemporâneas se expressam por meio 
do multiculturalismo, quando movimentos políticos visam a reconhecer diferentes 
culturas, fazendo com que, no choque de diferentes valores culturais, a cultura 
obtenha força política (SANTOS; NUNES, 2004). Aproximando essa leitura de Alain 
Touraine, tem-se a ideia de que a realidade é uma construção social resultante das 
atuações dos sujeitos na sociedade – no campo político, para conversar com 
Bourdieu – com as suas culturas, com os seus pertencimentos e com a sua 
historicidade ou ainda com os seus padrões de pensamento e de formação (GOHN, 
2010). 

Essa inter-relação é feita porque, em Touraine, o agente86 é percebido como 
dinâmico, produtor de reinvindicações e de demandas que dá sentido às suas 
condutas, ainda que em oposição ao sentido dado pela sociedade (GOHN, 2010). 
Quando a sociedade apresenta um campo em que agentes disputam para 
conservarem os seus habitus (DA ROCHA, 2008), é em contraposição à ideia de 
conservação de um habitus – ou em justaposição à ideia de criação de um novo 
habitus – que surgem os movimentos políticos. E isso se dá por ocasião de terem 
esses movimentos políticos uma noção emancipatória (SANTOS; NUNES, 2004). É 
que a ideia de conservação indica razões sociais totalizantes, as quais visam a 
condicionar/determinar o sujeito. E o que querem os movimentos sociais – ou 
políticos, para manter a conversa alinhada com Santos e Nunes – é possibilitar a 
abolição de relações de dominação (GOHN, 2010). 

A partir do estabelecimento dessa inter-relação é que se buscam os sentidos 
de campo político e de campo jurídico. Este último é apontado por Bourdieu como 
“[...] o lugar de concorrência pelo monopólio de dizer o direito [...] que consiste 
essencialmente na capacidade reconhecida de interpretar (de maneira mais ou 
menos livre ou autorizada) um corpus de textos que consagram a visão legítima, 
justa, do mundo social.” (BOURDIEU, 2007, p. 212). ssa compreensão, para 
Bourdieu, faz surgir uma ilusão, com o que o Direito é percebido como 
                                                           
86

 Enquanto Bourdieu parte do conceito de agente, Touraine parte do conceito de sujeito, indivíduo e 
ator. Resumindo as ideias de Touraine – sem menosprezo à obra do autor –, sujeito é o desejo do 
indivíduo de ser ator, isto é, de ser construtor da realidade, quando vê a sua individualidade situada 
entre semelhantes e reconhecida entre diferentes (HAHN, 2015), orientando culturalmente às 
posturas da sociedade, isto é, inserindo em ditas posturas o reconhecimento de seus pertencimentos, 
de suas historicidades, de seus padrões de pensamento e de sua formação, etc. (GOHN, 2010). 
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absolutamente autônomo a pressões externas. É que, em que pese a interpretação 
das leis possa ser objeto de disputa, uma vez que na concorrência pelo monopólio 
de dizer o Direito diferentes interpretações possam conflitar, o que há, segundo o 
autor, é um arranjo de manutenção do campo, por meio do qual posições 
divergentes reduzem-se a uma referência comum, a visão de mundo dominante na 
sociedade, a qual é absorvida pelas lógicas sociais, ou seja, naturalizada (DA 
ROCHA, 2008). 

No entanto, as leis são apresentadas pelos agentes do campo político. Para 
Bourdieu, o campo político é compreendido como um campo de lutas em que se visa 
a transformação de relações sociais, como “[...] o lugar em que se geram, na 
concorrência entre os agentes que nele se acham envolvidos, produtos políticos, 
problemas, programas, análises, comentários, conceitos, acontecimentos [...]” 
(BOURDIEU, 2007, p. 164). Ao contrário do campo jurídico, o campo político não 
mantém uma ideia de autonomia. Desse modo, depende de um processo de 
legitimação externa, como o processo eleitoral, ao qual se submetem os 
parlamentares (DA ROCHA, 2008). 

Quando Bourdieu refere-se ao campo político como um campo de lutas em 
que se visa a transformação relações, o autor está falando do processo 
democrático-legislativo, em que o Direito é apresentado. Mais que isso, Bourdieu 
refere-se ao processo democrático-legislativo representativo. A estrutura do campo 
político baseia-se na relação entre mandantes (parlamentares) e mandatários 
(eleitores) e a relação entre estes últimos e as suas organizações, tendo em vista a 
sua distância dos instrumentos de produção política. Isso faz com que o autor 
considere a vida política baseada na lógica da oferta e da procura. Nesta, os 
eleitores são reduzidos a consumidores da produção política parlamentar, sendo 
mais consumidores quanto mais distantes do lugar de dita produção (DA ROCHA, 
2008). 

Essa relação de conceitos permite pensar os processos político-democráticos 
do Brasil contemporâneo a partir de uma ótica sociológica. É que, sendo os 
conceitos de habitus e de campo interdependentes, pode-se compreender que o 
estabelecimento do habitus depende das ações empreendidas no campo. No caso 
específico do processo democrático, no campo político. O campo político, ao 
apresentar o direito, dita as referências externas ao agente, que deve reproduzir o 
habitus da totalidade social. Afinal, o direito posto pelo campo político torna-se 
direito (im)posto pelo campo jurídico, quando a visão de mundo dominante na 
sociedade – ou tendente a dominar as visões na sociedade – é dada para ser 
absorvida pelas lógicas sociais, isto é, naturalizada (DA ROCHA, 2008). 

No que diz respeito especificamente ao campo jurídico, este é a arena na qual 
se luta para dizer o direito, para interpretar a norma escrita, isto é, as visões 
consagradas como legítimas e justas do mundo social. Segundo o autor, essa luta 
para dizer o direito resume-se em dizer o direito dentro dos limites de um 
conhecimento jurisprudencial produzido – o que serve para restringir a autonomia do 
campo. Nas palavras de Bourdieu, “[...] no texto jurídico estão em jogo lutas, pois a 
leitura é uma maneira de apropriação da força simbólica que nele se encontra [...]” 
(BOURDIEU, 2007, p. 2013). 
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Conquanto na atividade de interpretação que se dá no campo jurídico possa 
se experimentar choque entre interpretações, para Bourdieu, ditas interpretações 
encontram-se abaixo de uma regulação hierárquico-judicial que se submete a textos 
unanimamente reconhecidos, como uma Constituição – o que supostamente dita as 
interpretações autorizadas. Isso possibilita, assim, o que o autor diz ser a coesão 
dos habitus – visões ajustadas de mundo. No entanto, para o autor, a força do direito 
aparece quando, ao ser pensado como instrumento, é concebido como um utensílio 
dos dominantes. Embora possa ser pensado como relativamente independente de 
pressões sociais, o direito que se cria no campo político é notadamente afetado por 
essas pressões. Por isso Bourdieu afirma que a autonomia absoluta do direito, isto 
é, a sua não afetação por pressões sociais, é ilusão (BOURDIEU, 2007). 

É que, para Bourdieu, a legitimidade que se confere ao direito, não se 
confunde com um reconhecimento universal a uma jurisdição que enuncia valores 
universais, transcendentes a interesses particulares. Nem se confunde com o 
reconhecimento dos interesses dominantes a costumes e relações de força 
(BOURDIEU, 2007, p. 240). Ao contrário, para o autor, tanto a produção (no campo 
político), quanto a aplicação do direito (no campo jurídico), tem a ver com as 
afinidades que unem os detentores do poder simbólico, temporal, político ou 
econômico. Com a afinidade dos habitus desses detentores de poder, as escolhas 
feitas, dentre interesses, valores e visões, não os desfavorecem, mas justificam 
(BOURDIEU, 2007, p. 242).  

Desse modo, o direito que se tenta apresentar no campo político e aplicar no 
campo jurídico aparece como um direito dominador, dado a uma lógica de 
conservação, própria para a manutenção de uma ordem simbólica. O direito, quando 
é aplicado, é justificado pela ideia de universalidade, o que revela o poder simbólico. 
Afinal, dita universalidade não se opõe ao ponto de vista dos dominantes 
(BOURDIEU, 2007, p. 245). No autor, 

 
Compreende-se que [...] os efeitos da universalização é um dos 
mecanismos, e sem dúvida dos mais poderosos, por meio dos quais se 
exerce a dominação simbólica ou, se se prefere, a imposição da 
legitimidade de uma ordem social [...] [para] aumentar o efeito da autoridade 
social que a cultura legítima e os seus detentores já exercem para dar toda 
a sua eficácia prática à coerção jurídica. (BOURDIEU, 2007, p. 246). 

 
E, aqui, ao analisar-se o campo político, como o caso concreto brasileiro, 

percebe-se a atuação de frentes parlamentares, como as chamadas Frentes 
Parlamentares Religiosas, A atuação dessas frentes parlamentares no campo 
político, que é dominante, tendo em vista a sua inserção na política, possibilita a 
confecção de um direito pautado em discursos ideológicos, com vistas a estabelecer 
um habitus e conservá-lo, em detrimento de outros. Como adverte Tatiane dos 
Santos Duarte, trata-se de atuação de um grupo de interesse/pressão no Congresso 
Nacional brasileiro como um grupo de interesse/pressão e a repercussão de seus 
projetos legislativos, os quais implicam supressão de direitos diversos-diferentes 
daqueles que sejam relativos à cultura cristã (DUARTE, 2011). 
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Com um discurso carregado de carga moral, a agenda legislativa da Frente 
Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional brasileiro pauta-se no raciocínio de 
que os evangélicos, justos; em contraponto aos não cristãos, tidos por ímpios, 
legislam com vistas a restabelecer os bons costumes da sociedade. Desse modo, 
“[...] valores religiosos são travestidos em projetos políticos intencionando moralizar 
costumes e garantir que o Estado legisle em prol dos cidadãos retos.” (DUARTE, 
2011, p. 192). 

Evidencia-se, assim, a atuação da Frente Parlamentar Evangélica como 
atuação de grupo de interesse/pressão. Afinal, trata-se de grupo com influência 
sobre o poder político para que tenha os seus interesses favorecidos por meio do 
Estado (BONAVIDES, 2010) e o potencial para determinar condutas por meio de 
valores (BOBBIO, 2000), sendo esses valores referentes à cultura cristã e 
travestidos de projetos legislativos (DUARTE, 2011). 

Como exemplo, tem-se o Projeto de Lei n.º 6.583/2013, o Estatuto da Família, 
cujo objetivo é o de (re)definir o que é entidade familiar87. Nesse sentido, artigo 2º, 
do projeto, dispõe: “[...] define-se entidade familiar como o núcleo social formado a 
partir da união entre um homem e uma mulher [...]” (BRASIL, 2013). Esse recorte 
demonstra aqui o que falava Durkheim: os fatos sociais possuem características 
coercitivas, pautadas em controle/regulação de comportamentos e não procedem 
dos indivíduos propriamente ditos, mas da sociedade, exterior ao indivíduo, sendo 
exemplo disso a pressão contra comportamentos diferentes, isto é, resistência a 
comportamentos diferentes (SELL, 2015). 

Afinal, como até aqui leciona Bourdieu, sendo o campo jurídico a arena para 
interpretar a norma escrita e dar vida/forma às visões consagradas como legítimas e 
justas do mundo social, utilizando-se da força simbólica que na norma se encontra, o 
que um campo jurídico (um direito) construído com vistas a coesão do habitus 
religioso – ou visão ajustada de mundo – pretende, é possibilitar a advocacia em 
causa própria de grupos de interesse/pressão – denominados então grupos 
dominantes, para conversar com Bourdieu – por meio do poder ideológico, para 
Bobbio; ou sistemas ideológicos, para Bourdieu. 

Isso identifica uma articulação ideológica do campo político, para conversar 
com Bobbio. Afinal, o poder ideológico, como ideia investida de autoridade que se 
comunica por meio de procedimentos (como os do campo político), isto é, que por 
ditos procedimentos se estabelece (BOBBIO, 2000), traduz-se como instrumento do 
que Bourdieu denomina de poder simbólico. É que para Bourdieu, os sistemas 
simbólicos são instrumentos de comunicação e o poder simbólico um poder de 
construção da realidade, do mundo (BOURDIEU, 2007). 

                                                           
87

 Em que pese a postura do Poder Legislativo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 
4.277, reconheceu a união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, estendendo os 
mesmos direitos e deveres dos companheiros nas uniões estáveis àquelas uniões (BRASIL, 2011a). 
Na ADPF 132, por sua vez, compreendeu a Corte Superior que o não reconhecimento da união 
homoafetiva contraria direitos fundamentais (BRASIL, 2011b). 



183 
 

 
Anais VII Mostra de Trabalhos Jurídicos Científicos – 2019- ISSN 2448-251X – p. 01-335 

Rua Universidade das Missões, 464, Pavilhão 18 - 98802-470 – Santo Ângelo – RS  
Fone 55 3313-7907 / Fax 55 3313-7900 – http://www.santoangelo.uri.br 

 

A ideologia, se não como poder ideológico, como produção simbólica, nesse 
sentido, ao servir a interesses particulares, torna-se instrumento de dominação, uma 
vez que 

 
[...] enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação [...] 
cumprem a sua função política de instrumentos de imposição ou de 
legitimação da dominação, que contribuem para assegurar a dominação de 
uma classe sobre outra (violência simbólica) [...] As diferentes classes e 
fracções de classes estão envolvidas numa luta propriamente simbólica 
para imporem a definição do mundo social mais conforme aos seus 
interesses [...] (BOURDIEU, 2007, p. 12-13). 

 
Vislumbra-se, desse modo, uma tentativa de universalizar culturas, pela força 

do direito e de sua capacidade de universalização – ou de conformação de 
condutas, em evidente relação de forças em que a cultura dominante prevaleça 
sobre a diferente – como no caso da tentativa de fazer prevalecer a cultura cristã 
sobre os habitus que dela difiram, quando se debate a articulação das Frentes 
Parlamentares Religiosas nos processos político-democráticos brasileiros que, a 
despeito de qualquer atenção às lógicas dialógicas desses processos, reduz os 
eleitores a consumidores da produção política parlamentar. 

A força do direito, para Bourdieu, acaba sendo aplicada no sentido de, ao 
estabelecer as visões de mundo baseadas em visões consagradas como legítimas e 
justas do mundo social, reduz-se em orientações interpretativas que manterão a 
coesão do habitus dominante, que acabará consagrado como legítimo e justo 
(BOURDIEU, 2007). No caso, percebe-se que as tendências legislativas das Frentes 
Parlamentares Religiosas, visam a um estabelecimento/determinação de sentidos 
que, privilegiando interesses particulares – a um dado nível de consciência coletiva – 
é disposto para regular/controlar condutas cujo habitus seja diferente, revelando o 
Direito como fato social, pressão externa – social – exercida sobre o indivíduo, 
resistindo às suas iniciativas individuais, isto é, às suas próprias determinações 
sobre si (DURKHEIM, 2007). 

 
CONCLUSÃO 

 
O Direito Posto, isto é, o Campo Jurídico construído, tem aparecido como um 

instrumento para o estabelecimento de algumas (cosmo)visões de mundo, as quais 
são consagradas como legítimas e justas, reduzindo-se a orientações que visam a 
manter a coesão de um habitus dominante, de uma cultura dominante, na 
sociedade. Essa coesão, fato social, faz do Direito um instrumento coercitivo, 
disposto a regular/controlar condutas que sejam diferentes ao habitus/cultura 
socialmente dominante. Nesse sentido, chamam atenção as posturas das Frentes 
Parlamentares Religiosas que, ao visarem regular/controlar condutas que sejam 
diferentes de seu próprio habitus/cultura – que é socialmente dominante –, revelam 
o Direito como uma pressão externa ao indivíduo, resistindo às suas iniciativas 
individuais, isto é, às suas próprias determinações sobre si. 

Para corroborar a essa afirmação, estabeleceu-se como objetivo geral deste 
trabalho a análise dos reflexos dos reflexos da lógica da função da divisão do 
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trabalho social e os seus reflexos no Direito. Para tanto, estudou-se da divisão do 
trabalho social e de sua função sob a ótica durkheimiana e conceito de fato social e 
de sua inter-relação com a divisão do trabalho social e sua função. Nesse sentido, 
concluiu-se a função da divisão do trabalho social aparece como uma especialização 
de funções, sejam elas políticas, jurídicas. E isso se dá no sentido de, havendo uma 
especialização das funções sociais, o seu rendimento seja aumentado, a sua 
eficácia no mundo da vida, uma vez que essa divisão/especialização gera 
solidariedade social, isto é, relações entre indivíduos que, combinando os seus 
esforços, possibilitam a integração da sociedade, a coesão social, a criação de 
cosmovisões culturais. Aqui aparece o fato social, que se inter-relaciona com a 
função divisão do trabalho social, uma vez que a possibilidade/criação de 
coesão/cosmovisões se dá para controlar/regular condutas, coagindo-as para que 
estas não sejam diferentes daquelas que estão integradas na sociedade. 

A partir disso, realiza-se o estudo da lógica da função da divisão do trabalho 
social e seus reflexos no Direito sob a ótica bourdieusiana, tendo em vista as 
posturas das Frentes Parlamentares Religiosas. Afinal, traduzem-se em grupos de 
interesse/pressão, em um dado nível de consciência coletiva, que visam a 
controlar/regular comportamentos individuais que agridam a essa consciência 
coletiva – à sua identidade, esquemas/regras introjetados que constituem a sua 
cultura. Para tanto, essas frentes parlamentares articulam-se no Campo Político, 
visando à construção do Campo Jurídico, isto é, articulam-se no processo político-
democrático, visando à criação de um direito que se torne posto, quando, então, o 
Direito aparece como um fato social, na acepção durkheimiana, isto é, uma pressão 
externa – social – exercida sobre o indivíduo, resistindo às suas iniciativas 
individuais, isto é, às suas próprias determinações sobre si. Exemplo disso é aquele 
que se dá a partir do Estatuto da Família, Projeto de Lei que, visando pelo Direito, 
manter/conservar um habitus/cultura, denuncia características coercitivas, pautadas 
em controle/regulação de comportamentos – hipótese sustentada neste trabalho que 
acaba confirmada. 

Desse modo, a força do direito aparece no sentido de, ao estabelecer as 
visões de mundo baseadas em visões consagradas como legítimas e justas do 
mundo social, reduz-se em orientações interpretativas que manterão a coesão do 
habitus dominante, que acabará consagrado como legítimo e justo. Aqui o Direito 
aparece como uma tentativa de universalizar culturas, pela força do Direito, de sua 
capacidade de universalização – ou de conformação de condutas, em evidente 
relação de forças em que a cultura dominante prevalece sobre a diferente – como no 
caso da tentativa de fazer prevalecer a cultura cristã sobre os habitus que dela 
difiram, uma vez que as Frentes Parlamentares Religiosas, visam a um 
estabelecimento/determinação de sentidos que, privilegiando interesses particulares 
– isto é, a um dado nível de consciência coletiva –, é disposto para regular/controlar 
condutas revelando o Direito como fato social, pressão externa – social – exercida 
sobre o indivíduo, resistindo às suas iniciativas individuais, isto é, às suas próprias 
determinações sobre si. 
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APONTAMENTOS SOBRE LAICIDADE, LIBERDADE RELIGIOSA E RESPEITO À 
DIFERENÇA 

 
Bianca Strücker88 
Gabriel Maçalai89 

 
Resumo: Na atualidade, cada vez mais tem ganhado destaque os questionamentos 
referentes a laicidade estatal, liberdade religiosa e a questão do respeito à diferença. 
Este artigo, construído através de pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, que 
mescla, em termos metodológicos, abordagens analítica e hermenêutica, busca 
expressar a forma com que a sociedade brasileira atual se relaciona com a religião e 
a diversidade. Por isso, analisa o estado laico e suas construções, a liberdade 
religiosa e suas funcionalidades, bem como, a questão da tolerância e do respeito 
pelo diverso. 
Palavras-chave: Estado laico; Liberdade religiosa; Diferença; Tolerância. 
 
INTRODUÇÃO 
 

As recentes notícias envolvendo o mundo político e a sociedade global 
deixam evidente a problemática da relação religião e do respeito pela diversidade. 
Embora se trate de uma problemática antiga, podemos notar uma crescente 
expansão de discursos extremistas envolvendo a religião. Muitas vezes 
sobressaltam questões políticas de países que vivem em uma teocracia, onde 
determinada religião guia e disciplina as leis locais. Este não é o caso do Brasil, que 
é formalmente um Estado laico. Porém, questões religiosas não deixam de estar 
presentes no Estado brasileiro. 

Assim, este artigo visa analisar qual a forma adequada para a prática da 
religião e de suas variações, como a liberdade de crença, liberdade de consciência, 
sem que isso afete o outro, o diverso, aquele que é diferente e não religiosamente 
tradicional. Para tanto, utiliza-se pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, através das 
abordagens metodológicas analíticas e hermenêuticas. 

Desta maneira, analisa o estado laico, levando em consideração sua história 
e construções. Ademais, analisa e interpreta as garantias e liberdades individuais, 
garantidas na Constituição Federal brasileira, abordando a liberdade religiosa e suas 
funcionalidades. Por fim, trata acerca da tolerância e do respeito pelo diverso, 
indispensáveis para a vida em sociedade, respeito ao outro e garantia da ordem 
democrática. 
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NOTAS SOBRE O ESTADO LAICO 
 

Com a Reforma Protestante e o Iluminismo, passou-se a afirmar a ideia de 
separação entre Estado e religião. Hegel (1997) apontou para a necessidade do ser 
humano de professar a uma fé, mas, colocou o Estado acima de todos os credos. 
Deste modo, embora todos estivessem sujeitos ao poder estatal, o poder estatal tem 
a missão de estabelecer a possibilidade de existência das religiões, que devem 
tratar das questões humanas de foro íntimo. 

A não interferência entre os poderes estatal e o religioso geram o Estado 
laico. O artigo quarto da Declaração Universal da Laicidade no Século XXI 
(DECLARAÇÃO, 2008), conceitua laicidade como 

 
[...] a harmonização, em diversas conjunturas sócio-históricas e 
geopolíticas, dos três princípios já indicados: respeito à liberdade de 
consciência e à sua prática individual e coletiva; autonomia da política e da 
sociedade civil com relação às normas religiosas e filosóficas particulares; 
nenhuma discriminação direta ou indireta contra os seres humanos. 

 
No entanto, conforme Blancarte (2008, p. 20) a laicidade não é uma condição 

estática. Ela é na verdade um processo: 
 

A laicidade – como a democracia- é mais um processo do que uma forma 
fixa ou acabada em forma definitiva. Da mesma maneira que não se pode 
afirmar a existência de uma sociedade absolutamente democrática, 
tampouco existe na realidade um sistema político que seja total e 
definitivamente laico. 

 
Tal situação se deve porque a religião continua existindo no cotidiano secular 

do Estado, não apenas na sociedade civil, mas nas estruturas estatais. Blancarte 
(2008, p. 20), aponta a substituição da religião pelo civismo, ou como denomina de 
religião cívica. “As cerimônias cívicas, no fundo, são nada mais que rituais 
substitutivos para integrar a sociedade através de valores comuns novos ou 
adicionais.” Santos e Lucas (2015, p. 23), apontam que a Modernidade não 
aposentou completamente os elementos medievais, como o uso da religião, mas, 
 

apenas trocaram-se as entidades. Substitui-se, parcialmente, Deus 
personalizado medieval pela Deusa Razão, pela Deusa Igualdade, pela 
Deusa Liberdade e, também, foi substituído o Diabo, o ser medonho, muito 
grande e forte, de aparência escura, com chifres na cabeça, pelos Diabos 
modernos, o Diabo-Irracionalidade, o Diabo-Outro, o Diabo-Diferente, o 
Diabo-Minoria, os Diabos de Galeano. 

 
O Estado, então, continua a utilizar-se dos aparelhos repressores da religião, 

porém de maneira diferenciada, já que:  
 

Os santos foram substituídos por heróis independentistas e liberais, e, os 
altares religiosos foram trocados por altares da Pátria. A substituição dos 
rituais religiosos por cerimônias cívicas põe em evidencia tanto a vontade 
de mudar no plano dos símbolos, como a dificuldade para criar instituições 
verdadeiramente laicas, ou seja, des-sacralizadas (BLANCARTE, 2008, p. 
23). 
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Tento em vista a existência da religião, travestida de estruturas estatais, 

questiona-se se o Estado laico estaria mesmo divorciado da religião. Precisa-se 
salientar que muitas vezes o Estado utiliza-se da religião. Freston (1993, p. 3) afirma 
que: 

 
A volta da religião à esfera pública parece ocorrer nas sociedades de 
mercado principalmente em duas circunstancias: quando o sistema, mesmo 
funcionando a todo vapor, leva a um impasse e ressurgem os debates a 
respeito de fins (crise ecológica); e quando o sistema é incapaz de gerar a 
necessária “boa vontade desinteressada”. 

 
De fato, em âmbitos públicos a religião continua a cumprir seu papel, seja 

como aparelho repressor, seja como a salvação pública de alguma situação de crise. 
Logo, se verifica que a religião continua no âmbito público e tal situação não 
configura uma infringência a laicidade estatal, nem um desrespeito a estrutura 
moderna do Estado. 

Antes disso, o processo de laicidade de um Estado está embasado em sua 
legitimidade: se um Estado precisa da religião para legitimar-se em sua forma de 
governo ou atuação, ou mesmo justificar ou fundamentar as decisões que seus 
entes tomam, tal Estado não será laico, mesmo que em seu ordenamento jurídico 
esteja assegurada a laicidade. Por outro lado, existem Estado que tem religião 
oficial, mas demonstra autonomia em sua gerencia, sem depender da moral 
eclesiástica, então tal Estado, mesmo que confessional, será laico. 

São neste sentido as palavras de Blancarte (2015): 
 

De hecho, existen muchos Estados que no son formalmente laicos, pero 
establecen políticas públicas ajenas a la normativa doctrinal de las Iglesias y 
sustentan su legitimidad más en la soberanía popular que en cualquier 
forma de consagración eclesiástica. Países como Dinamarca o Noruega, 
que tienen Iglesias nacionales, como la luterana (y cuyos ministros de culto 
son considerados funcionarios del Estado), son sin embargo laicos en la 
medida que sus formas de legitimación política son essencialmente 
democráticas y adoptan políticas públicas ajenas a la moral de la propia 
Iglesia oficial [...] De esa manera, por sus propias trayectorias históricas los 
países de implantación protestante son bastante laicos, a pesar de tener 
Iglesias nacionales u oficiales. Por su parte, allí donde las Iglesias ortodoxas 
están arraigadas, como Grecia o Rusia, el Estado es menos laico, ya que 
depende todavía en buena medida de la legitimidad proveniente de la 
institución religiosa. El caso de los países mayoritariamente católicos 
presenta una tercera variante,en la que generalmente se dan diversos 
grados de separación y una relación tirante entre el Estado, que busca una 
autonomía de gestión y la Iglesia mayoritaria, que pretende moldear la 
política pública 

 
No entanto, Costa (2008, p. 99), afirma que durante o Estado Monárquico, os 

Estados confessionais católicos, seguem as normas da Igreja Romana, “sem chegar 
a uma confusão entre sociedade política e sociedade religiosa; já o Estado 
protestante alcançou uma união muito mais estreita, onde os magistrados civis 
detinham a autoridade religiosa”. A questão da laicidade estatal, então, se 
demonstra na (des)necessidade do Estado de depender da religião. Assim, a 
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questão democrática também é decisiva: um Estado laico pode basear seus atos 
apenas na soberania de seu povo.  

 
DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS DO SER HUMANO 

 
As liberdades individuais ou civis são os ditos direitos de primeira geração. 

São considerados individuais e negativos pois são estabelecidos em desfavor do 
Estado. Tais direitos surgiram nas Declarações de Direitos da Virginia (1776) e da 
França (1789) e, 

 
Estabelecem um marco divisório entre a esfera pública (Estado) e a esfera 
privada (sociedade civil). Esta distinção entre a esfera pública e a esfera 
privada – é bom ressaltar – é uma das características fundamentais da 
sociedade moderna, e é a partir dela que se estrutura o pensamento liberal 
e o pensamento democrático (BEDIN, 2002, p. 43). 

 
Assim, Galdino (2006, p. 6), aponta que “a liberdade como integrante da 

bandeira de ideais da Revolução Francesa inaugura a cidadania e passa a ser não 
apenas um direito dos governados, mas também, um dever do Estado.” Desta 
maneira, a liberdade é uma via de mão dupla: por um lado é a segurança da 
observância dos direitos do ser humano, por outro, refere-se a uma obrigação do 
Estado de garantir o cumprimento de tais direitos individuais e o impedimento estatal 
de interferir nas decisões pessoais do cidadão. 

Galdino (2006, p. 9) aponta que o “cidadão permite o limite à sua liberdade, e 
esta limitação está diretamente relacionada com o grau de evolução da sociedade a 
que pertence.” Tal posicionamento é justificado pela colocação da autora dos Ideais 
da Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade, e que diante de tal 
quadro histórico,  

 
É legitimo então que se conclua que a liberdade de que falava a Revolução 
Francesa não é a mesma passados 216 anos. Se a atividade humana 
ampliou-se nesse período – o que é certo – o conceito de liberdade há que 
se representar proporcionalmente elastecido (GALDINO, 2006, p. 08). 

 
Carvalho (1998, p. 236) afirma que “o ideal de liberdade é fundamento da 

construção democrática, mas deve ser zelosamente aferido porque nele há sempre 
o risco de competição com outros valores identicamente respeitáveis”. Horcaio 
(2008, p.148), aponta a liberdade como sendo  

 
O poder de fazer, deixar de fazer ou escolher, segundo a própria 
determinação; poder de dispor de si; situação ou estado de pessoa livre e 
isenta de restrição externa ou coação física ou moral. Para que a liberdade 
se converta de real, é preciso que sua implementação não encontre 
obstáculos sociais e econômicos. 

 
Fica então, evidente, que a liberdade está posta da possibilidade de escolha, 

ação ou inação, livre de coação externa. Entre os direitos de primeira geração, Bedin 
(2002, p. 43), aponta para: 

 
a) As liberdade físicas; 
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b) As liberdades de expressão; 
c) A liberdade de consciência; 
d) O direito de propriedade privada; 
e) Os direitos da pessoa acusda; 
f) As garantias dos direitos. 

 
Essas liberdades passaram por um processo de constitucionalização, e detém 

papel importantíssimo no “moderno estado pluralista, assim entendido um Estado 
oposto ao totalitário” (GALDINO, 2006, p.7).Neste sentido, o ordenamento jurídico 
pátrio pontua as liberdades a partir do artigo 3º, inciso I, da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, onde assume a função de princípio 
constitucional. Ferraz Filho (2011, p. 08) afirma que: 

 
Este inciso qualifica a sociedade política, expressando os fins aos quais ela 
deve se condicionar. Liberdade, justiça e solidariedade são os três 
princípios que balizam o equilíbrio entre a pessoa humana individual e a 
pessoa humana social. Liberdade, entendida como autonomia, constitui o 
espaço privado, a esfera de atuação da pessoa individual, em que se 
concebem a necessidade e a geração de riqueza. 

 
Ademais, a Constituição coloca no artigo 5º, a liberdade como um direito 

fundamental que não pode ser barrado, bem como faz da liberdade um dos cinco 
valores fundamentais que integram seus incisos, juntamente com a vida, igualdade, 
segurança e propriedade. Neste sentido, “a liberdade fundamental é aquela que 
condensa liberdade individual – autonomia – e liberdade política – participação 
política. Só essa harmonia permite o exercício verdadeiro das liberdades e sua 
realização completa” (FERRAZ FILHO, 2011, p. 16). O rol de incisos do artigo 5ª 
apresenta diversas formas de liberdade. 

 
LIBERDADE DE CONSCIÊNCIA E A LIBERDADE RELIGIOSA 

 
A liberdade de consciência está intimamente ligada a liberdade de 

expressão e de pensamento e tem por objetivo permitir ao ser humano que siga sua 
consciência, conforme seus ditames e convicções. Tal liberdade é composta por três 
formas: liberdade de consciência filosófica, política e de consciência religiosa, sendo 
esta última a mais complexa. Tal complexidade se deve ao fato de que esta 
liberdade abarca consigo mais três: a liberdade de crença, de culto e de organização 
religiosa (BEDIN, 2002).  

Assim, o Novíssimo Aulete Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa 
(2011, p. 844), aponta que a liberdade de pensamento é o “direito individual de 
cultivar e externar as próprias opiniões, julgamentos, crenças etc.”. Assim, tal 
liberdade está refletida no livre arbítrio do indivíduo de pensar conforme sua 
maneira, necessidade e desejo, sem que haja sobre isso pressões. Dória (apud 
GALDINO, 2006, p. 29), assinala que  

 
Consciência é termo com dois sentidos inconfundíveis [...]: percepção 
imediata, sem os sentidos, das ideias e sentimentos de quem e por quem os 
tenha, [...] e conjunto dos princípios que cada qual haja por verdadeiro, 
como diretrizes morais, que adote. É, mais ou menos, neste segundo 
sentido, que o termo consciência é usado na frase liberdade de consciência.  
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A liberdade de crenças, ou liberdade religiosa stricto sensu, por seu turno, é 

 
A liberdade de escolha da religião, a liberdade de aderir a qualquer seita 
religiosa, a liberdade (ou o direito) de mudar de religião, mas também 
compreende a liberdade de não aderir a religião alguma, assim como a 
liberdade de descrença, a liberdade de ser ateu e de exprimir o 
agnosticismo. Mas não compreende a liberdade de embaraçar o livre 
exercício de qualquer religião, de qualquer crença (SILVA, 1989, p. 221). 

 
Desta maneira, a liberdade de crença, sendo mais restrita que a liberdade de 

consciência, se ocupa de exprimir o direito de aderir a uma religião ou não, bem 
como mudar de crença quando julgar necessário. Diuturnamente, a liberdade de 
culto, é quem garante aos "crentes de qualquer religião honrar a divindade como 
melhor lhes parecer, celebrando as cerimônias exigidas pelos rituais" (FERREIRA 
FILHO, 1999, p. 33). Ou seja, a liberdade de culto está atrelada com a manifestação 
da religião, visto que, garante ao fiel a possibilidade de orar, entoar hinos e buscar 
ao seu deus da forma como deseja. Em muitos momentos da história houve 
liberdade religiosa, mas não a liberdade de culto, como ocorreu no Brasil Imperial, 
em que os africanos escravizados não podiam expressar sua religião através de 
seus cultos originais, precisado migrar para o sincretismo religioso. 

Por fim, a liberdade de organização religiosa “diz respeito à possibilidade de 
estabelecimento e organização de igrejas e suas relações com o Estado." (SILVA, 
1989, p. 221). Assim, o Estado laico garante a possibilidade de organização das 
religiões, não interferindo nelas. No entanto, as religiões estão obrigadas a seguir o 
ordenamento jurídico, em seus diversos mandamentos: civis, penais, 
administrativos, tributários, dentre outros. 

Duas questões surgem, quanto a abrangência da liberdade religiosa. São 
dois os problemas que devem ser cuidados, conforme Scherkerkevitz (2015), 
quando aponta para o fato de que a liberdade religiosa não é restrita aos cultos 
tradicionais (cristãos, judaicos e muçulmanos), pois 

 

A liberdade de religião não está restrita à proteção aos cultos e 
tradições e crenças das religiões tradicionais (Católica, Judaica 
e Muçulmana), não havendo sequer diferença ontológica (para 
efeitos constitucionais) entre religiões e seitas religiosas. Creio 
que o critério a ser utilizado para se saber. Por outro lado, existem 
organizações que possuem os objetivos mencionados e mesmo 
assim não podem ser enquadradas no conceito de organização 
religiosa (a maçonaria é um exemplo desse tipo de sociedade). 
(Grifo nosso). 

 
Assim, segundo o autor, tais entidades que expressam valores comuns, mas 

que não chegam a ser uma religião, e nem uma organização social, gozem dos 
mesmos direitos que uma religião tradicional. No entanto, nem sempre tal 
prerrogativa tem sido observada. A segunda questão, diz respeito a liberdade 
religiosa frente ao ateísmo. Segundo Scherkerkevitz (2015),  

 
Devemos ampliar ainda mais o conceito de liberdade de religião para 
abranger também o direito de proteção aos não-crentes, ou seja, às 
pessoas que possuem uma posição ética, não propriamente religiosa (já 
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que não dá lugar à adoção de um determinado credo religioso), saindo, em 
certa medida do âmbito da fé, uma vez que a liberdade preconizada 
também é uma liberdade de fé e de crença, devendo ser enquadrada na 
liberdade religiosa e não simplesmente na liberdade de pensamento. Pontes 
de Miranda reforça esses argumentos ao afirmar que tem se perguntado se 
na liberdade de pensamento caberia a liberdade de pensar contra certa 
religião ou contra as religiões. Salienta que nas origens, o princípio não 
abrangia essa emissão de pensamento, tendo posteriormente sido incluído 
nele alterando-se-lhe o nome para ‘liberdade de crença’, para que se 
prestasse a ser invocado por teístas e ateus. Afirma, por fim, que "liberdade 
de religião é liberdade de se ter a religião que se entende, em qualidade, ou 
em quantidade, inclusive de não se ter.” 

 
Neste sentido, a liberdade religiosa precisa abarcar também o direito de não 

crer em nenhuma religião, bem como o direito de poder questionar qualquer religião, 
o que será analisado no próximo ponto. 

 
LIBERDADE RELIGIOSA E O RESPEITO À DIFERENÇA 

 
Uma das situações resultantes da laicidade e da liberdade religiosa 

garantida pelo Estado é a multiplicação indiscriminada de religiões. É neste sentido 
a lição de Blancarte (2008, p. 26):  

 
A liberdade de consciência gera inevitavelmente uma pluralidade de 
crenças, as quais podem ser ou não religiosas, mas que obrigam a 
revitalização de cada uma delas no âmbito público, assim, como a criação 
de normas morais e de condutas aceitáveis a todos, alheias a uma doutrina 
religiosa especifica e portanto seculares e laicas [...] O respeito a liberdade 
de consciência e crenças religiosas e a inevitável pluralidade de crenças 
tem levado à formação de um espaço público secularizado (recordemos do 
registro de nascimento e do matrimonio civil), a princípio, alheio à influência 
das doutrinas religiosas e baseado na moral pública decidida por vontade 
popular em função do interesse público. 

 
Assim, o ordenamento jurídico tem a missão de criar mecanismos laicos que 

garantam a todas as religiões possibilidades de manifestações públicas. Tal 
situação, busca a construção de um espaço público laico, em que nenhuma religião 
seja beneficiada e que todas tenham as mesmas garantias. 

No entanto, é difícil ao fiel de uma crença manter o respeito devido por 
crenças diversas daquela em que exerce. Assim, surgem os problemas como a 
intolerância, desrespeito por símbolos religiosos, preconceitos e o proselitismo 
religioso. A intolerância, é explicada por Silveira (2015): 

 
A intolerância de qualquer natureza, para com o Outro, diferente de nós, 
gera a discriminação, o preconceito, o conflito, a violência, até a guerra. 
Divergências religiosas resolvidas desse modo são anti-religiosas. A 
tolerância, nesse caso, religiosa, é a garantia de cada um realizar a sua 
escolha religiosa. Ou não escolher. É a garantia do direito à diferença. É a 
possibilidade de um mundo menos conflituoso. Historicamente, há muitas 
religiões que guardam muitas aproximações entre si. O desconhecimento, a 
ignorância mesmo, a respeito dessas afinidades, é uma das fontes da 
intolerância. A outra é a arrogância de alguém se considerar dono da 
verdade divina. Por isso, há movimentos de pelo diálogo entre diferentes 
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religiões, no sentido de construção da tolerância religiosa. Essa perspectiva 
se denomina ecumenismo.  

 
Fica então evidente que a intolerância está amplamente relacionada com o 

desrespeito a diferença. Boff (2015) aponta que: 
 

O risco permanente é a intolerância. Ela reduz a realidade, pois assume 
apenas um pólo e nega o outro. Coage a todos a assumir o seu pólo e a 
anula o outro, como o faz de forma criminosa o Estado Islâmico e a Al 
Qaeda. O fundamentalismo e o dogmatismo tornam absoluta a sua verdade. 
Assim eles se condenam à intolerância e passam a não reconhecer e a 
respeitar a verdade do outro. O primeiro que fazem é suprimir a liberdade 
de opinião, o pluralismo e impor o pensamento único. Os atentados como o 
de Paris têm por base esta intolerância. É imperioso evitar a tolerância 
passiva, aquela atitude de quem aceita a existência com o outro não porque 
o deseje e veja algum valor nisso, mas porque não o consegue evitar. Há 
que se incentivar a tolerância ativa que consiste na coexistência, na atitude 
de quem positivamente convive com o outro porque tem respeito por ele e 
consegue ver os valores da diferença e assim pode se enriquecer. A 
tolerância é antes de mais nada uma exigência ética. Ela representa o 
direito que cada pessoa possui de ser aquilo que é e de continuar a sê-lo. 
Esse direito foi expresso universalmente na regra de ouro “Não faças ao 
outro o que não queres que te façam a ti”. Ou formulado positivamente:” 
Faça ao outro o que queres que te façam a ti”. Esse preceito é óbvio. 

 
Neste sentido, a intolerância é o desprezo pela diferença, baseado em 

verdades tidas como incontestáveis, neste caso, de cunho religioso. A intolerância 
opõe-se a tolerância, conduta ética que garante a convivência entre aqueles que se 
manifestam de maneira diversa. 

O desrespeito aos símbolos religiosos pode tornar-se extremamente 
polêmico, pois pode ser interpretado de diversas maneiras, como na Parada Gay de 
São Paulo, em 2015, quando uma atriz transexual encena uma crucificação, em 
alusão a sofrida por Jesus, líder religioso do cristianismo. No caso, grupos cristãos 
conservadores, sentiram-se ofendidos pelo uso da cruz, que é símbolo de sua 
religião. Por outro lado, participantes do evento argumentaram que a fé também 
pode ser exercida por pessoas com sexualidades diversas, não sendo a cruz uma 
exclusividade de cristãos heterossexuais. Outro exemplo, é o ato em que um pastor 
pertencente à Igreja Universal do Reino de Deus, chuta a imagem de uma santa, 
símbolo da religião católica, em rede nacional de televisão. 

Ao ofender um símbolo religioso, a ofensa estende-se aos fieis e não apenas 
para a instituição. Os preconceitos religiosos, talvez sejam a forma mais pratica do 
fundamentalismo religioso e de intolerância. Tal situação é encontrada no julgado do 
TRT 23, recurso ordinário trabalhista: RO 861201000923000 MT 
00861.2010.009.23.00-0, em que o funcionário deixou de ser contratado apenas por 
expressar determinada fé. In verbis: 

 
DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DE CRENÇA RELIGIOSA. DANO MORAL 
CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. A Constituição Federal, ao 
dispor em seu art. 5º, incisos V e X, sobre a possibilidade de reparação do 
dano moral pôs um ponto final nas divergências doutrinárias e 
jurisprudenciais sobre a reparação de dano imaterial, e reafirmou seu 
principal desiderato de elevar ao grau máximo de proteção a dignidade da 
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pessoa humana. Em complemento à Lei Maior, as normas 
infraconstitucionais que regulam a matéria impõem a observância de certos 
requisitos ao reconhecimento do dano moral, sendo imprescindível a 
verificação da ocorrência de ato danoso, praticado com culpa ou dolo, e a 
existência de nexo causal entre aquele ato e o dano moral suportado pela 
vítima. Vale frisar: o dano moral em si não é passível de prova porque 
inexistem critérios objetivos para apurar a dor ou o sofrimento que aflige a 
alma da vítima. No caso concreto ficou robustamente comprovado que 
a reclamante só não foi contratada pela empresa ré, após realizar 
algumas etapas do processo seletivo, por causa de crença religiosa, 
sem qualquer motivo plausível, pois professar a sua fé religiosa não 
traria qualquer implicação no exercício da função a que se submetia no 
processo seletivo nem às atividades desempenhadas pela empresa ré. 
Esses fatos evidenciam, no seu conjunto, que houve discriminação 
injustificada e injustificável atentatória à garantia constitucional de 
isonomia no trato (inciso VIII do art. 5º da Lei Maior), pelo que a autora 
tem direito à indenização para reparar o dano moral sofrido. (TRT-23 - 
RO: 861201000923000 MT 00861.2010.009.23.00-0, Relator: 
DESEMBARGADOR EDSON BUENO, Data de Julgamento: 22/03/2011, 1ª 
Turma, Data de Publicação: 23/03/2011) (grifo nosso). 

 
Desta maneira, fica evidente que o desrespeito a outro e pela manifestação 

de fé, constituí preconceito. Toda forma de preconceito é condenada pelo 
ordenamento brasileiro e passa a ser reprimida pela legislação civil e penal. O 
proselitismo religioso consiste na pregação de determinada religião, sua expressão 
publica de doutrinas, dogmas e cultos, o que permite que outros crentes de outras 
religiões convertam-se ao novo credo. 

 
Proselitismo é a divulgação, a insistência em querer incutir na cabeça das 
pessoas um dogma, uma crença, um sistema religioso, mesmo que contra a 
vontade dos outros. Este “pregador” é um verdadeiro incômodo aos demais, 
pois eles são insistentes, pragmáticos, quase beirando ao fanatismo e 
muitas vezes fanáticos assumidos. (O EXILIO DO JAGUAR, 2015). 

 
Assim sendo, o proselitismo é a insistente pregação de determinada fé com a 

finalidade de conseguir a adesão de novos fiéis. Tal pregação pode exceder os 
limites aceitáveis e migrar para o preconceito e para a intolerância religiosa. 
Ademais, embora a Constituição garanta o direito de exercer a fé, também é 
garantido o respeito à diferença, ou a indiferença ao culto de determinada fé. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Atualmente muito tem se falado acerca de litígios oriundos de diferenças 
religiosas. A temática já esteve presente em diversos momentos da história, mas 
poderia parecer resolvida, no caso do Brasil, por tratar-se de um Estado laico. 
Porém, a laicidade do estado não impede que sua população mantenha e exerça 
sua fé, muito pelo contrário, assim como garante um estado livre da influencia 
religiosa em termos institucionais, garante que cada individuo possa exercer sua 
religião e fé livremente.  

No Brasil, são inúmeras religiões, com modos de culto diferentes, causando 
discussões e litígios. Assim, no presente artigo, buscou-se versar sobre a laicidade, 
conceituando-a, abordando aspectos históricos, e legais. Não obstante, arrazoou 
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sobre as liberdades e garantias individuais, em especial a liberdade de expressão de 
fé, diferenciando liberdade de consciência de liberdade religiosa.  

Discutiu-se sobre o exercício da fé, e do respeito ao diverso, defendendo que 
a intolerância religiosa, o proselitismo religioso, ou o desrespeito aos símbolos de fé 
podem gerar conflitos. Logo, pode-se afirmar que a fé faz parte da sociedade, 
podendo estar vinculada a diversas religiões e modos de culto, devendo ser 
respeitada cada uma destas instituições. Outrossim, cresce o número de pessoas 
declaradas ateias, tendo o seu respeito, igualmente garantido. Por fim, fica evidente 
que o desrespeito ao Outro, pela diversa manifestação de fé, constituí preconceito, e 
toda forma de preconceito é condenada pelo ordenamento brasileiro sendo 
reprimida pela legislação civil e penal. 
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A COLONIALIDADE DO PODER E A CONSTRUÇÃO DA SUBJETIVIDADE NA 
QUESTÃO DE GÊNERO. 

 

Candice Nunes Bertaso90 

 

Resumo: O ensaio pretende verificar a existência de um poder impessoal e 
simbolicamente instituído que disciplina a instituição da sociedade na determinação 
dos sujeitos sociais. O objetivo é verificar como o poder é inserido nas significações 
imaginárias das pessoas e o processo pelo qual, ambos os sexos estão 
recondicionando a forma de representação da sociedade. Traz-se a ideia de como o 
padrão de poder colonial europeu impôs seu pensamento ao resto do mundo, 
configurando a subjetividade masculina e feminina, especificamente no que se refere 
aos seus papéis e espaços sociais. E que a opressão colonial e a subjugação 
patriarcal causaram profunda desestruturação na vida e na identidade das mulheres, 
e suas consequências são observadas nas sociedades atuais. A categoria de 
gênero e a colonialidade do poder são colocadas em discussão para demonstrar as 
implicações que o exercício deste poder tem sobre a configuração da subjetividade 
masculina e feminina. O método de abordagem a ser aplicado será o método 
dedutivo. O método de procedimento utilizado será o monográfico. A pesquisa 
realizada é eminentemente bibliográfica. 
Palavras-Chaves: Subjetividade, Gênero, Feminino; Colonialidade do Poder. 
 

INTRODUÇÃO 
 

A temática desse ensaio teórico visa constatar a existência de um poder 
impessoal e simbolicamente instituído que disciplina a instituição da sociedade e 
fabrica os sujeitos sociais. Analisa como esse poder é inserido nas significações 
imaginárias das pessoas e o processo pelo qual, ambos os sexos estão 
recondicionando a forma de representação da sociedade. Tem como objetivo 
analisar a construção da subjetividade no âmbito das sociedades humanas 
estabelecendo uma divisão social dos papéis atribuídos ao homem e à mulher. 

O trabalho apresenta a ideia de como o padrão de poder colonial europeu 
impôs seu pensamento ao resto do mundo, configurando a subjetividade masculina 
e feminina, especificamente no que se refere aos seus papéis e espaços sociais. A 
opressão colonial e subjugação patriarcal causaram profunda desestruturação na 
vida e na identidade das mulheres, e suas consequências são observadas nas 
sociedades atuais.  

Trazendo a questão do gênero para o centro do pensamento colonial, 
percebe-se que ele serve de critério para determinar as áreas de poder 
diferenciadas para ambos os sexos e tipos de subjetividade, com distintos efeitos 
sociais. É nesse sentido que tratar da intersecção entre o pensamento pós-colonial e 
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o feminismo é de fundamental importância, pois tem como foco, tornar visível a 
dominação colonial a partir de categorias como a raça e o gênero.  

A partir da teoria pós-colonial, é possível analisar o colonizado diante do 
sistema imperial e a mulher diante do patriarcalismo, enquanto o feminismo aborda 
as questões de gênero e sexualidade e luta pela libertação da mulher do sistema 
patriarcal, o pós-colonialismo oportuniza ao colonizado lutar contra o legado 
imperialista. A partir deste contexto, evidencia-se uma grande preocupação, tanto 
dos estudos pós-colonialistas, quanto do projeto feminista sobre a importância da 
linguagem para a formação da identidade e para a construção da subjetividade. 

O ensaio levanta a questão de o gênero ser vinculado à construção da 
subjetividade e de que a ordem social natural totalitária produz uma subjetividade 
simbólica ilusória. Desse modo é que se pretende vincular a ideia de igualdade, 
diferença, reconhecimento, identidade e autonomia como possibilidade de resgate 
da subjetividade masculina e feminina e a busca de sentido para suas próprias 
vidas, se liberando das normas convertidas em modelo e arma de dominação. 

Assim, desde esta proposta teórica, o tema escolhido centra-se em 
estabelecer uma construção espistemológica através do feminino, a partir de um 
referencial teórico Waratiano e dentre outros autores como Alain Touraine, Gilles 
Lipovetky, Riane Eisler, Manuel Castells e Maria Rita Kehl. É uma construção de 
uma racionalidade que tem como intento permitir várias possibilidades de decisão e 
de construção da vida e das realidades, proporcionando liberdade de escolha, 
autocriação e um processo de autodeterminação e indeterminação subjetiva dos 
dois gêneros, promovendo desta maneira, o descolamento e ruptura do poder 
instituído e de seus efeitos imaginários estabelecidos por uma sociedade patriarcal 
sobre a determinação da subjetividade masculina ou feminina. 
 
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A COLONIALIDADE DO PODER COMO 
FORMA DE DOMINAÇÃO. 
 

Os estudos denominados pós-coloniais ou pós-ocidentais, realizados na 
África, Ásia e América Latina, ativam o pensamento crítico emancipador e formulam 
uma perspectiva que evidencia a característica colonial da expansão capitalista e de 
seu projeto cultural. 

O pós-colonialismo e o pensamento descolonial analisam a experiência do 
colonialismo e suas consequências, tanto a nível local das ex-colônias, como nas 
relações globais. Os estudos pós-coloniais, segundo Fernanda Frizzo Bragato,  

 
têm levantado questões fundamentais e provocativas sobre a estrutura 
epistemológica do poder e os fundamentos culturais da resistência, sobre a 
relação porosa entre sociedades coloniais e as metropolitanas, sobre a 
construção de identidade de grupos no contexto da formação do estado, e 
mesmo sobre a natureza e os usos das evidências históricas. O que 
distingue os estudos descoloniais do pós colonialismo é um engajamento 
com um projeto de pesquisa chamado modernidade-colonialidade, que é 
levado a cabo por pensadores da América Latina e que aponta um modelo 
de pensamento que enxerga a modernidade a partir das lentes da 
colonialidade (BRAGATO, 2014, p. 9). 
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A matriz teórica representada pelo pós-colonialismo e pelos estudos 
descoloniais é ainda pouco conhecida no Brasil. Sendo um caminho alternativo aos 
discursos hegemônicos, não com o propósito de superá-los, mas com a finalidade 
de acrescer o conhecimento com outro prisma: “a daqueles que, até agora, foram 
apenas objeto de conhecimento e não seus protagonistas” tem como propositura, 
ensejar novas perspectivas para o conhecimento, possibilitando a desobrigação da 
necessidade de se referir “a um locus privilegiado e pré- concebido de enunciação, a 
saber, ocidental, como condição para a sua legitimidade” (BRAGATO, 2014, p. 10). 

 Explicando melhor, Bragato aponta que se trata de 
 
‘descolonizar’ o conhecimento, no sentido de permitir a inclusão de outras 
falas, variadas visões de mundo, histórias esquecidas, outros valores que 
não somente os ocidentais, e, assim, propor alternativas ao eurocentrismo. 
Ou seja, busca-se diversificar o locus espistemológico de enunciação, 
substituindo-o por um campo interdiscursivo e intercultural complexo, 
ocupado por muitos atores (BRAGATO, 2014, p. 10). 

 
A partir do horizonte teórico pós-colonial, pode-se entender que o europeu 

afirma-se como sujeito, avocando-se a posição de superioridade, ou seja, assegura 
seu lugar de predominância no ápice das sociedades pós-coloniais. Tal condição 
possibilita a ideia de pensar, vangloriosamente, que a civilização europeia é o centro 
do mundo e única produtora do conhecimento científico existente. 
Consequentemente, as outras nações e povos colonizados pelo europeu, são 
colocados na posição antagônica ao centro, ou seja, como periféricos, iletrados, 
selvagens e culturalmente subdesenvolvidos. 

Dessa forma, segundo Thomas Bonnici (2009, p. 262), “o termo colonialismo 
caracteriza o modo peculiar como aconteceu a exploração cultural durante os 500 
anos causada pela expansão europeia”. A civilização europeia, retratada pelo 
colonizador, assentada no fundamento da ideologia da supremacia da raça branca, 
cristã e patriarcal, exercia o papel de “impor a civilização européia ao resto do 
mundo”. Destarte, através do discurso colonialista hegemônico, procurava 
desenvolver a ‘tarefa civilizadora’, que consistia em subjugar os colonizados em 
proveito da metrópole, a qualquer preço. A lógica dicotômica, hierárquica e 
categorial, organizava o relacionamento entre colonizador e colonizado, baseada em 
um sistema de diferença desigual e injusto.   

O artigo “Do colonialismo à colonialidade: expropriação territorial na periferia 
do capitalismo” de Wendell Ficher Teixeira Assis retrata que “a expansão colonial 
iniciada no século XVI, com as grandes navegações e o ‘descobrimento’ das 
Américas, é vista, como condição sine qua non para a existência e a manutenção do 
capitalismo industrial” (ASSIS, 2014, p. 613). Porém, o término do colonialismo 
histórico-político nas Américas, não acarretou a emancipação político-econômica e 
cultural dos países periféricos (grifo nosso). Conforme o autor foi analisando esse 
processo que o sociólogo e cientista político Aníbal Quijano Obregon em sua Teoria 
da Colonialidade do Poder 

 
cunhou o conceito de colonialidade como algo que transcende as 
particularidades do colonialismo histórico e que não desaparece com a 
independência ou descolonização. Essa formulação é uma tentativa de 
explicar a modernidade como um processo intrinsecamente vinculado à 
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experiência colonial. Essa distinção entre colonialidade e colonialismo 
permite, portanto, explicar a continuidade das formas coloniais de 
dominação, mesmo após o fim das administrações coloniais, além de 
demonstrar que essas estruturas de poder e subordinação passaram a ser 
reproduzidas pelos mecanismos do sistema-mundo capitalista colonial-
moderno. A construção das hierarquias raciais, de gênero e de modos de 
apropriação dos recursos naturais, pode ser vista como simultânea e 
contemporânea à constituição de uma divisão internacional do trabalho e 
dos territórios, marcada por relações assimétricas entre economias 
cêntricas e periféricas (ASSIS, 2014, p. 614). 

 
O conceito de colonialidade do poder de Quijano é vinculado com a ideia de 

“raça”91, isto é, a naturalização das diferenças culturais entre grupos humanos por 
meio de sua codificação com a categoria de raça sendo usada como justificativa 
para a dominação colonial e hegemonia eurocêntrica. Tal categoria é elemento sine 
qua non do colonialismo que ainda é encontrado no padrão de poder hegemônico 
atual (grifo nosso). 

Assim sendo, Assis explica que 
 

Na tentativa de entender as estratégias de poder subjacentes ao exercício 
da colonialidade, Quijano desenvolveu a ideia de colonialidade do poder, 
como um modelo de exercício da dominação especificamente moderno que 
interliga a formação racial, o controle do trabalho, o Estado e a produção de 
conhecimento. Em outras palavras, a colonialidade do poder é a 
classificação social da população mundial ancorada na noção de raça, que 
tem origem no caráter colonial, mas já provou ser mais duradoura e estável 
que o colonialismo histórico, em cuja matriz foi estabelecida (ASSIS, 2014, 
p. 614). 

 

Esse padrão de poder colonial, oculta o fato de que a Europa foi constituída a 
partir da exploração político-econômica das colônias. Entretanto, a história da 
América e da Europa não tem como ser desvinculada desse padrão de dominação.  

Desde então, esse poder de dominação, segundo Quijano,  
 

ha demostrado ser el más eficaz y perdurable instrumento de dominación 
social universal, pues de él pasó a depender inclusive otro igualmente 
universal, pero más antiguo, el inter-sexual o de género: los pueblos 
conquistados y dominados fueron situados en una posición natural de 
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 A ideia de raça e a classificação social baseada nela foram originadas há 500 anos junto com 
América, Europa e o capitalismo. Conforme Aníbal Quijano: La formación de relaciones sociales 
fundadas en dicha idea, produjo en América identidades sociales históricamente nuevas: indios, 
negros y mestizos y redefinió otras. Así términos como español y portugués, más tarde europeo, que 
hasta entonces indicaban solamente procedencia geográfica o país de origen, desde entonces 
cobraron también, en referencia a las nuevas identidades, una connotación racial. Y en la medida en 
que las relaciones sociales que estaban configurándose eran relaciones de dominación, tales 
identidades fueron asociadas a las jerarquías, lugares y roles sociales correspondientes, como 
constitutivas de ellas y, en consecuencia, al patrón de dominación colonial que se imponía. En otros 
términos, raza e identidad racial fueron establecidas como instrumentos de clasificación social básica 
de la población (QUIJANO, 1997, p. 202). 
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inferioridad y, en consecuencia, también sus rasgos fenotípicos, así como 
sus descubrimientos mentales y culturales. De ese modo, raza se convirtió 
en el primer criterio fundamental para la distribución de la población mundial 
en los rangos, lugares y roles en la estructura de poder de la nueva 
sociedad. En otros términos, en el modo básico de clasificación social 
universal de la población mundial. (QUIJANO, 1997, p. 203) 

 
Pode-se observar a partir da teoria pós-colonial, os resultados nefastos da 

colonização do ponto de vista do excluído. Assim, podemos também chegar à 
compreensão de uma correlação entre os estudos pós-coloniais e o feminismo, ou 
seja, é possível analisar que a mulher padeceu com o patriarcalismo da mesma 
maneira que o colono padeceu nas mãos do colonizador. No entanto, a partir deste 
ponto, percebe-se que as mulheres são duplamente colonizadas, em primeiro lugar, 
pelo colonizador, assim como todos os membros da colônia; em segundo lugar, a 
que ocorre justamente pela condição de ser mulher, resultante do sistema patriarcal. 
Essa dupla colonização “é a subjugação da mulher nas colônias, objeto do poder 
imperial em geral e da opressão patriarcal colonial e doméstica” (BONNICI 2005, p. 
67). 

A eficácia do conceito de colonialidade do poder92 está na articulação da ideia 
de raça como o elemento fundamental do colonialismo e de suas manifestações 
neocoloniais. Mas quando a categoria de gênero é vinculada ao cerne do projeto 
colonial, “podemos então traçar uma genealogia de sua formação e utilização como 
um mecanismo fundamental pelo qual o capitalismo colonial global estruturou as 
assimetrias de poder no mundo contemporâneo”.93 

Segundo Maria Lugones, com o intrincamento do gênero com a raça, a classe 
e a sexualidade, abre-se um caminho para o projeto feminista de descolonização do 
saber.  

 
A interseccionalidade revela o que não é visível quando categorias como 
gênero e raça são conceitualizadas separadamente. O movimento para 
intersectar essas categorias foi motivado pelas dificuldades de tornar visível 
aquelas/es dominadas/os e vitimizadas/os nos termos de ambas categorias. 
Embora cada um/a na modernidade capitalista eurocêntrica seja 
racializado/a e gendrado/a, nem todos são dominados/as ou vitimizados/as 
com base em seu gênero ou raça. (...) É somente quando percebemos o 

                                                           
92

 Para Lugones, o conceito de colonialidade do poder introduzido por Quijano ainda se apoia em 
uma noção biológica (e binária) de sexo e em uma concepção heterossexual e patriarcal do poder 
para explicar a forma pela qual o gênero figura nas disputas de poder para o ‘controle do sexo, seus 
recursos e produtos’. No colonialismo e no capitalismo global eurocêntrico, ‘a naturalização da 
diferença sexual é outro produto do uso moderno da ciência que Quijano aponta no caso da ‘raça’. 
Portanto, delimitar o conceito de gênero ao ‘controle do sexo, seus recursos e produtos’ constitui a 
própria colonialidade do gênero. Ou seja, a imposição de um sistema de gênero binário foi tão 
constitutiva da colonialidade do poder quanto esta última foi constitutiva de um sistema moderno de 
gênero. Assim sendo, tanto a ‘raça’ quanto o ‘gênero’ são ficções poderosas e interdependentes 
(apud COSTA, 2013, p. 50 -51). 
93

 Ver o gênero como elemento estruturador (e não subordinado) da colonialidade do poder, ou seja, 
como categoria colonial, também nos permite historicizar o patriarcado, salientando as maneiras 
pelas quais a heteronormatividade, o capitalismo e a classificação racial se encontram sempre já 
imbricados (COSTA, 2013, p. 50). 
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entrelaçamento ou fusão do gênero e da raça que vemos efetivamente a 
mulher de cor (apud COSTA, 2013. p. 50). 

 
Nesta intersecção entre pós-colonialismo e feminismo, enquanto o feminismo 

aborda as questões de gênero e sexualidade e luta pela libertação da mulher do 
sistema patriarcal, o pós-colonialismo oportuniza ao colonizado lutar contra o legado 
imperialista. A partir deste contexto, evidencia-se uma grande preocupação, tanto 
dos estudos pós-colonialistas, quanto do projeto feminista sobre a importância da 
linguagem para a formação da identidade e para a construção da subjetividade. 

 
DEVIR-MULHER E O RESGATE DA SUBJETIVIDADE COMO FORMA DE 
PRODUÇÃO DE SENTIDO. 

 
Há muito tempo, um princípio universal constitui as coletividades humanas 

estabelecendo uma divisão social dos papéis atribuídos ao homem e à mulher, 
resultando no domínio do homem sobre a mulher. Luis Alberto Warat constata “a 
existência de um poder impessoal e anônimo que disciplina a instituição da 
sociedade e fabrica os sujeitos sociais” (WARAT, 1990, p. 79). Ele fala de um poder 
“heterônomo, universal e unívoco”, vinculado à linguagem e instituído socialmente 
(WARAT, 1990, p. 79).  

Sabe-se que é através da linguagem que o poder aparece como uma relação 
de força e ingere-se sobre os corpos produzindo a realidade e a verdade. Dessa 
forma, a ordem social natural, através de tal linguagem totalitária produz uma 
subjetividade simbólica ilusória. Warat relata que a “questão do gênero é vinculada à 
construção da subjetividade. A construção da subjetividade normatizada posta em 
crise, a partir da subjetividade feminina, para os dois sexos” (WARAT, 2004, p. 478). 

Como esse poder é inserido nas significações imaginárias das pessoas, ele 
se torna uma “força alienante da significação que impede a relação de pensamento 
com o desejo e o gosto de significar” (WARAT, 1990, p. 79). Tornamo-nos servos 
dessa voz alienante que se fixa na produção simbólica da subjetividade e da 
realidade. As atividades de significar, segundo Warat, estão à serviço de um poder 
que se introduz coercitivamente e nos condena a pensar e sentir de acordo com 
elas. 

Quando Warat fala do “poder do significado, está pensando no controle do 
desejo pelo discurso” (WARAT, 1990, p. 79), tornando as pessoas sem autonomia e 
negando a elas o desejo de uma vida boa. Quando o autor fala de um “desejo 
semioticamente erotizado”, refere-se à um desejo que é construído segundo o 
modelo institucional94 (WARAT, 1990, p. 80). 

O poder, segundo o autor, produz a realidade e a verdade, pressupondo um 
dispositivo repressor e como tal, produtor da realidade. Em sua obra A Ciência 
Jurídica e seus dois maridos, Warat fala 

 
De todas as verdades, deveres, ritos, idéias e sentimentos congelados que 
não permitiram ao homem realizar sua autonomia, fizeram-no prisioneiro. 

                                                           
94

   O sentido de desejo para Warat é o mesmo de Guatarri: “todas as formas de vontade de viver, 
amar, criar e de inventar uma outra sociedade, uma outra percepção do mundo e seus valores”. 
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Converteram-no em um ser miserável, roubando-lhe a alegria, a 
ingenuidade primordial e suas possibilidades de amor (WARAT, 2000, p. 
16).  

 
O poder da castração é considerado por Warat como a cultura do imobilismo 

da sociedade. É a totalitária imposição de uma unidade, o distanciamento de nossos 
desejos, a impossibilidade de conhecer-se a si mesmo e o terror frente ao plural 
(WARAT, 2000). Ensina que o Ocidente estabeleceu a ciência como castração e nos 
distanciou de toda ciência da transformação, “da produção do novo em mim e no 
outro” (WARAT, 2000, p. 18).  

Ainda no tocante à dominação, Michel Foucault, para quem a história da 
sexualidade pode ser entendida como uma história dos discursos sobre a 
sexualidade, afirma que 

 
 

[...] a função das configurações familiares que se produziram na Europa a 
partir do século XVIII foi a de fixar dois dispositivos de controle: os de 
aliança (resumidamente: jurídico-institucionais), vigentes até então, aos 
novos dispositivos de sexualidade (psicossexuais). Os dispositivos 
psicossexuais atuam sobre cada sujeito e são passíveis de interpretações 
individuais. Em função dessa plasticidade, funcionam melhor em uma 
sociedade que passou rapidamente do monopólio de um discurso único 
(enunciado pelos representantes da Igreja Católica até pelo menos o final 
do século XVI) para a convivência com uma multiplicidade de enunciados 
organizadores da subjetividade (FOUCAULT, 1988, p. 35).  

 
Em substituição ao ‘discurso unitário’ (moral) da Idade Média, Foucault aponta 

que nos séculos seguintes ‘esta relativa unidade foi decomposta, dispersada, 
reduzida a uma explosão de discursividades distintas que tomaram forma na 
demografia, na biologia, na medicina, na psiquiatria, na psicologia, na moral, na 
crítica política’ (FOUCAULT, 1988, p. 35).  

Entretanto, a fuga das formas simbólicas de poder via discurso, é uma forma 
de romper com a racionalidade positivista, isto é, uma ruptura simbólica do instituído. 
Assim, o autor sugere mudanças na forma de representação da sociedade, ou seja, 
transformações significativas nos modos da comunicação simbólica (WARAT, 1990). 
Grande parte das lutas pela autonomia, diz o autor, são lutas de resistência e de 
descolamento do poder das significações (WARAT, 1990). 

Quando Warat refere-se à resistência aos padrões sociais e às lutas por 
autonomia, ele quer apontar para a “prática de uma semiologia do desejo: a 
aprendizagem do caráter inacabado das fantasias e do gozo que nos arrebata e 
sacode diante de um plural imperfeito de sentidos” (WARAT, 1990, p. 80). Na 
semiologia do desejo “a linguagem descansa dos conceitos garantidos e toma fôlego 
para procurar a autonomia significativa e transgredir os sentidos petrificados do 
imaginário social” (WARAT, 1990, p.80). Situa-os à margem do poder e de suas 
determinações habituais.  

Para Warat, a concepção da democracia, como uma ordem simbólica, 
encontra-se comprometida com o processo de reencontro do pensamento com o 
desejo e o gozo de significar. Segundo ele, a forma de revolução da sociedade deve 
ser transgressora, ou seja, é preciso transgredir a linguagem. Transgredir é 
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transcender, é uma passagem que traz um conhecimento novo superando o 
passado. Assim, o autor explica que  

 
A prática transgressora da linguagem encontra na perturbação erótica dos 
sentidos, uma possibilidade de fuga da alienação: a multivocidade dos 
sentidos transgredindo a verdade abusiva de todas as posturas unívocas e 
as mitologias totalizantes (WARAT, 1990, p. 83-84). 

 
Para fugir do modelo institucional, Warat propõe uma construção 

espistemológica a partir do feminino, tratando-se “de uma busca de sentido (que se 
dá o nome de verdades) que ajude a pensar uma realidade conflitiva, sem as 
remissões masculinas a uma essência última” (WARAT, 2004, p. 481). É uma 
“construção de uma racionalidade a partir do feminino, não homogênea, [...] 
protagonista, com uma variada gama de possibilidades de decisão e de construção 
da vida e das realidades que limitam os desejos” (WARAT, 2004, p. 481). 

Warat coloca que a concepção da modernidade e da razão são masculinas. 
Diz que se acabou com o lado feminino do desejo que tem dois componentes 
articulados, quais sejam: a) a energia do masculino, da estabilidade, da defesa, do 
eterno, da proteção, do permanente; e, b) o lado feminino, do incerto, do novo, do 
indefinido, do indeterminado. O feminino manifesta-se como despertar das 
diferenças, para produzi-las com o outro. O feminino resolve no incessante do novo, 
a criação do novo possível.  No entanto, a modernidade, em nome da razão, afastou 
o feminino. 

O autor destaca o pensamento de Simone de Beauvior, dizendo que a 
representação do mundo, assim como o mundo, é tarefa dos homens; eles os 
descrevem a partir de seu ponto de vista particular, que confundem com a verdade 
absoluta (WARAT, 2004, p. 479). 

Maria Rita Kehl alega que ao recuperar a tradição no sentido de entender 
esses lugares sociais impostos tanto para o homem, quanto para a mulher, 

 
[...] não tem absolutamente o sentido de propor que nos reinstalemos nela – 
o que seria no mínimo farsesco, dado os tremendos deslocamentos que a 
cultura ocidental sofreu neste último século. Tem, sim, o sentido de dar voz 
ao que foi recalcado, e com isto evitar justamente a repetição característica 
dos efeitos do inconsciente. Conhecer as origens do discurso que confere 
às mulheres um lugar – fixado pela tradição – no campo do Outro é a 
primeira condição para que se possa pensar sobre ele, perceber o quanto 

pode ser modificado ou, mais ainda, o quanto já se modificou (KEHL, 1998, 

p. 45).  

 
Nesse sentido, Kehl, explica que quando se trata do assunto de recuperar a 

produção histórica das tradições que nos constitui, há dois séculos, o que hoje a 
psicanálise entende como “posição feminina”, como também, o modo pelo qual esta 
posição foi associada às mulheres, não é para propor que esta tradição possa 
revelar o “verdadeiro” ser da mulher. Ao contrário: ao desnaturalizar aquilo que foi 
construído pela cultura, espera-se que se criem possibilidades para que as mulheres 
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possam constituir como lhes convier a relação com a feminilidade (KEHL, 1998, p. 
45). 95  

Isso é o que se chama para Warat de “devir-mulher”, neste devir “não existe 
nenhuma busca de essências, nenhum ajuste à uma normatividade ideal”, ou seja, 
“não há lei do gênero para a mulher”, o que existem são “devires”(WARAT, 2000, p. 
135). No fundo, segundo o autor, o que existe é um reconhecimento do devir mulher 
como única condição, ou seja,  

 
Não há sujeito-mulher, o que há são agenciamentos coletivos de 
enunciação; não há especificidade feminina, o que há são linhas vivas, 
linhas quebradas. Devir-mulher, é voltar-se cada vez mais sóbria, mais 
simples, cada vez mais deserta e, por essa mesma razão, povoada. O 
passeio que se desfruta, como ato, como política, como experimentação da 
vida, como criatividade. O uso nômade da vida. Sempre a busca de um 
mais além do desejo como o mais refinado gesto de criatividade. Fazer do 
pensamento uma força nômade que a libere das normas convertidas em 
modelo e arma de dominação (WARAT, 2000, p. 135-136). 

 
Em relação à ordem que condiciona a subjetividade feminina e masculina e 

seus lugares sociais, Warat ensina que “a categoria do gênero, pode ocupar-se da 
subjetividade masculina e seus mal-estares”, porém, “tem sido pouco empregada 
nesse sentido”. No entanto,  

 
É uma categoria que geralmente vem sendo utilizada para enriquecer a 
compreensão da subjetividade feminina culturalmente vulnerável e o mal-
estar das mulheres diante dos modos em que se encontram afetadas no 
exercício de seus diversos lugares sociais. Por exemplo, existem poucos 
estudos sobre os ideais culturais que normatizam rigidamente o sentimento 
de ser dos homens, o que devem fazer e desejar para serem reconhecidos 
como tais e diferenciados das mulheres. Estou fazendo referência a ordem 
cultural que condiciona e/ou determina o narcisismo masculino, suas buscas 
de amor e reconhecimento (diante de si mesmo e ante os demais). O 
formato da masculinidade determinado pela cultura. A lei do gênero, os 
mandatos primários desde que o homem (ou a mulher) constrói seu 
sentimento de si. A lei do gênero faz referência às tipificações (e/ou 
estereotipações) que normatizam formas diferentes de subjetividade, 
conforme o sexo que se possua. É uma lei que organiza de um modo 
maniqueísta as condições existenciais de ambos os sexos, assim como 
regula os comportamentos socialmente requeridos para ser hetero e auto 
reconhecido como homem ou mulher. Uma lei que, naturalizando as 

diferenças, nega a produção social da subjetividade (WARAT, 2000, p. 
134).

96
   

                                                           
95

 Segundo a autora, “o esquecimento da dimensão simbólica que nos determina tende a criar um 
sentido de permanente “naturalização” (imaginária) quanto às instituições, conceitos e discursos que 
presidem nossa vida”.  
96

 Ainda, segundo Warat, a condição de marginalidade da mulher começou a se revelar de um modo 
diferente, entre as décadas de 1960 e 1970 e os estudos de gênero passaram a ganhar corpo. 
“Assim, foram abandonados alguns dos antigos confrontamentos entre os sexos e se passou a pôr 
ênfase nas consequências e significados que tem, para uma dada sociedade, pertencer a cada um 
dos sexos, devido ao fato de que os efeitos sociais desta pertinência, longe de serem naturais, são 
fruto do imaginário social instituído. São expressões de gênero: os sentidos socialmente atribuídos ao 
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O gênero promove a realização do desejo e da sexualidade, ensejando 

processos de autonomia e de uma fundamental transformação na vida individual e 
social das pessoas. É um estilo de vida que possibilita encontrar o seu sentido, ou 
seja, é “o modo pelo qual organizamos o devir do desejo da realidade como sentido” 
(WARAT, 2004, p. 411). 

Liberar os sentimentos reprimidos permite a transformação do indivíduo. É 
nesse ponto que Warat destaca a importância da questão de gênero. “O gênero é 
um devir”, diz o autor, é também “um arroio de subjetividade que passa entre o 
masculino e o feminino normatizado, para permitir que ambos os sexos possam 
deixar-se surpreender pela vida” (WARAT, 2000, p. 136). Assim,  

 
[...], as mulheres estão mais próximas que os homens do gênero como 
devir. Os homens não conseguiram fissurar o tipo normativo que lhes exige 
exceder o tipo para ajustar-se ao mesmo. Pretendem fazer-se homens 
antes que devir-homens. O futuro da transformação social não deixa de ser 
uma aposta no encontro do homem e da mulher em seus próprios devires. 
O social transformando-se no entre nós destes devires. Cada devir 
roubando-lhe algo que lhe permita multiplicar sua própria condição de 
surpresa diante da vida. A identidade feminina não depende de nenhum 
excesso (muitos deles, inclusive são censurados). Não existe a 
preocupação por ser toda mulher. Elas se perguntam sobre o que é ser 
mulher. No lugar do excesso, há um enigma. A lei do gênero estabelece a 
incerteza e a ambivalência como condição. As mulheres não assumem 
nenhum ideal valorizado para elas mesmas. Não pretendem ajustar-se à 
nenhuma normativa. Principalmente porque as normas de feminilidade 
dependem de sua normatividade posta em crise. O masculino que as 
determina (como inversão da lei da masculinidade) questionado (WARAT, 
2000, p. 136).  

 
Tais reflexões de Warat vão ao encontro do pensamento de Gilles Lipovetsky, 

quando este fala sobre os ideais característicos de cada sexo e das normas de 
socialização estruturadoras de suas personalidades, de seus gostos e dos 
comportamentos de cada gênero. 

Segundo Lipovetsky, a mulher seguia regras petrificadas estabelecidas pela 
comunidade social como se fossem de sua própria natureza. Entretanto, o autor 
argumenta que nos tempos atuais, surge um novo modelo que ordena o lugar e o 
destino da mulher na sua vida social.  

 
“Nuevo modelo que se caracteriza por su autonomización en relación con la 
influencia que tradicionalmente han ejercido los hombres sobre las 

                                                                                                                                                                                     
fato de ser homem ou mulher numa determinada formação social. A feminilidade ou masculinidade 
como um elaborado social que fixa posições hierárquicas e lugar de poder. Desigualdades e 
discriminações. Estamos vendo a questão do gênero como um dos fatores da subjetividade 
masculino-feminina. Mas não é o único; deseja-se apontar um olhar diferente – ao lado de fatores 
religiosos, de classe, de raça, de formação educacional – sobre os devires da subjetividade humana. 
Falo dos efeitos imaginários da configuração de uma sociedade patriarcal sobre a determinação da 
subjetividade masculina ou feminina” (Warat, 2000, p. 133).  
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definiciones y significaciones imaginário-sociales de la mujer” 
(LIPOVETSKY, 1999, p. 218).  

 
Nas sociedades ocidentais contemporâneas, surge uma nova figura social do 

feminino, representando um grande avanço democrático em relação ao status social 
e identitário, rompendo assim, com a ordem social natural preordenada. 

Um novo modelo feminino mudou-se para o cenário do mundo ocidental, há 
mais ou menos três décadas, conquistando o poder de dispor de si mesma, de 
decidir sobre seu corpo e sua fertilidade, do direito ao conhecimento e de realizar 
qualquer atividade. A lógica de dependência segundo Lipovetsky, não normatiza 
mais a condição feminina nas democracias ocidentais. “[...] el destino femenino entra 
por primera vez en una era de imprevisibilidade y de apertura estructural” 
(LIPOVETSKY, 1999, p. 218). Dialogando com Warat, é a surreal imprevisibilidade 
que este dizia ser a questão de possibilidade de autonomia do indivíduo. A tão 
sonhada autonomia feminina que a possibilita redefinir, reinventar, dirigir e criar a 
sua própria vida como ela bem quiser. 

É correto dizer segundo o autor, que hoje é reconhecido às mulheres e aos 
homens o direito de gerir o seu próprio destino, mas não significa que isso tenha 
provocado uma troca de seus lugares. Apesar dos grandes avanços que as 
mulheres obtiveram neste último meio século, Lipovetsky argumenta que a dinâmica 
democrática ainda não atingiu de todo os seus fins. 

 
El hombre sigue asociado prioritariamente a roles públicos e 
«instrumentales», la mujer a roles privados, estéticos y afectivos; lejos de 
obrar una ruptura radical con el pasado histórico, la modernidad labora por 
reciclarlo sin cesar. La época de la mujer sujeto conjuga discontinuidad y 
continuidad, de-terminismo e impredictibilidad, igualdad y diferencia; la 
tercera mujer ha conseguido reconciliar a la mujer radicalmente nueva y a la 
mujer siempre repetida. (LIPOVETSKY, 1999, p. 12). 

 
Para Lipovetsky o conflito que se opõe à busca da 

igualdade e da lógica social da alteridade dos sexos, soluciona-se no fato de que 
ambos triunfam em conformidade, em vez de prevalecerem um sobre o outro. Assim, 
na modernidade democrática, as diferentes posições de gênero que atualmente são 
mais sustentadas, não significam mais um obstáculo ao princípio da livre 
autodisposição. 

Assim, a mudança de comportamento em relação ao trabalho e à família, não 
mudou a indeterminação dos papéis sociais. A questão é a de que 

 
La novedad no reside en el advenimiento de un universo unisex, sino en 
una sociedad abierta en que las normas, al ser plurales y selectivas, se 
acompañam de estrategias heterogèneas, de márgenes de latitud y de 
indeterminación. Allí donde las determinaciones eran mecanicistas, hay 
cabida en la actualidad para opciones y arbitrajes individuales 
(LIPOVETSKY, 1999, p. 220). 
 

Warat também nos ensinou que os modelos sociais atribuíam papéis e 
lugares coercitivamente aos indivíduos, mas hoje de acordo com Lipovetsky, eles 
apenas orientam e indicam preferências estatísticas. Os papéis exclusivos deram 
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lugar à liberdade de escolha, de governar a si mesmo e à abertura de 
oportunidades, sendo aplicado a ambos os sexos. Por fim, Lipovetsky declara que 
não é a igualdade dos papéis sexuais que prevalece, mas a não regência de 
modelos sociais e a possibilidade de autodeterminação subjetiva dos dois gêneros 
(LIPOVETSKY, 1999). Percebe-se que homens e mulheres contemporâneos 
procuram dar ênfase à solidariedade, à fraternidade, à ajuda mútua, aos laços 
afetivos e ao amor. O desafio do ser humano é se relacionar com o outro de uma 
forma construtiva e amorosa, sem machucar, sem causar sofrimento. Em suma, os 
relacionamentos humanos são aprendizados para se viver com a aceitação, com o 
perdão, com o respeito e com a tolerância.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A questão problema que norteou o desenvolvimento do presente texto, 
instigou a estabelecer uma conexão entre igualdade, diferença, reconhecimento, 
identidade e autonomia como possibilidade de resgate da subjetividade masculina e 
feminina. 

Demonstrando a relação existente entre o colonialismo e a questão de 
gênero, evidencia-se uma grande preocupação, tanto dos estudos pós-colonialistas, 
quanto do projeto feminista sobre a importância da linguagem para a formação da 
identidade e para a construção da subjetividade.  

Elucidar critérios e táticas de dominação usadas pelo padrão de poder 
colonial revela como o discurso colonial produziu a subjetividade do outro como 
diferente e inferior, legitimando-se com poder e uma suposta superioridade na 
relação com o colonizado/oprimido. A civilização europeia, retratada pelo 
colonizador/homem/europeu, assentada no fundamento da ideologia da supremacia 
da raça branca, cristã e patriarcal, impõe sua ideologia para o resto do mundo. É 
nesta questão que a mulher é ainda mais marginalizada, ou seja, duplamente 
colonizada. O homem coloniza e explora tanto as terras, como as mulheres, fazendo 
delas, sua propriedade. 

Entretanto, a fuga das formas simbólicas de poder via discurso, é uma forma 
de romper com a racionalidade positivista, isto é, uma ruptura simbólica do instituído. 
Assim, o autor sugere mudanças na forma de representação da sociedade, ou seja, 
transformações significativas nos modos da comunicação simbólica (WARAT, 1990). 
Grande parte das lutas pela autonomia, diz o autor, são lutas de resistência e de 
descolamento do poder das significações (WARAT, 1990). 

Constata-se que o padrão de poder colonial realizou um processo de 
fabricação dos sujeitos e disciplinou a sociedade de seus colonizados através do 
conhecimento e cultura europeia que se tornou hegemônica até hoje. Essa ordem 
social totalitária produziu uma subjetividade ilusória, desprezando o conhecimento, 
as crenças e os desejos dos indivíduos através da linguagem e da coerção. 

Verifica-se também que esse poder simbólico constitui as significações 
imaginárias e a categoria de gênero é colocada em discussão para demonstrar as 
implicações que o exercício do poder tem sobre a configuração da subjetividade 
masculina e feminina. 
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O texto demonstra que a partir da rejeição da ordem cultural que determina o 
narcisismo masculino, da feminilidade ou masculinidade como um elaborado social 
que fixa posições hierárquicas e lugares de poder e dos antigos confrontos entre os 
sexos, passa-se a dar importância às consequências que se tem para viver em uma 
sociedade, pertencendo a cada um dos sexos. Isso devido ao fato de que os efeitos 
sociais desta pertença, longe de serem naturais, são fruto do imaginário social 
instituído de uma sociedade patriarcal. 

A questão do gênero não é mais vista somente como um dos fatores da 
subjetividade masculino-feminina, ou seja, não tem apenas um caráter único e 
universal. Almeja-se apontar um olhar diferente sobre os devires da subjetividade 
humana. O destino feminino embarca em uma era de imprevisibilidade, de abertura 
estrutural, do incerto, do novo, do indefinido. Imprevisibilidade essa que possibilita 
sua autonomia, de reinventar e criar sua vida como ela bem quiser.  

Nas sociedades ocidentais contemporâneas, surge um novo modelo feminino 
que se caracteriza pela sua autonomia em relação à influência tradicionalmente 
exercida pelos homens sobre as definições e significados imaginário-sociais das 
mulheres. Antes, escravas da procriação, com sonhos de realização pessoal ligado 
unicamente a ser mães e donas de casa, submetidas em sua expressão sexual por 
uma moralidade severa, as mulheres agora afirmaram novas formas de estar no 
mundo onde transcendem o que eram imposições/mandamentos tradicionais e 
naturalizados. 

De acordo com a proposta Waratiana, não há uma lei do gênero para a 
mulher, o que existe é um reconhecimento do devir mulher como única condição de 
sentido para a vida, é o modo pelo qual constituímos o devir do desejo da realidade 
como sentido. Assim, entendida através desse olhar, é nesse ponto que se destaca 
a importância da questão de gênero como um devir, permitindo que ambos os sexos 
possam deixar-se surpreender pela vida. E diante da questão proposta, é possível 
vincular o pensamento Waratiano com Lipovetsky, acenando que o gênero como 
devir é a liberdade da mulher e do homem de se construir a partir de papéis 
diferentes. No que diz respeito à condição feminina, pode-se pensar que o futuro lhe 
pertence. 
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A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, SUA INFLUÊNCIA NA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL DE 1988 E O RECONHECIMENTO DE 

NOVOS ARRANJOS FAMILIARES 

 

                                                                           Noli Bernardo Hahn97 
                                                                            Larissa Reginatto Saldanha 98 

  
Resumo: Nesta pesquisa, analisam-se a Convenção Americana de Direitos 
Humanos e o reconhecimento de novos moldes familiares. Analisa-se, ainda, a 
influência da Convenção Americana de Direitos Humanos na Constituição Federal 
para o reconhecimento e proteção de novos arranjos familiares no Brasil, bem como 
a evolução histórica das famílias brasileiras.  Frente a isso tem-se o seguinte 
problema de pesquisa: qual a influência da Convenção Americana de Direitos 
Humanos na Constituição Federal para o reconhecimento e proteção de novos 
arranjos familiares no Brasil? O modo de raciocínio predominante é dedutivo, pois a 
lógica aplicada é a leitura de conceitos gerais para realidades específicas, e a 
abordagem epistemológica que se sobrepõe é a analítica, mesclando-se, por vezes, 
esta, também, com a interpretação. Procedimentalmente, a pesquisa é bibliográfica 
com pesquisas em livros, revistas, sites confiáveis, artigos, legislações e 
jurisprudência. A Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida 
como Pacto de San José da Costa Rica, foi celebrada na cidade de San José da 
Costa Rica, no ano de 1969 e, no Brasil, foi ratificada apenas em 1992.  A 
Convenção Americana de Direitos Humanos teve como base os princípios da 
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Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, sendo extremamente 
importante pois tinha como finalidade assegurar a liberdade quanto ao exercício de 
direitos políticos, econômicos, sociais, civis e culturais. Salienta-se, ainda, que tal 
convenção influenciou de maneira muito abrangente a CF/88. Frisa-se quanto a 
importância da proteção familiar e dos Direitos Humanos, tanto no âmbito nacional, 
como no internacional, garantido a proteção dos direitos que às vezes acabam 
sendo falhos por parte do Estado. Ambas as legislações se completam garantindo 
tal proteção de forma efetiva. Anteriormente a CF/88, vivia-se de forma 
hierarquizada na cultura patriarcal. Com o advento da CF/88 a visão com relação à 
família mudou, novos moldes familiares obtêm reconhecimento e proteção do 
Estado. Desta forma, nota-se que a Convenção Americana de Direitos Humanos 
influenciou a formação da CF/88, corroborando para o reconhecimento dos novos 
moldes familiares, garantindo a liberdade dos direitos civis, políticos, econômicos, 
sociais e culturais. 
Palavras chave- Direitos Humanos; familiar; proteção.   

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 A Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa 
Rica- foi um tratado internacional celebrado na cidade de San José da Costa Rica 
em 22 de novembro de 1969. No ano de 1978, a Convenção Americana de Direitos 
Humanos passou a vigorar internacionalmente e, no Brasil foi ratificada somente no 
ano de 1992.  Tal pacto influenciou de maneira bastante abrangente a Constituição 
Federal de 1988, mesmo tendo sido ratificada no Brasil apenas no ano de 1992. 
 A proteção familiar e dos Direitos Humanos, tanto na esfera nacional, bem 
como na internacional, é muito importante, visando garantir direitos que muitas 
vezes não são garantidos pelo Estado. Ambas as legislações se complementam 
efetivando as garantias pertinentes ao ser humano e às famílias. 
 Anteriormente à Constituição Federal de 1988 vivia-se na cultura patriarcal 
onde o homem era considerado o chefe da família, a mulher e os filhos deviam total 
obediência à figura “masculina” (marido/pai) da família. Com o advento da 
Constituição Federal de 1988, novos moldes de famílias passaram a obter 
reconhecimento e proteção estatal e a mulher passou a ter seus direitos 
reconhecidos e respeitados. Frente a isso surge o seguinte problema: qual a 
influência da Convenção Americana de Direitos Humanos na Constituição Federal 
para o reconhecimento e proteção de novos arranjos familiares no Brasil? 

Nesse contexto, estuda-se a importância da Convenção Americana de 
Direitos Humanos para as famílias brasileiras, bem como, a sua evolução histórica. 
O método a ser utilizado na realização do presente trabalho será o de abordagem 
dedutiva, o qual parte do geral para o específico, com pesquisa indireta, e o 
procedimento será histórico e conceitual. Visando responder o problema 
apresentado anteriormente, utiliza-se a pesquisa bibliográfica com pesquisas em 
livros, revistas, rede de computadores, artigos, legislações e jurisprudência. 
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DESENVOLVIMENTO 
 

A Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como o 
Pacto de São José da Costa Rica foi um tratado internacional firmado durante a 
conferência especializada Interamericana de Direitos Humanos, no dia 22 de 
novembro de 1969. Entretanto, tal pacto entrou em vigor internacionalmente 
somente no dia 18 de julho de 1978, tornando-se, assim, referência para com a 
proteção dos direitos humanos. No Brasil, tal pacto foi ratificado somente em 1992. 
Destaque-se que a Convenção Americana de Direitos Humanos influenciou de forma 
bastante relevante a Constituição Federal de 1988. (ALVARENGA, s.a, p. 128) Os 
princípios que servem como fundamento para a Convenção Americana de Direitos 
humanos são os princípios destacados inicialmente na Declaração Universal de 
Direitos Humanos de 1948. 

Esse pacto foi de grande importância uma vez que a partir dele buscou-se 
assegurar a liberdade quanto ao exercício de direitos políticos, econômicos, sociais, 
civis e culturais. Assim de acordo com Alvarenga, “Os Direitos Humanos possuem 
importância ímpar para a história do Direito, pois concretizam os direitos inerentes à 
condição humana.” ( ALVARENGA,s.a, p.129), ainda, quando se refere aos Direitos 
Humanos, Dallari afirma que é “uma forma abreviada de mencionar os direitos 
fundamentais da pessoa humana” (DALLARI 2004, p.12). A Convenção Americana 
de Direitos Humanos foi importante com relação ao reconhecimento de novos 
modelos familiares, sendo que esta influenciou a Constituição Federativa do Brasil 
de forma bastante abrangente. 

Em decorrência dos direitos e garantias instituídos com base na Declaração 
Americana de Direitos Humanos, constata-se uma significativa mudança na maneira 
como os Estados- membros da Declaração têm dirigido as indagações com relação 
à dignidade da pessoa humana. No Brasil, é notável a influência que a referida 
Declaração teve com a promulgação da Constituição Federal de 1988, 
principalmente no que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais que estão 
previstos em maior número no artigo 5º da referida legislação. 

A família é a primeira forma de organização social. Inicialmente a família era 
regrada pelo princípio da autoridade, vivia-se no sistema patriarcal onde o homem 
era o chefe da família, ou seja, a mulher e seus filhos estavam subordinados à 
ordem do “homem”. As famílias brasileiras sofreram grandes influências do molde 
familiar canônico, o qual influenciou, da mesma forma, o direito de família romano 
(GONÇALVES, 2012). 

O Código Civil de 1916 foi a primeira legislação a versar sobre a família de 
forma abrangente, o qual referia que a família era constituída pelas pessoas que 
obtinham uma relação consanguínea, ou seja, fundava-se somente a partir do 
casamento, não se admitia outra forma de constituição familiar (DRESCH, 2015, 
s.p). O homem era considerado o chefe da família e a mulher deveria auxiliar em 
casa e cuidar dos afazeres domésticos.  Dessa forma, o sistema familiar era 
patriarcal e hierarquizado e possuía como finalidade a procriação. (HOLANDA; 
ÁVILA, 2017, p. 79). O referido Código expressava que: 
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ART 233-O marido é o chefe da sociedade conjugal, função que exerce com 
a colaboração da mulher, no interesse comum do casal e dos filhos (arts. 
240 247 e 251). (Redação dada pela Lei nº 4.121, de 27.8.1962) Compete-
lhe:  I - a representação legal da família; (Redação dada pela Lei nº 4.121, 
de 27.8.1962) II - a administração dos bens comuns e dos particulares da 
mulher que ao marido incumbir administrar, em virtude do regime 
matrimonial adotado, ou de pacto antenupcial (arts. 178, § 9º, I, c, 274, 289, 
I e 311); (Redação dada pela Lei nº 4.121, de 27.8.1962) (BRASIL, 1916) 

  

O modelo de família adotado na época do Código Civil de 1916 era o 
patriarcal, vivia-se de forma hierarquizada, a mulher e seus filhos deviam total 
obediência ao homem, ou seja, eram subordinados a ordem do marido/pai. Com o 
passar dos anos a mulher começou a ter seus direitos respeitados 

 
[...] foi através do feminismo, que associava a luta em favor da igualdade 
dos direitos para os dois sexos a um projeto revolucionário de 
transformação da sociedade, que se esboçou, no final do século XVIII, um 
extenso movimento de emancipação das mulheres (ROUDINESCO, p.59, 

2003). 
 

Com a chegada da Convenção Americana de Direitos Humanos, a família 
passou a ser vista de outra forma, houve a ruptura com relação a apenas um modelo 
familiar e passou-se a reconhecer a existência de novos núcleos familiares. O 
Estado passou a ter obrigação sob a proteção da família, como expõe o artigo 17 em 
seus incisos: 

 

A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e deve ser 
protegida pela sociedade e pelo Estado. 2. É reconhecido o direito do 
homem e da mulher de contraírem casamento e de fundarem uma família, 
se tiverem à idade e as condições para isso exigidas pelas leis internas, na 
medida em que não afetem estas o princípio da não discriminação 
estabelecido nesta Convenção.  3. O casamento não pode ser celebrado 
sem o livre e pleno consentimento dos contraentes. 4. Os Estados-Partes 
devem tomar medidas apropriadas no sentido de assegurar a igualdade de 
direitos e a adequada equivalência de responsabilidades dos cônjuges 
quanto ao casamento, durante o casamento e em caso de dissolução do 
mesmo. Em caso de dissolução, serão adotadas disposições que 
assegurem a proteção necessária aos filhos, com base unicamente no 
interesse e conveniência dos mesmos.  5. A lei deve reconhecer iguais 
direitos tanto aos filhos nascidos fora do casamento como aos nascidos 
dentro do casamento. (CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITO 
HUMANOS, 1969). 

 

Assim a família passou a ser protegida, a igualdade e responsabilidade 

passou a existir entre os cônjuges. O casamento passou a necessitar do 

consentimento de ambos para ser formado, aumentando os direitos das mulheres e 

a igualdade de gênero, fazendo com que todo e qualquer núcleo familiar possuísse o 

direito à proteção do Estado e, consequentemente, influenciaram para mudança na 

perspectiva das famílias brasileiras.  
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É extremamente importante a proteção familiar e dos Direitos Humanos tanto 
na esfera nacional, como na internacional. A proteção na esfera internacional é uma 
forma de frisar quanto à proteção dos direitos que às vezes acabam sendo falhos 
por parte do Estado. A legislação internacional e a legislação nacional se completam 
cooperando com a garantia da proteção familiar e dos direitos humanos  

A Constituição Federal de 1988 é o maior instrumento com a finalidade de 
proteção dos direitos fundamentais que são os “direitos humanos reconhecidos 
expressamente pela autoridade política” (COMPARATO, 2010, p.  74). A Carta 
Magna deu início a uma grande mudança com relação à família, dando uma nova 
definição para entidade familiar com propósito de proteção Estatal. A família passou 
a estruturar-se de modo mais abrangente (MALUF, 2016). 

No ano de 1989, com a Proclamação da República, ocorreu uma grande 
mudança Estatal, alterou-se o que era comandado pelos poderes da igreja católica, 
ou seja, o casamento. A partir deste momento, o casamento religioso, que 
anteriormente era reconhecido para efeitos civis, agora não é mais, sendo este 
regulamentado por lei estatal (REIS, 2005).  

Com a Constituição Federal de 1988, a família passou a ser vista de outra 

forma, a família evoluiu, “além de ampliar o conceito de família, ou entidade familiar, 

trouxe três grandes alterações que tiveram reflexo direto e imediato na vida familiar” 

(SCALQUETTE, 2005, p. 16). Essas alterações estão expressas nos artigos 5º, 226, 

§ 3º, e 227 §6º CF/88. As alterações são estas: a) a igualdade entre os cônjuges; b) 

a igualdade entre os filhos; e c) a união estável assegurada (BRASIL, 1988). Neste 

sentido, constata-se: 

 

No direito brasileiro, a partir da metade do século XX, paulatinamente, o 
legislador foi vencendo barreiras, e resistências, atribuindo direitos aos 
filhos ilegítimos e tornando a mulher plenamente capaz, até o ponto 
culminante que representou a constituição de 1988, que não mais distingue 
a origem da filiação, equiparando o direito dos filhos, nem mais considera a 
preponderância do varão na sociedade conjugal. (VENOSA, 2014, p. 16). 

 
A Constituição Federal apresenta claramente as modificações na 

conformação da sociedade e na vida das pessoas, apresentando a liberdade, 
igualdade, bem-estar de todos e a garantia da dignidade da vida humana. Na 
Constituição Federal de 1988 não foi previsto um único molde familiar, obteve-se a 
preocupação em garantir a efetiva proteção de todos os moldes familiares existentes 
na hodierna sociedade, vale ressaltar que esta ficou conhecida como a Constituição 
Cidadã. Os artigos 226 até 230 da Constituição Federativa do Brasil expressam 
claramente e de maneira mais aperfeiçoada quanto ao previsto no artigo 17 da 
Convenção Americana de Direitos Humanos, demonstrando assim que tal 
declaração influenciou a Constituição. 

Na atualidade, a família deixou de ser considerada apenas de forma 
convencional, a qual era composta fundamentada no casamento. Novas formas de 
famílias foram reconhecidas: monoparentais, reconstituídas, informais, 
homoafetivas, entre outras. Nota-se, no entanto, que: 
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Essa visão hierarquizada da família, no entanto, vem sofrendo com o tempo 
uma profunda transformação. Além de ter havido uma significativa 
diminuição do número de seus componentes, também começou a haver 
uma diversificação de papéis, e seus novos contornos estão a desafiar a 
possibilidade de encontrar-se um conceito único para sua identificação. 
Novas espécies familiares surgiram, muitas formadas com pessoas que 
saíram de outras relações, constituindo novas estruturas de convívio sem 
que seus componentes tenham lugares definidos ou disponham de 
terminologia adequada (BORBA; YAMAMOTO, s.a., p. 8). 

 

Existem três moldes familiares expressos na Carta Magna quais sejam: “o 
matrimonial, convivencial e monoparental.” (ROSA, 2017, p. 161).  Até o ano de 
1988, o único molde familiar que obtinha reconhecimento era o matrimonial, o qual é 
compreendido como a união de forma legal entre duas pessoas com objetivo 
principal de constituir uma família.  

O segundo molde familiar reconhecido constitucionalmente é o convivencial, 
também conhecido como a união estável. As famílias que não eram formadas a 
partir do enlace matrimonial obtinham problemas com relação aos seus direitos. No 
ano de 1988, com o advento da Constituição Federal, a relação convivencial passou 
a ter a devida proteção estatal, garantindo que os direitos pertinentes a homens e 
mulheres sejam de forma igualitária, a união convivencial tornou-se reconhecida, 
expandindo o conceito de família. A união estável obtém o seu reconhecimento no 
artigo 1723 do Código Civil, o qual expressa: “É reconhecida como entidade familiar 
a união estável entre homem e mulher, configurada na convivência pública, contínua 
e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.” (BRASIL, 
2002). 

O terceiro molde familiar reconhecido na Constituição Federal é a 
monoparental. A previsão encontra-se no artigo 226, mais especificadamente, no 
parágrafo quarto, o qual apresentou de forma expressa quanto a composição 
familiar por um dos pais ou seus descendentes. As famílias monoparentais “são 
usualmente aquelas em que um progenitor convive e é exclusivamente responsável 
pelos seus filhos biológicos ou adotivos.” (ROSA, 2017, p. 104). O molde familiar 
monoparental se constitui de inúmeras formas, podendo ser pela separação, pela 
morte de um dos cônjuges, por meio da adoção ou reprodução assistida etc. 

Alguns moldes familiares estão presumidos de forma implícita na 
Constituição, tais como, a família Eudemonista, Parental, Solidário, Mosaico, 
Extensa, Simultânea, Poliafetiva, Virtual e Homossexual. Na atualidade, o 
indispensável para a formação familiar é o afeto, sendo capaz de constituir família 
fundamentada no respeito e convivência recíproca (ROSA, 2017). Oliveira explica 
que: 

 

[...] a afetividade, traduzida no respeito de cada um por si e por todos os 
membros — a fim de que a família seja respeitada em sua dignidade e 
honorabilidade perante o corpo social — é, sem dúvida nenhuma, uma das 
maiores características da família atual (2002, p.233) 
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A composição familiar vem sofrendo alterações e seguindo os avanços 
sociais. Após a consolidação da Constituição Federal de 1988 muitas composições 
familiares passaram a obter reconhecimento, a família deixou de ser formada 
apenas entre o homem a mulher e os filhos.  

O direito de família é um âmbito do direito que tem uma profunda interligação 
com a vida, observando que as pessoas procedem de um conjunto familiar no qual 
encontram-se relacionados no decorrer de toda sua existência (GONÇALVES, 
2012). A família é considerada base estatal, sendo extremamente importante para a 
formação da sociedade, obtendo proteção de forma integral do Estado. Evidencia-se 
que o arranjo familiar não é composto unicamente pelo vínculo sanguíneo, pode ser 
constituído com base na afinidade, companheirismo, parentesco, adoção e 
matrimônio (GONÇALVES, 2012). 

A família é importantíssima, sendo ela crucial para evolução de forma eficaz 
do ser humano. O espaço familiar é considerado como referência para o ser 
humano, levando em conta que é a partir deste núcleo que se dá início à 
convivência com outras pessoas, em outras palavras, é conjuntamente com a família 
que o indivíduo cria sua identidade, conhece as regras sociais e é introduzido no 
meio social. 

 A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 226, § 7º, dispõe que a 
entidade familiar é considerada como base para o Estado, levando em consideração 
que é o local onde prepara-se a criança para a convivência social, ensinando 
princípios e valores éticos e morais, conforme segue: 
 

Art. 226, CF/88. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. [...] § 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e 
da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do 
casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos 
para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte 
de instituições oficiais ou privadas. (BRASIL, 1988). 

 

A família é encarregada por nortear a composição social. Para o 
desenvolvimento de forma sadia do ser humano é de extrema importância que o ser 
humano tenha um lar de forma digna, independente da composição familiar, 
suprindo todas as necessidades inerentes à pessoa humana e respeitando assim o 
princípio da dignidade humana. 
 

CONCLUSÃO 
 

O estudo da Convenção Americana de Direitos Humanos e o reconhecimento 
de novos moldes familiares é de grande relevância, uma vez que a Convenção 
Americana de Direitos Humanos- Pacto de San José da Costa Rica- influenciou de 
forma bastante expressiva a construção da Constituição Federal do Brasil de 1988. 
A família perpassou por inúmeros avanços, anteriormente a Convenção Americana 
de Direitos Humanos e a Constituição Federal do Brasil de 1988 vivia-se na cultura 
patriarcal de forma hierarquizada, sendo o homem considerado o chefe da família. A 
família era reconhecida única e exclusivamente a partir do casamento, após a 
Convenção Americana de Direitos Humanos e a Constituição Federal de 1988 tal 
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visão mudou, novos moldes familiares passaram a obter reconhecimento e proteção 
por parte do Estado, tanto em âmbito Nacional, como em Internacional. 
 Ao analisar qual a influência da Convenção Americana de Direitos Humanos 
para o reconhecimento de novos moldes familiares no Brasil percebeu-se que a 
Convenção em análise é referência para com a proteção dos direitos humanos. A 
Convenção Americana de Direitos Humanos ratificada no Brasil no ano de 1992 
influenciou de forma bastante abrangente a Constituição Federal corroborando para 
o reconhecimento dos novos moldes familiares, garantindo a liberdade dos direitos 
civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. 
 O artigo 17 da Convenção Americana de Direitos Humanos trouxe, quanto à 
proteção das famílias, o que depois foi transcrito no artigo 226 da CF/88. Assim a 
família passou a ser protegida, a igualdade e a responsabilidade passaram a existir 
entre os cônjuges. O casamento passou a necessitar do consentimento de ambos 
para ser formado, aumentando os direitos das mulheres e a igualdade de gênero, 
fazendo com que todo e qualquer núcleo familiar possuísse o direito à proteção do 
estado e, consequentemente, influenciaram para mudança na perspectiva das 
famílias brasileiras. 
 É extremamente importante destacar, quanto à proteção familiar, bem como, 
a proteção dos Direitos Humanos em esfera Nacional e Internacional com a 
pretensão de garantir direitos que às vezes acabam não sendo garantidos por parte 
do Estado. 
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PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E A POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL NA ESFERA UNIVERSITÁRIA  

 
Liane Marli Schäfer99  

 
Resumo: A presente pesquisa, adotando o método hipotético dedutivo, procurou 
analisar, os desafios que as universidades enfrentam no processo de inclusão de 
pessoas com deficiência diante das exigências preconizadas nas políticas trazidas 
no ordenamento legal Brasileiro. O estudo evidencia que, muito embora as 
instituições de ensino superior tenham avançado no atendimento das demandas 
nessa temática e assumido um papel de responsabilidade perante esse público 
minoritário e, geralmente excluído e segregado, o reconhecimento das identidades 
de pessoas com deficiência segue sendo objeto de um desafio social, jurídico e 
cultural. Para isso, o texto realiza análise das diretrizes trazidas pelo Decreto 7.611 
de 17 de novembro de 2011 e do Decreto 10.502 de 30 de setembro de 2020, 
ordenamentos que permeiam a Política de Inclusão de Pessoas com Deficiência no 
Brasil. Assim, a partir de uma perspectiva heterogênea de ensino presente no 
processo de inclusão das pessoas com deficiência nos espaços sociais e 
universitários, observa-se a preocupação com o desenvolvimento, o aprendizado e a 
efetiva inclusão diante das diversas realidades que assistem a esse público, visando 
uma ação concretizadora da autonomia geradora de espaços de dignidade, 
respeitando as diferenças e especificidades. 
Palavras-chave: Pessoas com deficiência, Política Nacional de Educação Inclusiva, 
Universidade inclusiva.  
 
INTRODUÇÃO 
 

Na historicidade educacional brasileira, poucas foram as pessoas com 
deficiência que chegaram aos bancos universitários. A perspectiva heterogênea de 
inclusão faz com que, não apenas os educadores tenham que enfrentar novos 
desafios em sua prática docente, mas também representa um desafio para os 
gestores dos educandários, para as pessoas com deficiência e os demais discentes, 
que terão que interagir, buscando criar estratégias de enfrentamento das 
dificuldades vivenciadas, a partir das diferenças, exercitando, verdadeiramente, o 
respeito pelos direitos humanos sob a forma de respeito às particularidades e 
espaços das pessoas no meio social. 

Assim,  diante de um estudo hipotético dedutivo de pesquisa na legislação 
vigente e em teorias envoltas sobre o tema, esta pesquisa busca compreender os 
avanços e a importância do acesso à educação no ensino superior de pessoas com 
deficiência, considerando aspectos do princípio responsabilidade, de Hans Jonas,  
questões reconhecimento identitário e inclusivo, guiando o estudo frente a 
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mudanças estruturais na educação nacional a partir das políticas nacionais de 
educação especial atendendo às propostas de efetividade para a inclusão deste 
público.  

Para tanto, inicialmente, serão analisados aspectos ligados a 
responsabilidade da universidade diante a inclusão de pessoas com deficiência e os 
desafios diante da perspectiva inclusiva e identitária e, posteriormente passa-se a 
discorrer sobre as políticas públicas para pessoas com deficiência como 
instrumentos de inclusão a partir dos Decretos nº 7.611 de 17 de novembro de 2011 
que “Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e 
dá outras providências” e o Decreto nº 10.502 de 30 de setembro de 2020 que 
“Institui a Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com 
Aprendizado ao Longo da Vida.”  
 
A RESPONSABILIDADE DA UNIVERSIDADE DIANTE DA INCLUSÃO DE 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 

As Instituições de Ensino encontram-se sob o manto do atendimento ao 
ordenamento jurídico em vigor e devem pautar sua atuação em ações de efetivo 
comprometimento e mudança na vida da sociedade. Cenário em que a teoria de 
Hans Jonas (2006), firmada no princípio responsabilidade, orienta ações 
impulsionadas pelo fundamento racional do dever que, no caso da inclusão, consiste 
em mudar a visão sobre a questão da deficiência. Sob a perspectiva do modelo 
social de deficiência100, a deficiência passa a deixar de ser atribuída à pessoa, 
sendo entendida como a incapacidade da sociedade em acolher e conviver bem 
com todas as pessoas, caracterizada pela falta do devido amparo e efetivo acesso. 

Jonas (2006, p. 157) leciona que, assim como toda e qualquer teoria ética, 
uma teoria da responsabilidade deve lidar com o fundamento racional do dever, visto 
como o princípio legitimador que está por trás da reivindicação de um deve-se 
imperativo. Também deve lidar com o fundamento psicológico da capacidade de 
influenciar a vontade, de modo a ser a causa de alguma coisa, permitindo que a sua 
ação seja determinada pela responsabilidade. Quanto aos aspectos que envolvem 
as bases da educação sob a égide da responsabilidade, referindo o autor que 

 
[...] a educação tem, portanto, um fim determinado como conteúdo: a 
autonomia do indivíduo, que abrange essencialmente a capacidade de 
responsabilizar-se; ao alcançá-la (ou supor que foi alcançada), ela termina 
no tempo. O término ocorre de acordo com a sua própria lei, e não de 
acordo com a concordância do educador - nem sequer na medida do seu 
êxito -, pois a natureza concede apenas uma só vez um determinado lapso 
de tempo, no qual a educação precisa realizar sua tarefa. Depois disso, o 

                                                           
100

 A 'deficiência' não é um produto de falhas individuais, mas é criada socialmente; explicações sobre 

seu caráter mutável são encontradas na organização e nas estruturas da sociedade. Em vez de 
identificar a deficiência como uma limitação individual o modelo social identifica a sociedade como o 
problema e busca mudanças políticas e culturais fundamentais para gerar soluções (BARNES, 
BARTON e OLIVER, 2002, p. 5). Tradução da autora. 
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objeto de responsabilidades anteriores se torna, ele mesmo, um sujeito de 
responsabilidades. (JONAS, 2006, p. 189). 

O dilema que assola a inclusão de pessoas com deficiência consiste em 
como o ensino, no formato regular, focado em formas de ensino homogêneas101, 
pode tornar esse objeto de responsabilidades em um sujeito de responsabilidades, 
atingindo o objetivo de educar de forma efetiva ou sendo preciso repensar a forma 
como se desenvolve esse ensino. 

Lançar um olhar heterogêneo nessa questão é fundamental, em especial pelo 
fato de que não se pode mais trabalhar com as metodologias tradicionais, em que o 
ensino é ministrado de forma linear e homogênea a todos de uma mesma turma, 
sem considerar as especificidades de cada indivíduo. Passa-se a ter que focar nas 
particularidades de aprendizagem de cada discente, deixando de lado o que 
historicamente foi dado como estratégia de ensino eficaz, para buscar alternativas 
heterogêneas voltadas a tornar o aluno em um sujeito de responsabilidades. 

Vislumbra-se que as políticas públicas se encontram cada vez mais 
submetidas ao poder dos controles públicos sobre os acontecimentos sociais. Como 
alude Jonas (2006), há intervenção na esfera educacional pelo poder do Estado 
sobre a sociedade visando favorecer a capacidade de prever e planejar. Porém, 
essa situação se opõe a crescente complexidade dos processos sociais. O número 
de incógnitas cresce proporcionalmente ao inventário de grandezas conhecidas, 
estabelecendo uma estranha competição entre o conhecimento e o desenvolvimento 
dos processos sociais. Considerando a responsabilidade voltada à questão do dever 
preconizada pelo Estado, conferindo bordas e limites ao que, o ordenamento jurídico 
pressupõe ser o precursor da garantia e segurança dos indivíduos, que 

 
[...] a concepção dominante no mundo ocidental será a concepção liberal de 
Estado como uma instituição orientada para fins, que deve garantir a 
segurança dos indivíduos, mas que, dentro dos seus limites, deve conceder 
o maior espaço possível ao livre jogo das forças e, sobretudo, imiscuir-se o 
menos possível na vida privada. O conceito de direitos a serem garantidos 
oblitera aquele do conceito de deveres a serem exigidos. O que não é 
proibido é permitido, e o cumprimento da lei consiste na sua não-infração: 
quando há infração, a força pública intervém. Tudo o mais que os indivíduos 
façam de si, no interior do espaço livre garantido publicamente, é um 
assunto particular, não do Estado. (JONAS, 2006, p. 277) 

Expressando entendimento quanto a liberdade na esfera de condição 
necessária para encarar os diversos caminhos e descaminhos voltados a auferir um 
padrão de justiça, bondade e razão, nos espaços universitários, Jonas leciona que 

[...] naturalmente, mesmo com sua falibilidade variável, a liberdade é 
preferível a qualquer opressão. Seus extravios ocultos (dos quais a 
indolência é um deles e a arrogância, outro) exigem uma vigilância mais fina 
do que aquela necessária para lidar com os descaminhos grosseiros da 

                                                           
101

  Aqui considerando a homogeneidade sob o aspecto de que todos aprendem da mesma forma 

com as mesmas estratégias de ensino, considerando a turma como um todo único e não na forma de 
sujeitos com perspectivas e necessidades diferenciadas. 
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miséria. [...]. Contudo, no que tange à indispensável melhora de condições, 
é necessário liberar do engodo da utopia a exigência de justiça, de bondade 
e de razão. Pelo seu próprio bem, é preciso obedecer a tal mandato de 
forma realista, nem pessimista nem otimista, sem se extasiar com 
expectativas desmedidas. (JONAS, 2006, p. 346). 

Hans Jonas referencia que “[...] a responsabilidade é o cuidado reconhecido 
como obrigação em relação a um outro ser, que se torna ‘preocupação’ quando há 
ameaça à sua vulnerabilidade”. (JONAS, 2006, p.352). Complementando tal 
entendimento, menciona o autor que uma das condições da ação responsável na 
esfera institucional é não se deixar deter pelas incertezas, assumindo a 
responsabilidade pelo desconhecido, dado o caráter incerto da esperança, 
denominando isso de coragem de assumir a responsabilidade. No contexto dessa 
ação responsável que as universidades assumem a obrigação, o dever de incluir, 
recepcionando os mais diversos públicos que antes eram relegados a planos 
destoantes, proporcionando efetivação da cidadania e dos direitos humanos. 

Na perspectiva da inclusão de pessoas com deficiência e de responsabilidade 
que se defrontam as Universidades no atual contexto, sendo desafiados a 
implementar estratégias proativas de ação e efetivação. Motivo pelo qual passa a 
ser objeto de análise a questão dos desafios enfrentados diante da perspectiva 
inclusiva e identitária. 
 
DESAFIOS DO ENSINO SUPERIOR DIANTE DA PERSPECTIVA INCLUSIVA E 
IDENTITÁRIA 
 

É no contexto da diversidade das relações humanas que acontece a 
educação. Processo deveras complexo, carregado de inúmeras dúvidas relativas à 
forma de sua promoção e, isocronicamente do desafio de atendimento ao dever 
legal de igualdade, sem amordaçar as diferenças, especialmente no meio 
universitário. Quanto ao papel da educação nas relações humanas e sua 
complexidade enfrentada nos espaços acadêmicos, referencia Carbonari que  

 
A educação ocorre na concretude da relação, que é constitutiva da vida, ou 
não ocorre. Não há vida (e nem educação) sem relação, sem alteridade. 
Mas o outro da relação não é um outro generalizado nem abstrato [...]. O 
outro da relação é diverso e diferente, sua diversidade é específica e sua 
diferença concreta. (CARBONARI, 2011, p. 122). 

Nessa seara depreende-se dos ensinamentos de Bauman que “para ter 
utilidade em nosso cenário líquido moderno, a educação e a aprendizagem devem 
ser contínuas e vitalícias”. Ademais a constante transformação e surgimento de 
novas demandas inclusivas demonstra que “nenhum outro tipo de educação ou 
aprendizagem é concebível; a “formação” de selves ou personalidades é 
inconcebível de qualquer outro modo que não seja o da reforma continua, 
perpetuamente inacabada, em aberto”. (BAUMAN, 2011, 192-193). 

Tomar como pressuposto que a formação é “perpetuamente inacabada, em 
aberto”, como leciona Bauman, encontrada nos meios acadêmicos que considera os 
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direitos humanos e o papel do sujeito como instrumento de mitigação do paradoxo 
de inclusão, contribui para universalizar do acesso à educação. 

Nesse contexto, a inclusão enseja muito mais do que o mero interesse legal 
em efetivar alguma ou outra política. Considerando a perspectiva educacional, ela 
busca incentivar o engajamento de toda a estrutura da educação formal. Sob esse 
viés, “educar com princípios inclusivos também é característica de uma escola 
cidadã e preparada para receber qualquer tipo de aluno, ou seja, uma pessoa com 
ou sem deficiência”. (MANICA E CALIMAN, 2015, p. 56). 

Tem-se, portanto, diferentes realidades imediatamente ligadas a um fim 
comum, ou seja, associadas para a promoção da inclusão e para o enfrentamento 
da responsabilidade advinda do dever legal, proposta pelas políticas públicas de 
inclusão. Nessa circunstância, “problematizar a realidade tem muito a ver, pois, com 
construir espaços de encontro positivos entre os quais explicamos, interpretamos ou 
intervimos no mundo a partir de posições e disposições diferenciadas”. (FLORES, 
2009, P. 32). 

As diferentes realidades trazidas pela inclusão possuem grande impacto na 
esfera acadêmica, espaço de aprendizagem, discussão, respeito e tolerância 
especialmente no que concerne a questão de aceitar e incluir a diversidade. Nesse 
sentido leciona Silva  

 
Na perspectiva da diversidade, a diferença e a identidade tendem a ser 
naturalizadas, cristalizadas, essencializadas. São tomadas como dados ou 
fatos da vida social diante dos quais se deve tomar posição. Em geral, a 
posição socialmente aceita e pedagogicamente recomendada é de respeito 
e tolerância para com a diversidade e a diferença. (SILVA, 2013, p. 73). 
 

Considerando que o respeito à identidade tanto no plano individual como 
social encontra-se imbuído de buscar e resguardar a multiplicidade de 
individualidades, no sentido de ressalvar a alteridade, bem como enfrentando o 
receio, o “medo” do diferente, do estranho e a relação/reação diante das realidades 
diuturnas que não se submetem a um controle linear, se defrontando com as 
realidades. Nesse sentido ensina Sawaia 

Portanto, de um lado atribui-se à identidade a incumbência de resguardar a 
multiplicidade das individualidades para contemplar a alteridade. De outro, 
recorre-se esta referência para enfrentar, no plano individual e/ou social, a 
indeterminação, a multiplicidade e o medo do estranho, da 
incomensurabilidade e da relativa essencialidade das coisas. (SAWAIA, 
2014, p. 122). 

O espaço acadêmico constitui-se em fator estruturante na construção da 
identidade, tanto alunos com deficiência ou não. Nesse sentido devemos atentar que 
a identidade não é algo fixo, estático, permanente, mas sim se encontra em 
constante aprimoramento e construção. Nas palavras de Silva pode-se dizer que 

A identidade não é fixa, estável, coerente, unificada, permanente. A 
identidade tampouco é homogênea, definitiva, acabada, idêntica, 
transcendental. Por outro lado, podemos dizer que a identidade é uma 
construção, um efeito, um processo de produção, uma relação, um ato 
performativo. A identidade é instável, contraditória, fragmentada, 
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inconsciente, inacabada. A identidade está ligada a estruturas discursivas e 
narrativas. A identidade está ligada a sistemas de representação. A 
identidade tem estreitas conexões com relações de poder. (SILVA, 2013, p. 
96-97). 

Nesse contexto, o educador, como precursor na formação identitária e na 
construção dos espaços de encontro positivos, muitas vezes se depara com 
desafios que exigem um repensar constante da prática educacional, como lecionam 
Manica e Caliman   

[...] assim, eximimos também o desejo do docente de vencer os desafios por 
meio de um planejamento diferenciado e de uma prática que exige mais 
desprendimento, organização do tempo e estudos extras. Propor uma 
aprendizagem ao aluno com deficiência que o faça refletir e “pensar” sobre 
sua identidade, considerando o “saber”, a “bagagem” dos alunos, não é algo 
rotineiro nas salas de aula; exige o “querer” pedagógico desse docente 
comprometido com a diversidade. [...] Para que qualquer aluno, 
especialmente o aluno com deficiência, possa pensar e possa crescer no 
ambiente escolar, o docente deve propiciar espaços para propostas e 
atividades diferenciadas, em que os alunos vivam experiências 
multidisciplinares, raciocinem criticamente sobre os conteúdos, aprendam a 
solucionar problemas e, principalmente, acreditem que são agentes ativos 
no processo. (MANICA E CALIMAN, 2015, p. 70-71). 

 Ao incentivar a preservação dos vínculos e da identidade do educando, a 
universidade propaga a cultura de respeito, construção e reconstrução de simetrias 
ativas e proativas que contribuem para a efetividade da aceitação e inclusão de 
todos e todas na sociedade, mitigando as pretensões do poder dominante, como 
leciona Warat “o que o Império pretende não é só esmagar os vínculos, também 
esmagar as identidades; pretende ir além da exclusão social, introduzir a perda de 
referências da própria identidade.” (WARAT, 2010, p. 19). 

Nessa perspectiva, ao problematizar a questão da inclusão no meio 
universitário, depara-se com questões semelhantes àquelas vividas nas escolas de 
ensino fundamental e médio onde, conforme refere Lopes  

 
[...] Na escola e na universidade, “normais” e “anormais” estão sob suspeita, 
porém os “normais” não precisam estar, permanentemente, sendo 
normalizados. Ter uma pessoa com deficiência sentada ao lado de outras 
ditas normais não garante o lugar da normalidade, tampouco outras 
representações que rompam com a ideia do desvio, do problema e de 
alguém que necessita ser tolerado e tutelado. Ter aquele considerado com 
“necessidades educativas especiais” ao meu lado em sala de aula é ter 
próximo de mim alguém que me lembra a todo instante de que sou diferente 
dele, de que eu sou normal. (LOPES, 2007, p. 29). 

 Cada vez mais se acirra o desafio diuturno travado na perspectiva da 
responsabilidade assumida pelo meio universitário para implementar as políticas 
públicas educacionais preconizadas pelo ordenamento jurídico. Encontram-se 
dificuldades de muitas ordens, tanto pelas pessoas com deficiência, quanto pelas 
demais pessoas que frequentam o educandário, bem como pelos docentes que 
precisam se reconstruir constantemente para aprender e reaprender a constituir um 
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ensino heterogêneo. Por vezes os desafios ocupam dimensões muito maiores do 
que o simples dever ou responsabilidade em incluir. 

Nesse espaço acadêmico de conhecimento se desenvolvem muitas questões 
de cunho ético-político que pode ser expressado pelos sofrimentos dos entes que 
buscam a inclusão social superando problemas que há muito tempo assolam a 
questão inclusiva. Nesse sentido leciona Sawaia que 

 
...conhecer o sofrimento ético-político é analisar as formas sutis de 
espoliação humana por trás da aparência da integração social, e, portanto, 
entender a exclusão e a inclusão como as duas faces modernas de velhos e 
dramáticos problemas – a desigualdade social, a injustiça e a exploração. 
(SAWAIA, 2014, p. 107) 

Os constantes desafios das universidades, especialmente na esfera inclusiva, 
apresentam profundas implicações, principalmente na esfera institucional das 
mesmas. Flores pondera sobre grandes desafios para atingir os caminhos da 
dignidade:  

Adiar constantemente a construção de condições que facilitem os caminhos 
de dignidade só produz frustração e ansiedades. As propostas éticas que só 
dedicam atenção às formulações gerais de valores e/ou de direitos, ou, em 
outros termos, os fundamentalismos abstratos a partir dos quais se redigem 
incansavelmente novos textos de direitos e novas declarações de intenções 
(sem condições de factibilidade), estão cumprindo uma função alimentada 
pelos grandes interesses econômicos e políticos da nova ordem global: 
eliminar a radicalidade do político, como criação contínua e permanente de 
cidadania, e afastar o máximo possível os cidadãos dos espaços de decisão 

institucional. (FLORES, 2009, p. 39).  

De fato, as Instituições de Ensino Superior não podem se fechar para o outro, 
para a diferença e a diversidade. A igualdade de acesso e permanência ao ensino 
abriga a todos e todas, sem qualquer distinção. Assim, com objetivo de salvaguardar 
os direitos assegurados e o atendimento ao dever de responsabilidade que o ensino 
universitário se propõe, a questão da inclusão deve ser pautada em atitudes 
proativas, embasadas no respeito à diferença.  Para tanto, serão analisados alguns 
diplomas normativos referentes à inclusão na educação e, a questão das políticas 
públicas como instrumentos de inclusão. 
 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, INSTRUMENTOS 
DE INCLUSÃO 
 

Com base nos ordenamentos recepcionados pela legislação pátria, 
desenvolveram-se as linhas mestras para a formulação de políticas de cunho 
nacional, direcionadas a atender as necessidades e as perspectivas de 
reconhecimento, respeito e inclusão das pessoas com deficiência.  

A fundamentação legal da questão da educação especial e inclusiva de 
pessoas com deficiência no Brasil encontra-se fundada em diversos textos 
normativos que são as bases das políticas públicas. Nesse viés temos diversas 
convenções internacionais que culminaram nas Regras Padrões sobre Equalização 
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de Oportunidades para Pessoas com Deficiências, expressas na Declaração de 
Salamanca, originária da Conferência Mundial em Educação Especial organizada 
pelo governo da Espanha em cooperação com a UNESCO, realizada em Salamanca 
entre 7 e 10 de junho de 1994, que possui como objetivo central: 

[...] informar sobre políticas e guiar ações governamentais, de organizações 
internacionais ou agências nacionais de auxílio, organizações não-
governamentais e outras instituições na implementação da Declaração de 
Salamanca sobre princípios, Política e prática em Educação Especial. A 
Estrutura de Ação baseia-se fortemente na experiência dos países 
participantes e também nas resoluções, recomendações e publicações do 
sistema das Nações Unidas e outras organizações inter-governamentais, 
especialmente o documento "Procedimentos-Padrões na Equalização de 
Oportunidades para pessoas Portadoras de Deficiência”. Tal Estrutura de 
Ação também leva em consideração as propostas, direções e 
recomendações originadas dos cinco seminários regionais preparatórios da 
Conferência Mundial. (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994, s .p).  

Nessa linha temos também o Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, que 
recepciona no ordenamento pátrio a Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 
30 de março de 2007. (BRASIL, 2009).  

Apesar de o ordenamento jurídico brasileiro contemplar vários textos 
normativos que abordam as mais diversas questões que envolvem as pessoas com 
deficiência, perpassando pela Lei nº 13,146 de 06 de julho de 2015 que Institui a Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência), nesse texto abordar-se-á a questão da inclusão de pessoas com 
deficiência no espaço acadêmico com base nos Decretos nº 7.611 de 17 de 
novembro de 2011 que “Dispõe sobre a educação especial, o atendimento 
educacional especializado e dá outras providências” e do Decreto nº 10.502 de 30 
de setembro de 2020 que “Institui a Política Nacional de Educação Especial: 
Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida.”  

O texto Decreto nº 7.611 de 17 de novembro de 2011 preconiza “o dever do 
Estado com a educação das pessoas público-alvo da educação especial”, trazendo 
em seu artigo 1º as diretrizes para a efetivação da mesma: 

 
Art. 1º O dever do Estado com a educação das pessoas público-alvo da 
educação especial será efetivado de acordo com as seguintes diretrizes: 
I - garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, sem 
discriminação e com base na igualdade de oportunidades; 
II - aprendizado ao longo de toda a vida; 
III - não exclusão do sistema educacional geral sob alegação de deficiência; 
IV - garantia de ensino fundamental gratuito e compulsório, asseguradas 
adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais; 
V - oferta de apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com 
vistas a facilitar sua efetiva educação; 
VI - adoção de medidas de apoio individualizadas e efetivas, em ambientes 
que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a 
meta de inclusão plena; 
VII - oferta de educação especial preferencialmente na rede regular de 
ensino; e 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.949-2009?OpenDocument
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VIII - apoio técnico e financeiro pelo Poder Público às instituições privadas 
sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação 
especial. 
§ 1º Para fins deste Decreto, considera-se público-alvo da educação 
especial às pessoas com deficiência, com transtornos globais do 
desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação. 
§ 2º No caso dos estudantes surdos e com deficiência auditiva serão 
observadas as diretrizes e princípios dispostos no Decreto nº 5.626, de 22 
de dezembro de 2005. (BRASIL, 2011). 
 

Ao analisarmos as diretrizes traçadas pelo texto transcrito, verificamos a 
preocupação com a efetivação do ensino na perspectiva heterogênea do ensino, 
voltada ao respeito e desenvolvimento das individualidades dos educandos. Ao 
preconizar a garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, sem 
discriminação e com base na igualdade de oportunidades, observa-se a 
preocupação com a interação social dos acadêmicos, pois como poderemos 
respeitar e incluir o que não conhecemos. 

Utilizando a terminologia “preferencialmente” na rede regular de ensino, no 
inciso VII do artigo 1° do Decreto 7.611 de 2011, abre-se espaço para que os alunos 
com deficiência desenvolvam suas atividades acadêmicas tanto no sistema 
educacional geral como em escolas especiais.   

Nesse contexto, ao recomendar a inserção dos alunos com deficiência no 
sistema educacional geral, permite-se que a sociedade interaja com o diferente, o 
estranho, que outrora era relegado a classes “especiais” em espaços reservados, ou  
instituições especializadas. Espaços esses que promovem essencialmente o 
distanciamento, a exclusão e desconstroem a identidade, pois, como refere Sawaia, 
“identidade é uma categoria política disciplinadora das relações entre pessoas, 
grupo, ou sociedade, usada para transformar ou outro em estranho, igual, inimigo ou 
exótico”. (SAWAIA, 2014, p. 125).  

O texto do Decreto nº 7.611 de 2011 apresenta em seu artigo 2º especial 
preocupação com garantia de “serviços de apoio especializado voltado a eliminar as 
barreiras que possam obstruir o processo de escolarização”, primando pelo 
reconhecimento das dificuldades de acesso, buscando formas de atribuição de 
respeito da pessoa com deficiência na sua formação identitária tanto na esfera 
individual como coletiva, porque ao oferecer apoio, se oportuniza a efetividade da 
inclusão. Sobre esse aspecto, Souza (2018, p.70) menciona que “reconhecimento, 
por estar ligado às formas de atribuição de respeito e autoestima, é percebido como 
vinculado às questões da formação da identidade individual e coletiva”.  

Com o advento do Decreto 10.502, de 30 de setembro de 2020, que instituiu 
a Política Nacional de Educação Especial, houve um reforço e ampliação da 
abrangência do teor do Decreto 7.611 de 2011, trazendo como princípios alguns dos 
assuntos tratados como diretrizes anteriormente, como pode ser verificado  

 
Art. 3º  São princípios da Política Nacional de Educação Especial: 
Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida: 
I - educação como direito para todos em um sistema educacional equitativo 
e inclusivo; 
II - aprendizado ao longo da vida; 
III - ambiente escolar acolhedor e inclusivo; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm


226 
 

 
Anais VII Mostra de Trabalhos Jurídicos Científicos – 2019- ISSN 2448-251X – p. 01-335 

Rua Universidade das Missões, 464, Pavilhão 18 - 98802-470 – Santo Ângelo – RS  
Fone 55 3313-7907 / Fax 55 3313-7900 – http://www.santoangelo.uri.br 

 

IV - desenvolvimento pleno das potencialidades do educando; 
V - acessibilidade ao currículo e aos espaços escolares; 
VI - participação de equipe multidisciplinar no processo de decisão da 
família ou do educando quanto à alternativa educacional mais adequada; 
VII - garantia de implementação de escolas bilíngues de surdos e 
surdocegos; 
VIII - atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação no território nacional, 
incluída a garantia da oferta de serviços e de recursos da educação 
especial aos educandos indígenas, quilombolas e do campo; e 
IX - qualificação para professores e demais profissionais da educação. 
(BRASIL, 2020). 

 

Ao analisar os artigos transcritos, observa-se a especificidade da 
preocupação com o “aprendizado ao longo da vida” das pessoas com deficiência, 
que passou a ser tratado como princípio no ordenamento de 2020. Dessa forma 
verificamos a busca pelo empoderamento do público alvo da educação especial, nas 
palavras de Bauman “ser “empoderado” significa ser capaz de fazer escolhas e atuar 
efetivamente sobre as escolhas feitas; isso por sua vez, significa uma capacidade 
para influenciar a gama de escolhas disponíveis e as configurações sociais nas 
quais as escolhas são feitas e buscadas”. (BAUMAN, 2011, 193-194).102  

Salienta-se, no entanto, que o entendimento da questão envolta no 
“aprendizado ao longo da vida” pode ser interpretada como a permanência infinita da 
pessoa com deficiência nas escolas especiais, levantando discussões e críticas 
sobre esse ponto. Nessa linha, interessante analisar as palavras de Bauman 
“precisamos de uma educação vitalícia para nos dar escolhas. Mas precisamos 
ainda mais de salvaguardar as condições que tornam a escolha disponível e ao 
alcance de nosso poder”. (BAUMAN, 2011, 197). 

Outro aspecto a ser observado na nova política diz respeito a flexibilização da 
matrícula da pessoa com deficiência no sistema educacional geral, conforme se 
depreende do teor das diretrizes trazidas pelo artigo 6º da Política Nacional de 
Educação Especial 

 
Art. 6º  São diretrizes para a implementação da Política Nacional de 
Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da 
Vida: 

                                                           
102

 Sem meias palavras, o empoderamento genuíno exige não apenas a aquisição de habilidades que 

permitiriam jogar bem um jogo projetado pelos outros, mas também a aquisição de poderes que 
permitiriam à pessoa influenciar os objetivos, prêmios e regras do jogo – em resumo, habilidades não 
apenas pessoais, mas também sociais. O empoderamento requer a construção e a reconstrução de 
laços inter-humanos, a vontade e a habilidade para se engajar com os outros num esforço contínuo 
para tornar a coabitação humana um cenário hospitaleiro e amigável para a cooperação mutuamente 
enriquecedora de homens e mulheres que lutam pela autoestima, para o desenvolvimento de seus 
potenciais e o uso adequado de suas habilidades. De mais a mais, uma das conquistas decisivas da 
educação vitalícia centrada no empoderamento é a reconstrução do agora cada vez mais desértico 
espaço público em que os homens e as mulheres possam se ocupar de uma contínua tradução entre 
interesses, direitos e deveres individuais e comuns, privados e comunais”. (BAUMAN, 2011, 193-
194). 
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I - oferecer atendimento educacional especializado e de qualidade, em 
classes e escolas regulares inclusivas, classes e escolas especializadas ou 
classes e escolas bilíngues de surdos a todos que demandarem esse tipo 
de serviço, para que lhes seja assegurada a inclusão social, cultural, 
acadêmica e profissional, de forma equitativa e com a possibilidade de 
aprendizado ao longo da vida; 
II - garantir a viabilização da oferta de escolas ou classes bilíngues de 
surdos aos educandos surdos, surdo cegos, com deficiência auditiva, outras 
deficiências ou altas habilidades e superdotação associadas; 
III - garantir, nas escolas ou classes bilíngues de surdos, a Libras como 
parte do currículo formal em todos os níveis e etapas de ensino e a 
organização do trabalho pedagógico para o ensino da língua portuguesa na 
modalidade escrita como segunda língua; e 
IV - priorizar a participação do educando e de sua família no processo de 
decisão sobre os serviços e os recursos do atendimento educacional 
especializado, considerados o impedimento de longo prazo e as barreiras a 
serem eliminadas ou minimizadas para que ele tenha as melhores 
condições de participação na sociedade, em igualdade de condições com 
as demais pessoas. (BRASIL, 2020). 

 

O artigo acima transcrito nos remete ao entendimento de não mais ser 
obrigatória a matrícula dos alunos com deficiência no sistema educacional geral, 
permitindo a coexistência deste com “classes e escolas regulares inclusivas, classes 
e escolas especializadas ou classes e escolas bilíngues de surdos”. De tal sorte 
observa-se uma abertura maior na escolha, por parte do discente e de sua família, 
de como vai ocorrer o processo educativo da pessoa com deficiência. Buscando 
manter um olhar aberto diante das diversas realidades que permeiam esse público, 
depreende-se que há uma preocupação com “a inclusão social, cultural, acadêmica 
e profissional, de forma equitativa e com a possibilidade de aprendizado ao longo da 
vida”, oportunizando tanto ao acadêmico com deficiência, como a sua família 
participar do processo decisório que irá tornar esta diretriz efetiva. 

Considerando esta breve análise dos ordenamentos abordados neste texto, 
se confirma a preocupação com a utilidade e efetividade da aprendizagem das 
pessoas com deficiência, nessa linha referem os ensinamentos de Bauman ao 
mencionar que “no cenário líquido moderno, a educação e a aprendizagem, para ter 
alguma utilidade, devem ser contínuas e vitalícias”. (BAUMAN, 2011, 194). 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Na esfera educacional, especialmente no ensino superior as diferentes 
realidades trazidas pela inclusão causam grande impacto, visto que se 
consubstancia em um espaço de aprendizagem, discussão, respeito e tolerância 
especialmente no que concerne a questão de aceitar e incluir na diversidade. 

Com a análise dos Decretos nº 7.611 de 17 de novembro de 2011 que 
“Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá 
outras providências” e o Decreto nº 10.502 de 30 de setembro de 2020 que “Institui 
a Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado 
ao Longo da Vida”, verifica-se a preocupação constante em adequar o processo 
inclusivo às realidades das pessoas com deficiência. Permitindo-se assim que o 
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mesmo não ocorra apenas no seio das instituições de ensino superior, mas se 
propague pela sociedade como um todo. 

É preciso aprender a caminhar e, isso se faz caminhando, tropeçando e 
retomando o caminho traçado, com um olhar voltado para a responsabilidade de 
caminhar e de acompanhar as demais pessoas que caminham ao lado, bem como 
agregar outras. Ao respeitar a individualidade das pessoas com deficiência nos 
deparamos com uma série de desafios constituidores do ser e da sua identidade, 
nessa linha a identidade envolve “negociações de sentido, choques de interesse, 
processos de diferenciação e hierarquização das diferenças, configurando-se como 
estratégia sutil de regulação das relações de poder, quer como resistência à 
dominação, quer como seu reforço”. (SAWAIA, 2014, p. 125). 

Assim, a inclusão de pessoas com deficiência nos espaços do Ensino 
Superior, se perfectibiliza das mais diversas formas, desde a mudança no modo de 
ensinar, superando-se a forma genuinamente homogênea e algumas metodologias 
tradicionais para um olhar heterogêneo onde se vê o sujeito com suas 
particularidades e capacidade de autonomia, até a modificação no modo de acolher 
e reconhecer. Sob essa ótica, a legislação e as políticas públicas devem 
acompanhar a evolução social de modo a proporcionar um maior acompanhamento 
das questões ligadas à inclusão, a adequada previsão e planejamento de ações de 
cunho positivo, garantindo que o Estado cumpra seu papel. 

Ademais, para se ter Instituições de Ensino Superior verdadeiramente 
inclusivas é fundamental o engajamento de toda a comunidade escolar, bem como 
do poder público, haja vista que incluir é muito mais do que receber as pessoas com 
deficiência em uma estrutura institucional adequada, é sim, possibilitar a todos os 
discentes respeito às suas singularidades e a igualdade de possibilidades de 
aprender e compartilhar conhecimentos. Todos devem ter acesso a uma educação 
humanizada e de qualidade que atente para suas condições físicas e psíquicas. 
Promovendo-se a inclusão na esfera educacional proporciona-se à comunidade a 
inserção de cidadãos voltados a propagação de valores éticos e respeito aos direitos 
humanos. 
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A CONSTRUÇÃO DE CIDADES RESILIENTES E INCLUSIVAS COMO FORMA DE 
PROMOVER A SUSTENTABILIDADE NO MEIO URBANO 

 
Ana Maria Foguesatto103 

 
Resumo: O tema do presente artigo traz um debate acerca da importância dos 
direitos humanos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, frente ao 
desenvolvimento capitalista e ao processo de globalização na contemporaneidade. 
Para sua consecução utilizou-se como método de abordagem o hipotético-dedutivo, 
com interpretação sistemática e sociológica. Faz uma análise da sustentabilidade 
nas cidades, aborda a proposta de padronização da Agenda 21, destaca o objetivo 
11 (tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis) da Agenda 2030. Por conseguinte analisa brevemente a norma técnica 
NBR ISO nº 37.120/2017, que trabalha com indicadores para serviços urbanos, 
planejamento e desenvolvimento de uma cidade sustentável promovendo a 
qualidade de vida nos centros urbanos e a dignidade da pessoa humana. 
Palavras-chave: Cidades sustentáveis; Cidades Resilientes; Direitos Humanos. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O tema do presente estudo traz primeiramente um debate acerca da 
importância do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Aborda-se o desafio 
urbano de promover a qualidade de vida nas cidades, por meio da implementação e 
incentivo à práticas ou políticas públicas voltadas a sustentabilidade ambiental 
urbana. Conecta-se a discussão da promoção da qualidade de vida nas cidades com 
o tema dos direitos humanos, crescente nos diálogos, tanto no meio acadêmico, 
quanto no meio político nacional e internacional. Nesse contexto, busca relacionar 
os padrões de qualidade de vida e sustentabilidade em âmbito local, com vistas a 
firmar e garantir a dignidade da pessoa humana. 

Este trabalho enfrenta a temática e as hipóteses levantadas através do 
emprego do método de abordagem hipotético-dedutivo e método de procedimento 
histórico, aliado com a técnica de pesquisa bibliográfica. Objetiva-se analisar o 
paradigma da sustentabilidade enquanto proposta adjetiva a ser observada pelas 
cidades em sua forma de ser e quanto a sua organização. Num primeiro momento, 
trata a sustentabilidade como adjetivo a ser compreendido e aplicado ao substantivo 
cidade. Aborda-se o desafio urbano de promover a qualidade de vida nas cidades, 
por meio da implementação e incentivo à práticas ou políticas públicas voltadas a 
sustentabilidade ambiental. 

Neste contexto, traz o tema de direitos humanos, como um tema crescente 
nos diálogos, tanto no meio acadêmico quanto na política nacional e internacional. 
Na contemporaneidade, a liberação do processo de modernização da sociedade 
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abre um novo horizonte no debate acerca dos direitos humanos. Nessa seara busca 
relacionar com os padrões de qualidade de vida e sustentabilidade em âmbito local. 

Frente aos inúmeros desafios para construção do meio ambiente mundial 
ecologicamente equilibrado, destaca-se, ainda, a relevância das Agendas 21 e 2030, 
resultados das Conferências ECO 92 e Rio+20, respectivamente, promovidas pela 
Organização das Nações Unidas (ONU). Estas trazem uma proposta de 
padronização em relação à proteção ambiental e um modelo sustentável de 
desenvolvimento mundial, com o intuito de promover uma melhor qualidade de vida 
às presentes e futuras gerações, na promoção de cidades resilientes, sustentáveis e 
com qualidade de vida. Aborda aspectos acerca da norma técnica NBR ISO nº 
37.120/2017 intitulada como “Desenvolvimento sustentável em comunidades – 
indicadores para serviços urbanos e qualidade de vida”. É a primeira norma técnica 
brasileira a versar sobre cidades sustentáveis. Nesse contexto, busca relacionar os 
padrões de qualidade de vida e sustentabilidade em âmbito local, com vistas a firmar 
e garantir a dignidade da pessoa humana. 

 
CIDADES SUSTENTÁVEIS RESILIENTES E COM QUALIDADE DE VIDA 
 

Fatores históricos ensejam o conceito de “desenvolvimento sustentável” e sua 
posterior instituição na legislação brasileira como cerne do modelo econômico que 
fora adotado globalmente após a Revolução Industrial, o qual caracterizava-se pela 
exploração dos recursos naturais, sem preocupar-se com a proteção do meio 
ambiente. Com o fim da Segunda Guerra Mundial (1945) foi criada a Organização 
das Nações Unidas (ONU) objetivando a segurança nacional, a proteção dos direitos 
humanos, promover a paz e ao desenvolvimento socioeconômico, não fazendo 
qualquer menção à questão ambiental. 

A definição de Desenvolvimento Sustentável (DS) surgiu com o objetivo de 
enfrentar os problemas urbanos que crescem em escala cada vez maior. As 
necessidades urgentes demandaram soluções inovadoras e mais sustentáveis para 
as cidades a partir do final do século XX. A colocação do conceito de 
desenvolvimento sustentável era tido como uma utopia do século XXI mas ao 
mesmo tempo alerta para a necessidade de se buscar um novo paradigma científico, 
que seja capaz de substituir o industrialismo. 

A construção de cidades sustentáveis ainda é um desafio enfrentado nos 
dias atuais. A busca pela proteção do ambiente local, tornou-se imprescindível para 
a reprodução do embelezamento das cidades através da paisagem natural, 
promovendo assim, áreas de lazer nos centros urbanos. Nessa perspectiva, 
contribuem Gilda Collet Bruna e Arlindo Philippi Jr. (2016): “A sociedade está sendo 
objeto de transformação em seu comportamento em relação ao meio ambiente, ao 
colaborar para a formação de uma paisagem urbana mais sustentável, propondo 
modificações que se concretizem com regiões sustentáveis.” A construção de 
cidades sustentáveis é um desafio enfrentado nos dias atuais, onde aos poucos a 
consciência ambiental é colocada a população e estes começam a sentir essa 
necessidade de vivem num local que possa oferecer mais que paisagens cinzas. 

A sustentabilidade tem uma visão integral acera do desenvolvimento urbano, 
sendo imprescindível para incremento da riqueza material e no aumento da 
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qualidade de vida. As cidades sustentáveis fazem parte de um programa de políticas 
públicas dedicada a manutenção da existência da natureza nas diferentes áreas da 
gestão pública no âmbito urbano, oferecendo ferramentas necessárias para que as 
cidades se desenvolvam de forma econômica, social, cultural e ambientalmente 
sustentável, como uma agenda para firmar a sustentabilidade das cidades. 

A falta de planejamento local e regional, a ausência de normas e a adoção de 
práticas administrativas frágeis têm causado insustentabilidade nas cidades 
prejudicando a qualidade de vida dos citadinos. De acordo com Enrique Leff (2000), 
os direitos humanos são ampliados a partir de um conceito de qualidade de vida, 
que vai muito além da dimensão funcional do estado de “bem-estar”, ao articular 
aspectos objetivos e subjetivos numa racionalidade substantiva. Logo, a qualidade 
de vida é compreendida como sendo “o direito a uma vida digna, ao pleno 
desenvolvimento das faculdades dos seres humanos e à realização de suas 
aspirações morais, intelectuais, afetivas, estéticas, mediante a reconstrução do 
ambiente” (LEFF, 2000, p .220).  

Com o agravamento das questões ambientais, em nível global, decorrente 
do modelo de crescimento econômico à qualquer custo, a discussão internacional 
sobre a sustentabilidade ambiental ganha lugar na agenda política internacional e, 
20 anos após a Conferência de Estocolmo de 1972, a ONU convoca a comunidade 
internacional para construir meios de resolução dos problemas ambientais e 
socioambientais. Assim, no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, de 03 a 14 de junho 
de 1992, realizou-se a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento, também conhecida como ECO 92, Cúpula da Terra, com o tema 
“Meio Ambiente e Desenvolvimento”, para discutir as questões referentes ao 
equilíbrio sustentável e a degradação ambiental e a implementação de um modelo 
que seja sustentável nas dimensões sociais, culturais ambientais e econômicas. 

Durante o evento, a percepção de que a crise ambiental vivenciada já no 
final do século 20 era, em grade parte, de responsabilidade dos países 
potencialmente industrializados (desenvolvidos), portanto, estes deveriam assumir o 
problema em virtude do seu alto padrão de expansão e desenvolvimento, fato que 
ocasionou grande desigualdade social. Fernando Estenssoro Saavedra (2014, p. 
199) adverte que “a grande desigualdade social e política que caracterizava o 
mundo contemporâneo era parte da crise ambiental global.”. 

Contudo, da referida conferência de 1992, resultaram vários documentos, 
dentre os quais, destacamos a Agenda 21104. De acordo com Geraldo Ferreira 
Lanfredi (2007, p. 75): 
 

É a Agenda 21 a principal declaração da ECO 92, cuja conferência está 
entre as mais importantes organizadas pela ONU em todos os tempos. O 
documento foi assinado por representantes de 170 países, inclusive do 
Brasil, anfitrião da conferência. Considerada como a mais consistente 
proposta, hoje em dia, para lançar o desenvolvimento sustentável, [...] É um 
planejamento do futuro com ações de curto, médio e longo prazos. Trata-se 

                                                           
104

“A Agenda 21 pode ser definida como um instrumento de planejamento para a construção de sociedades 

sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e 

eficiência econômica.” 
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de um roteiro de ações concretas, com metas, recursos e responsabilidades 
definidas. Há de ser um plano obtido por meio de processo participativo, de 
parceria e de consenso. 

 
Portanto, a Agenda 21 objetiva que os países em seu âmbito interno, por 

meio de seus municípios construam um plano de ações com vistas a um modelo 
sustentável de desenvolvimento, na forma de um processo contínuo e permanente, 
de maneira participativa, realizando a cidadania e promovendo a qualidade de vida. 
(LANFREDI, 2007). Dentre aos inúmeros objetivos da Agenda 21 destacam-se: 
transformar os debates em ações governamentais, empresariais e sociais que visem 
efetivar o combate à deterioração das condições de vida saudável no planeta. Os 
objetivos da Agenda 21 Brasileira determina elevar o nível de consciência dos 
cidadãos, pois apesar das políticas governamentais, ainda é necessário consolidar 
essa consciência, de modo a transformá-la em instrumentos permanentes na defesa 
da vida. 

Os objetivos da Agenda 21 somente serão alcançados com um número 
expressivo de colaboradores, uma vez que para promover a Agenda é preciso a 
participação popular. Trata-se, então, de um trabalho conjunto (Poder Público, 
sociedade civil organizada e iniciativa privada), seguindo o plano desta política 
pública de forma dinâmica, tornando possível um desenvolvimento sustentável. 

Cerca de 20 anos após a ECO 92, aconteceu no Brasil, na cidade do Rio de 
Janeiro, em junho 2012, uma importante conferência da ONU, conhecida como a 
Rio+20, que reuniu líderes de diversos países para discutir melhorias nas questões 
ambientais e avanços em relação aos princípios firmados na Declaração do Rio de 
1992. Foi considerada o evento mais importante sobre o assunto desde a Cúpula 
Mundial de Desenvolvimento Sustentável, ocorrida em Johanesburgo no ano de 
2002. 

Durante a conferência Rio+20, procedeu-se uma análise do que foi realizado 
nos últimos anos em relação aos avanços e retrocessos à preservação do meio 
ambiente e discutiram-se alternativas para minimizar os estragos que foram 
causados ao mesmo. A questão principal era proteger o meio ambiente em que se 
vive, sem deixar de progredir e desenvolver-se economicamente como país. Afinal, o 
governo não é o único responsável, mas também a população em geral, que muitas 
vezes, até mesmo sem perceber, em ações diárias, podem de alguma maneira 
afetar a qualidade de vida do planeta.  

A conferência edita um documento oficial chamado “O futuro que queremos”, 
qual elenca aspectos sociais e destaca o esforço conjunto para o combate à pobreza 
e à fome, proteção das matas e florestas, oceanos e a biodiversidade, bem como, o 
incentivo à agricultura e à energia sustentável. Mas, também, da Rio+20, resultou o 
projeto da Agenda 2030 - “Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável” -, documento oficial e com enfoque social. A referida 
Agenda possui 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas, consiste 
num plano de ações sustentáveis a longo prazo, onde todos os países da América 
Latina e partes interessadas atuam em parceria colaborativa. Através desta, busca-
se reconhecer a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, pois 
combatê-la constitui-se no maior desafio global para realização do desenvolvimento 
sustentável. Ainda, a Agenda 2030 determina medidas a fim de transformar e 
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proteger o nosso planeta, direcionando-o para um caminho voltado à 
sustentabilidade. 

Essas duas reuniões mundiais sobre o meio ambiente, a ECO 92 e a 
Rio+20, caracterizam-se como marcos importantes na história de lutas políticas 
ambientais, para a superação da crise global existente no paradigma da 
contemporaneidade. Seus principais documentos, as Agendas 21 e 2030, 
constituem-se como instrumentos indispensáveis ao planejamento participativo para 
a construção de sociedades mais sustentáveis, uma vez que trabalham com 
métodos de proteção ao meio ambiente na luta por uma maior justiça social.  

Deste modo, cuidar da vida significa cuidar do planeta, no sentido de que os 
indivíduos precisam ter responsabilidades para com todas as formas de vida 
existentes no planeta. Não obstante, percebesse que é existente uma preocupação 
por parte do poder público em solucionar ou ao menos impor práticas mais 
sustentáveis em suas cidades. Os debates acerca da sustentabilidade ambiental 
urbana ganha cada vez mais destaque nas agendas mundiais, pois nos últimos anos 
cresceu consideravelmente as demandas e frente a isso que promoveu-se as 
conferências citas no texto acima, com o objetivo tão somente na busca de melhor 
qualidade de vida aos citadinos. 

Nesse sentido, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, que no espaço 
urbano é buscado através do desenvolvimento urbano sustentável, é para o homem 
um dever e direito fundamental de cunho econômico, social ou cultural. É um dever 
positivo, que implica comportamento ativo por parte do cidadão e se traduz na 
necessidade de se visualizar o gênero humano como parte da natureza (GOMES; 
ZAMBAM, 2011). 

Segundo Alaôr Caffé Alves, (2016): “A sustentabilidade está profundamente 
relacionada com as dimensões e qualidades inerentes aos fenômenos e processos 
da natureza e da sociedade. Ela tem caráter Universal.” Tem como característica o 
dinamismo entre o social e o natural. Explica ainda, a sustentabilidade como uma 
ideia extremamente abrangente de sustentação, de manutenção positiva, para uma 
conservação equilibrada de recursos sociais, econômicos, éticos, políticos, culturais 
e naturais, com vistas a garantia da dignidade e da qualidade de vida de todos os 
seres humanos e de seu meio, prevenindo que haja a deterioração e o esgotamento 
desses recursos tão importantes para saúde e o bem viver (ALVES, 2016). 

A análise constante da pauta ambiental e adequação dos espaços urbanos 
fez com que a comunidade internacional através da ONU estabelece-se dentro do 
programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável – PNUD, os 17 
objetivos para garantir a agenda 2030, que visa a obtenção de cidades 
democráticas, sustentáveis e resilientes. 

ONU Habitat é um programa social das Nações Unidas para os 
Assentamentos Humanos, esse movimento teve início em 1978, tem como sede a 
cidade de Nairóbi, capital do Quênia. Trabalha com temas relacionados à vida nas 
cidades, bem como, com todos os atores, como governos nas esferas federal, 
estadual e municipal, universidades, e demais instituições privadas. O foco central 
dessa organização com a Agência da ONU é na urbanização sustentável e nos 
assentamentos humanos. Como objetivo de desenvolver as áreas urbanas nos 
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setores social, econômico e ambiental, para assim, proporcionar moradia adequada 
para todos habitantes, possibilitando uma melhor qualidade de vida aos citadinos. 

Foi na segunda Conferência das Nações Unidas (Habitat II), realizada no ano 
de 1996, em Istambul na Turquia, que ficou definida a área na qual a Agenda Habitat 
atuaria. Nessa oportunidade, estabeleceu-se os objetivos da referida Agenda, quais 
sejam, garantia de abrigo adequado para todos e desenvolver assentamentos 
humanos sob o viés sustentável em um mundo ora urbanizado. 

De acordo com Renato Balbim (2016), no relatório brasileiro da Habitat III: Em 
2016, foi realizada a terceira Conferência das Nações Unidas (Habitat III), teve como 
tema Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável. A finalidade do evento era 
debater acerca dos processos de urbanização e de desenvolvimento sustentável 
realizados ou não nos últimos vinte anos, e a partir desse período, foi projetado uma 
“Nova Agenda Urbana”. Assim, busca-se um acordo entre os Estados-membros da 
ONU, para que a Nova Agenda Urbana seja implementada a nível internacional dos 
países integrados. Para isso, necessita-se relatórios nacional, regionais e globais 
para compor as negociações impostas pela “Nova Agenda”.  

A ONU Habitat participa ativamente das agendas globais, como por exemplo, 
na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, também conhecidos como 
objetivos globais, que é um plano de ação para as pessoas, o planeta, a 
prosperidade, a paz. Conta com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) que tratam das questões urbanas e 169 metas a serem implantados a nível 
global até o ano de 2030. Os ODS abordam os seguintes temas: a) erradicação da 
pobreza em todo o mundo; b) acabar com a fome, segurança alimentar e agricultura 
sustentável; c) vida saudável: saúde e bem-estar; d) educação de qualidade e 
aprendizagem a qualquer idade; e) igualdade de gênero e capacitação da mulher; f) 
água potável e saneamento para todos; g) garantir acesso à energia limpa e 
acessível; h) trabalho decente e promover o crescimento econômico; i) construir uma 
infra-estrutura resiliente, indústria, inovação e infraestrutura sustentável; j) redução 
das desigualdades nos e entre os países; k) tornar as cidades e os 
assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis; l) 
produção e consumo responsável; m) medidas urgentes contra a mudança global do 
clima; n) vida na água: conservar e utilizar de forma sustentável os oceanos; o) vida 
terrestre: proteger e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres; p) 
promover a paz, o acesso à justiças para todos e criar instituições eficazes e 
inclusivas; q) parcerias e meios de implementação e parceria global para o 
desenvolvimento sustentável. (COUTO, 2018, grifo nosso). 

Esses 17 objetivos englobam questões relevantes a nível de interesse 
nacional e internacional pelo Estados-Membros da ONU, destacando-se nos mais 
diversos setores, como na economia, seja ela local à global, para obtenção de um 
meio ambiente saúdavel e de qualidade, com ênfase nas alterações climáticas, 
considera-se os impactos locais decorrentes da mudança do clima, nas áreas 
sociais e culturais, entre outras questões gerais. Vem por este, renovar os objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio, quais foram promulgados em 2000 pela ONU. A 
Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável que realizou-se em 
Nova York, resultou na Agenda 2030 com um plano de Desenvolvimento 
Sustentável, para os próximos 15 anos, com a finalidadae de auxiliar os programas 
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globais e garantir que se cumpra os compromissos assumidos pelos Estados-
Membros. 

Os ODS trabalham com a finalidade de fazer as escolhas certas para 
melhorar a qualidade de vida, de maneira sustentável, para as presentes e futuras 
gerações. Os objetivos oferecem metas para que todos os países as adotem de 
acordo com suas prioridades e necessidades. Além disso, visam combater as raízes 
do problema, como as causas da pobreza. Nas palavras do administrador do 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (PNUD), Achim 
Steiner: “Erradicação da pobreza está no centro da Agenda 2030, assim como o 
comprometimento de não deixarmos ninguém para trás”, e ainda, “A Agenda oferece 
uma oportunidade única de colocar o mundo em um caminho mais próspero e 
sustentável. Em diversas formas, reflete o objetivo do PNUD” (ONU). 

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, entraram em vigor em janeiro 
de 2016. O PNUD (agência líder da ONU para o desenvolvimento) ajuda na 
implementação dos ODS em aproximadamente 170 países. Destaca-se na presente 
pesquisa o ODS 11 (ODS Urbano) qual a ONU-Habitat está responsável e busca 
promover através dele as cidades como assentamentos mais humanos, inclusivos, 
seguros, resilientes e sustentáveis. 

A partir disso, compreende-se que cabe as cidades através de seus gestores 
proporcionar um ambiente humano, digno e seguro de moradia a sua população, 
bem como trabalhar os aspectos de sustentabilidade e resiliência105 local.  

Assim, entende-se por cidades resilientes aquelas que possuem capacidade 
de resistir, adaptar-se e recuperar-se da exposição às ameaças, assim como, 
produz efeitos para preservação e restauração de suas estruturas e funções 
básicas. A resiliência urbana é um termo usado para vincular conceitos acerca do 
processo de desenvolvimento e crescimento da cidade, é um vetor positivo para o 
avanço social. Por sua vez, a resiliência ambiental é permitir-se recuperar o 
equilíbrio depois de ter sofrido um dano, é a capacidade de restaurar o sistema, 
pois hoje o meio ambiente é atingido pela maneira comportamental do ser humano 
e suas atividades, da qual o sistema social econômico depende e, que por muitas 
vezes, atrita com os recursos naturais e o ecossistema. 

O objetivo 11 de tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes e sustentáveis, refere-se a cidades e/ou comunidades 
sustentáveis, como meta a garantir acesso à habitação digna, adequada com preço 
acessível para todos, bem como, urbanizar as favelas. A problemática está no 
grande número de pessoas que vivem em assentamentos precários, lugares sem 
saneamento básico e sem água tratada, inadequados caracterizados pela 
complicada acessibilidade ao imóvel, e informais, por não serem reconhecidos pela 
lei ou com escritura e registro do imóvel, sequer são regulamentados pelo município, 
ao qual tem o dever de controle e planejamento. 

                                                           
105

 “Resiliência é compreendida como a capacidade de um corpo ou material, de sofrer uma carga ou 

tensão, observando essa energia e posteriormente retornando ao estado anterior.” (FLORES, 2014). 
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Logo denota-se a pobreza extrema que concentrou-se nas cidades. A partir 
disso destaca-se em especial o objetivo 11 da agenda 2030 estabelecida pelo 
PNUD, além da finalidade de tornar as cidades ambientes mais seguros e 
sustentáveis, com acesso à moradias dignas e adequadas, proporcionar preços 
acessíveis pelos imóveis, melhorando na qualidade de áreas já degradadas, 
principalmente em espaços favelizados (ONU). 

A ONU-Habitat trabalha com planos de desenvolvimento de nível global, no 
projeto da Agenda 2030, busca pela sustentabilidade nos espaços urbanos, pois 
esses estão reduzindo quase que por completo, principalmente nos grandes centros 
da economia mundial. A referida Agenda, repensa como podemos construir, 
gerenciar e viver melhor nas cidades, é um plano para prosperidade das populações 
urbanas, para saúde do planeta, dar sentido ao princípio de “não deixar ninguém 
para trás”. Todos têm o direito de viver bem, em um ambiente que ofereça o mínimo 
básico para viver dignamente. 

O desafio diante de inúmeras possibilidades de como aferir a 
sustentabilidade, pois há centenas de modelos técnicos que buscam fazer a aferição 
de índices de sustentabilidade. Chegar a eleger um modelo de sustentabilidade que 
pudesse “efetivamente” dar certa segurança e com o mínimo de disparidade de 
resultados quando aplicado em cidades com dimensões e características distintas. 

Denota-se imperioso a chamada da sociedade para debater as questões de 
sustentabilidade e pensar em qual destino querem dar a sua cidade. A democrática 
é um passo importante para instrumentalizar a efetivação desse lugar idealizado 
para o bem viver das presentes e futuras gerações. Através de todos os debates ao 
longo dos anos, projetos socioambientais e da urgência de medidas práticas para o 
desenvolvimento sustentável nas cidades, surge a necessidade de instrumentos 
mais eficazes para alcançar o objetivo proposto para construção da sustentabilidade 
nas cidades brasileiras. 

Assim, em janeiro de 2017, a Associação Brasileira de normas técnicas 
(ABNT) aprovou a norma NBR ISO nº 37.120/2017106, intitulada como 
“Desenvolvimento sustentável em comunidades – indicadores para serviços urbanos 
e qualidade de vida”. A norma estabelece métodos com 100 indicadores, divididos 
em 17 seções, que abordam conteúdos acerca do desenvolvimento sustentável no 
meio ambiente urbano, buscando orientar e medir o desempenho social, ambiental e 
econômico de serviços urbanos e qualidade de vida (ABNT, 2017). 

A NBR ISO 37.120 nasceu a partir de uma necessidade acadêmica de 
descobrir uma maneira de medir o nível de sustentabilidade das cidades, que 
pudesse ser aplicado a todas as cidades independentes de seu tamanho. Estudos e 
ações concretas pensadas e discutidas no objetivo da criação de um espaço de 
qualidade e adequado para se viver. Trata-se de uma ferramenta que permite avaliar 
os pontos críticos da cidade e medir seu desempenho sustentável. Os indicadores 
podem e devem ser usados para auxiliar os gestores administrativos das cidades no 

                                                           
106

 “A ISO 37.120 foi lançada oficialmente durante a Cúpula das Cidades Globais (Global Cities 

Summit), evento organizado pelo Instituto das Cidades Globais (Global Cities Institute), da 
Universidade de Toronto [...]”. (COUTO, 2018, n.p.). 
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planejamento e desenvolvimento de uma cidade sustentável promovendo a 
qualidade de vida local (COUTO, 2018). 

O professor do Departamento de Engenharia de Construção Civil (PCC) da 
Escola Politécnica (Poli) da USP, Alex Abiko é um dos responsáveis pela elaboração 
da norma, diz tratar-se de uma adaptação à realidade brasileira e a legislação 
vigente no país, preservando o rigor e a metodologia da norma (SINICESP, 2017). 
Baseia-se no aumento significativo da população nos centro urbanos nas últimas 
décadas, e essa perspectiva só tende a crescer, o que só aumenta o desafio de 
manter uma cidade sustentável e resiliente para todos. 

Não obstante, faz-se necessária uma promoção da educação ambiental, 
pois, além de informar, desenvolver valores e responsabilidades sobre o meio 
ambiente, cria uma disposição cidadã de grande valia a promoção da 
sustentabilidade, pois o conhecimento conduz as conceituações para um futuro 
pensamento ambientalista, na medida em que o mundo natural é fator decisivo na 
história da humanidade. 

É preciso fortalecer alianças com a esfera pública, e em especial com a 
sociedade civil e a iniciativa empresarial, para que juntamente invistam em modelos 
modernos para construir instrumentos eficazes com vistas a atingir um ideal 
sustentável, compatibilizando interesses sociais e ambientais com a política urbana. 
Essa compatibilidade de interesses entre o poder público e a iniciativa privada está 
presente nas cidades globais, onde determinados setores tem auxiliado o poder 
local, na recuperação e transformação de espaços urbanos em prol dos interesses 
dos novos atores sociais da sociedade global. 

 
CONCLUSÃO 
 

O novo século traz à tona um intenso paradoxo jamais vivido em âmbito 
mundial: por um lado, evidencia-se o extraordinário avanço das tecnologias e das 
comunicações; por outro lado, destaca-se a sustentabilidade, a qualidade de vida 
ambiental para o bem viver. São diversas as formas de encarar o presente e o 
futuro, constituindo-se imprescindível da elaboração de novas políticas públicas e 
perspectivas para a construção de uma moral universal solidária e intergerações, 
que ressalte a importância da proteção do meio ambiente na sociedade globalizada. 
Notadamente, uma consciência ambiental ecológica é imprescindível para a 
construção de novos caminhos para a humanidade, garantindo o desenvolvimento 
sustentável e a tão desejada qualidade de vida. Assim, o desafio da atualidade 
pressupõe, de fato, um verdadeiro despertar da sociedade acerca dos atos humanos 
na natureza do horizonte de hoje e de amanhã. 

A sustentabilidade tem uma visão integral acera do desenvolvimento urbano, 
sendo imprescindível para incremento da riqueza material e no aumento da 
qualidade de vida. As cidades sustentáveis fazem parte de um programa de políticas 
públicas dedicada a manutenção da existência da natureza nas diferentes áreas da 
gestão pública no âmbito urbano, oferecendo ferramentas necessárias para que as 
cidades desenvolvam-se de forma econômica, social, cultural e ambientalmente 
sustentável, como uma agenda para firmar a sustentabilidade das cidades. 
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O Direito Ambiental consiste em um direito fundamental da pessoa humana. 
Através do presente estudo abordou-se a temática da globalização e das cidades 
globais, bem como sua consequente crise ambiental oriunda dos intensos processos 
de industrialização e do desequilíbrio ecológico no panorama da sociedade de risco. 
Trouxe aspectos acerca da Conferência ECO 92 (proposta de padronização pela 
Agenda 21), buscando alcançar o desenvolvimento sustentável e uma efetiva 
proteção ao meio ambiente mundial a longo prazo, com vistas a uma melhor 
qualidade de vida intergerações no âmbito urbano. A Conferência da Rio+20 com o 
projeto da Agenda 2030, onde destacou-se o objetivo 11 de tornar as cidades e os 
assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Visa 
repensa como podemos construir, gerenciar e viver melhor nas cidades, é um plano 
para prosperidade das populações urbanas, para saúde do planeta e dar sentido ao 
princípio de “não deixar ninguém para trás”. Todos têm o direito de viver bem, em 
um ambiente que ofereça o mínimo básico para viver dignamente. 

Atualmente já existem estudos, bem como tecnologias suficientes para 
adotar e implementar um planejamento ambiental nas cidades. Muito embora possa-
se reconhecer positivos os avanços, salienta dizer que os preceitos constitucionais 
de garantia de direitos precisam de muito mais esforço para serem definitivamente 
efetivados. Os caminhos existem e é através do direito que se afirma o sentido da 
vida em um sociedade, pois a responsabilidade em relação às futuras gerações não 
tem maior defesa se não a de todos os cidadãos nos dias de hoje. 
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AGRONEGÓCIO E INCONCRETUDE DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: 
REFLEXOS DA COLONIALIDADE DO SUL SOCIAL SOBRE O DIREITO 

HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E À SEGURANÇA ALIMENTAR NO 
BRASIL107 

 
Francieli Iung Izolani108 

Clarissa de Souza Guerra109 
 
Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo compreender as possibilidades de 
concretização do direito humano à alimentação adequada e do direito à segurança 
alimentar, frente ao uso indiscriminado dos agrotóxicos na produção brasileira de 
commodities que tem inviabilizado o desenvolvimento sustentável. O Brasil, 
localizado no Sul Social, tem vivenciado, após o seu período de colonização, uma 
inesgotável colonialidade, consequência da busca irracional pelo progresso 
enquanto suposto sinônimo de exclusivo desenvolvimento econômico, com inúmeras 
adversidades sobre a sustentabilidade, seguindo padrões universalistas e 
homogeneizadores do Norte, como a forma de produção agrícola do agronegócio, 
constituída de latifúndios exportadores de monocultoras, com larga utilização de 
agrotóxicos. Ocorre que esse modelo gera variados impactos sobre a 
sustentabilidade, fazendo com que ela seja uma mera falácia, bem como, 
compromete direitos humanos fundamentais entrelaçados, como a segurança 
alimentar e o direito à alimentação adequada, atentando para a busca de estratégias 
emancipatórias, a partir do esforço local. Nesse contexto, questiona-se: Quais as 
possibilidades de concretização do direito humano à alimentação adequada e a 
segurança alimentar no Brasil, frente ao agronegócio? Para tanto, adota-se o 
trinômio metodológico, tendo como método de abordagem o sistêmico-complexo, a 
pesquisa bibliográfica como método de procedimento, a partir de teses, dissertações 
e artigos científicos, utilizando-se das técnicas de resumos e fichamentos. Conclui-
se que a manutenção do agronegócio nos termos posto impede a concretude do 
desenvolvimento sustentável em suas múltiplas dimensões, havendo que se buscar 
a efetivação de direitos como a alimentação adequada e a segurança alimentar, a 
partir de estratégias locais de emancipação do Sul, incentivando e desenvolvendo 
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outras formas de produção, que resgatem a simbiose entre homem-natureza, e que 
visem ao abastecimento interno, ao respeito com as culturas tradicionais, com valor 
nutricional e ambiental do alimento que é produzido, encontrando-se no movimento 
social da agroecologia uma dessas possibilidades. 
Palavras-chave: Agroecologia; Agronegócio; Alimentação adequada; 
Desenvolvimento Sustentável; Segurança alimentar. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A presente pesquisa tem como objetivo compreender as possibilidades de 
concretização do direito humano à alimentação adequada e do direito à segurança 
alimentar, frente ao uso indiscriminado dos agrotóxicos na produção brasileira de 
commodities que tem inviabilizado o desenvolvimento sustentável, utilizando como 
marco teórico a Revolução Verde, ocorrida em 1960. 

O  Sul Social tem vivenciado, após o seu período de colonização, uma 
inesgotável colonialidade, consequência da busca irracional pelo progresso 
enquanto suposto sinônimo de exclusivo desenvolvimento econômico, com inúmeras 
adversidades sobre a sustentabilidade, seguindo padrões universalistas e 
homogeneizadores do Norte, dentre os quais se encontra o modelo de produção 
agrícola brasileira chamada agronegócio. 

A forma de produção agrícola brasileira tem se constituído de latifúndios 
monocultores, em destaque à soja, com larga utilização do pacote do veneno a partir 
da Revolução Verde na década de 1960, voltados à exportação. Trata-se do 
chamado agronegócio fornecedor das commodities. Ocorre que esse modelo, 
decorrente do processo de globalização e com objetivo de expansão do capitalismo, 
dando maior lucratividade às grandes corporações, mas disseminado no Sul, sem 
objeções, sob a forma de padronizações ao progresso enquanto sinônimo de 
desenvolvimento, tem gerado inúmeros impactos sobre a sustentabilidade (SHIVA, 
2003). Dessa forma, o desenvolvimento sustentável se apresenta como uma mera 
falácia e, para além disso, compromete direitos humanos fundamentais 
entrelaçados, como a segurança alimentar e o direito à alimentação adequada, 
atentando para a busca de uma emancipação, a partir do esforço local. 

Nesse contexto, questiona-se: Quais as possibilidades de concretização do 
direito humano à alimentação adequada e a segurança alimentar no Brasil, frente ao 
agronegócio? Para tanto, a abordagem é sistêmico-complexa, baseando-se em 
Fritjof Capra (1996) e Edgar Morin (2003), ante à complexidade das questões 
ambientais da sociedade globalizada e a impossibilidade de satisfação de todas as 
mazelas dela decorrentes tão somente pelo Direito, carecendo de outras Ciências, 
que se interconectam e se entrelaçam na busca de soluções concretas. Como 
método de procedimento,  tem-se a opção pela pesquisa bibliográfica, a partir de 
teses, dissertações e artigos científicos, utilizando-se das técnicas de resumos e 
fichamentos. 

Com relação à estrutura do artigo, é constituído de três tópicos, tendo o 
primeiro o escopo de identificar o surgimento do desenvolvimento sustentável e seus 
entraves a partir da lógica colonial da sociedade globalizada; o segundo, voltado a 
analisar os direitos entrelaçados inviabilizados em decorrência do agronegócio, 
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quais sejam, o direito à alimentação adequada e o direito à segurança alimentar e; o 
terceiro e último com o escopo de compreender as alternativas de emancipação 
local, como o movimento agroecológico, e suas influências sobre a possibilidade de 
dar concretude aos direitos lesados em questão. 

 
 ENTRAVES AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO BRASIL: A LÓGICA 
COLONIAL DA SOCIEDADE GLOBALIZADA 

  
A produção agrícola vigente no Brasil, baseada em monoculturas com larga 

utilização de agrotóxicos e destinada à exportação, reproduz a colonialidade por de 
trás da lógica capitalista enquanto pressuposto necessário desta, a partir das 
relações Norte-Sul, cujos impactos afetam diretamente a concretização do 
desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, o presente tópico tem como escopo 
identificar o surgimento do desenvolvimento sustentável e seus entraves a partir da 
lógica colonial da sociedade globalizada. 

Primeiramente, cabe destacar que a divisão Norte-Sul Sociais é decorrente 
não de uma linha geográfica, considerando o globo terrestre e a linha do Equador, 
mas sim de uma divisão socioeconômica excludente de países considerados pobres 
e subdesenvolvidos, repletos de desigualdades sociais, de invisibilização 
metodologicamente posta a fundamentar a continuidade da exploração e da 
expropriação pelos considerados hegemônicos, isto é, os países do Norte Social. 
Estes mantém elevado Produto Interno Bruto, acúmulo de riquezas e relações de 
poder bem destacados, sendo, portanto, os deste lado da linha, a linha que aparece 
e que importa social, econômica e cientificamente como imposição e aceitação sem 
reações dos do outro lado da linha, os do Sul Social, em uma metáfora do 
sofrimento histórico, do patriarcado e do capitalismo, de acordo com Boaventura de 
Sousa Santos, Sara Araújo e Maíra Baumgarten (2016). 

Ao seu turno, explica-se que a colonialidade atua como instrumento 
necessário a efetivar essa relação hegemônica e é compreendida a partir do fim da 
colonização, com ela não se confundindo, como uma continuidade permitida de 
exploração de riquezas e recursos naturais encontrados em países localizados no 
Sul Social, conforme Aníbal Quijano (2010), como o Brasil, e mais além, da adoção 
voluntária pela falta de pensamento complexo, de padrões monocultores dos mais 
variados tipos, dentre eles, a da forma de produção agrícola. 

Nesse diapasão, alerta Carlos Walter Porto-Gonçalves (2012, p. 25) que 
“estamos, sim, diante de um sistema-mundo moderno-colonial, que é um mundo 
cada vez mais interdependente - sistema-mundo, mas cuja interdependência está 
organizada com base num sistema de relações hierárquicas de poder - moderno-
colonial”. 

Outrossim, ressalta-se que essas relações de colonialidade entre Norte-Sul 
tem sido acirradas a partir do fenômeno da globalização, iniciado no pós-Segunda 
Guerra, atentando para uma bipolarização do mundo em capitalistas e socialistas, 
mais especificamente na Guerra Fria, quando o Ocidente buscou efetivar mercados 
e garantir que o capitalismo prevalecesse, arrebatando novas possibilidades de 
mercadorias e formas de continuar dominando e explorando o Sul Social. 
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Nessa senda, cabe uma breve contextualização sobre esse fenômeno da 
globalização, atentando para todos os impactos na sustentabilidade dela advindos. 
Há vários autores que se debruçam ao estudo da globalização, que deve ser 
compreendida para além de um fenômeno econômico, constituindo-se de um 
processo multidimensional e dominador das mais variadas esferas. Anthony Giddens 
(1990) aponta a globalização como um fenômeno de intensificação de relações 
sociais na qual eventos distantes passam a condicionar os acontecimentos locais.  

Esse fenômeno também é observado por Porto-Gonçalves (2012, p. 12, 19), 
que aponta para uma recusa da escala local e a idealização e sobrevalorização da 
escala global e, dessa forma, a globalização, mundialização ou planetarização - 
processo de transformações pelas quais o mundo vem passando desde 1970 - 
começa a construir uma nova comunidade de destino que não se encontra ligada ao 
local. Seguindo essa linha, Boaventura de Sousa Santos (p. 26) define a 
globalização como “um fenômeno multifacetado com dimensões econômicas, 
sociais, políticas, culturais, religiosas e jurídicas interligadas de modo complexo”. 

Ante a esse fenômeno, portanto, passou a ser exaltado o capitalismo, 
revestido de uma missão civilizatória que interessava aos anseios do Norte Social, 
propiciando, em suma, a constituição de grandes corporações, readequações nas 
forças produtivas e disseminando a crença da técnica e na Ciência como 
mecanismo de superação de eventuais imbricações postas pela natureza. Assim, 
começava a era do capitalismo e, junto com ela, a destruição de processos naturais, 
de culturas tradicionais e, retomando-se a questão atinente à produção de 
alimentos, da relação simbiótica que o alimento representava.  

Conseguiu-se, calcada na colonialidade e na ânsia do Sul Social em busca do 
difundido desenvolvimento econômico, atrelar a lógica de produção necessária à 
manutenção da colonialidade, que continuava gerando lucro e atendendo aos 
interesses hegemônicos, porém, agora disfarçados de processo civilizatório ou, 
ainda, de globalização desenvolvimentista, exercendo, para além de uma dominação 
econômica do Norte para o Sul, também uma dominação epistemológica, 
aproveitando-se da falta de pensamento complexo e de racionalidade ambiental que 
aqui impera. 

A racionalidade ambiental e o pensamento complexo, consoante Enrique Leff 
(2006) e Edgar Morin (2003), impossibilitam a compreensão da sistemática que 
envolve o processo globalizatório, necessário à superação da colonialidade pelo Sul 
Social e ao entendimento, a partir de Fritjof Capra (1996), de que o ecossistema é 
uma teia de vida, composto de várias partes interligadas e correlacionadas que 
afetam e são afetadas, como o ambiente, a política, a economia, a cultura.  

Não ter essa compreensão sistêmico-complexa da problemática atual revela e 
suporta as mazelas desta sociedade, dando ensejo a crenças de natureza infinita, 
de desenvolvimento como sinônimo de progresso econômico, desmembrando-se da 
ideia de dominação da natureza, elevando bandeiras do progresso como um direito 
de todos, levando o American way of life, dentre outros exemplos, cujas ideias e 
ideais, a partir da globalização, vem sendo melhores disseminados com a ajuda das 
mídias hegemônicas de poder. 
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Não deve nos surpreender, portanto, o fascínio que a ideia de globalização 
vem adquirindo, sobretudo, nos últimos 30/40 anos, quando uma nova 
revolução nas relações de poder por meio da tecnologia, particularmente no 
campo das comunicações, tornou possível as condições materiais de 
imposição de um mesmo discurso em escala planetária com o 
estabelecimento de um verdadeiro oligopólio mundial das fontes emissoras 
de comunicação, tal como a revolução energética com a máquina a vapor 
proporcionara as condições para um novo estágio de globalização da 
natureza a partir do século XVIII (PORTO-GONÇALVES, 2012, p. 14). 

 
Do acima mencionado, pode-se fazer duas reflexões. A primeira delas é que 

a afirmação coaduna-se com o que Milton Santos (1996) define por globalização, um 
período técnico-científico-informacional. Nessa toada, encontram-se as técnicas de 
manipulação da natureza e as questões relacionadas à produção de novas 
cientificidades para o domínio da biotecnologia.  

Dessa primeira reflexão decorre a segunda, pois, a partir dos avanços da 
biotecnologia, começa a existir uma nova forma de globalização, a da natureza e a 
busca por novas focos de expansão capitalista, atentando-se para o fato de que “o 
processo de globalização traz em si mesmo a globalização da exploração da 
natureza com proveitos e rejeitos distribuídos desigualmente” (PORTO-
GONÇALVES, 2012, p. 25). 

 Assim, deu-se a expansão capitalista da Era Moderna, aproveitando-se da 
bipolarização do mundo durante a Guerra Fria, o Norte tratou de instituir uma nova 
forma de exploração do Sul, abrindo novos mercados: o dos agrotóxicos, sob a 
bandeira da Revolução Verde, que de verde nada tem, inaugurando o agronegócio, 
que dentre outros problemas, reflete em entraves ao desenvolvimento sustentável 
em suas mais variadas dimensões.  

Cabe aqui fazer um breve apontamento sobre o desenvolvimento sustentável 
para a compreensão, a partir de uma racionalidade ambiental, de que ele envolve 
multidimensões, que vem sendo afetadas a partir da Revolução Verde e dessa 
globalização exercida sobre a forma de produção agrícola vigente no Sul Social, 
incluso o Brasil. 

É preciso destacar que nesta sociedade colonial brasileira que produz as 
commodities, o desenvolvimento é insustentável não só ambientalmente, como 
politicamente também. Em termos políticos, há uma estruturação fundada para 
garantir a concentração de terras em regime latifundiário de produção, bem como 
estratégias político-econômicas para viabilizar o agronegócio, calcado na 
manutenção da riqueza e do poder concentrados em um grupo pequeno, tendo sua 
regulamentação viabilizada pelo Estado.  

Atrelado a esse sistema que garante e financia o agronegócio, emerge a 
insustentabilidade social, visto que em nome desse modelo desenvolvido de 
produção agrícola, as mazelas sociais são evidenciadas, porque se trata 
basicamente de um modelo colonial por si só excludente daqueles que 
financeiramente não conseguem se enquadrar no standard estabelecido: o pacote 
de mecanização, de fertilizantes e agrotóxicos (tida a partir de 1960 por Primeira 
Revolução Verde), de transgênicos e biotecnologia importada (a Segunda 
Revolução Verde, na década de 1990).  
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Outrossim, desse problema inicial de insustentabilidade social decorre a 
exclusão dos produtores menores em detrimento dos maiores, por questões naturais 
como o vento, que levam as sementes transgênicas e a deriva de agrotóxicos a 
quilômetros de onde são utilizados, acarretando a perda da agrobiodiversidade e 
problemas de saúde coletiva pelos resíduos dos mais variados venenos, emergindo 
a insustentabilidade ambiental, ao seu turno. 

Enquanto insustentabilidade ambiental, tem-se que essa sistemática de 
produção agrícola latifundiária baseada em larga utilização de agrotóxicos e de 
transgênicos afeta a natureza também, levando à escassez do solo, à poluição da 
água, à destruição das mais variadas espécies que compõem a biodiversidade 
brasileira, à agrobiodiversidade. Isso tudo compromete a própria manutenção desse 
sistema de dominação, pois a sustentabilidade econômica também passa a ficar 
comprometida, na medida em que não haverá mais o quê, como, nem onde 
produzir, levando ao colapso total. 

 
A globalização de uma mesma matriz de racionalidade comandada pela 
lógica econômica em sentido estrito nos conduz inexoravelmente a uma 
economia que ignora sua inscrição na terra, no ar, na água, no solo, no 
subsolo, nos ciclos vitais das cadeias alimentares, de carbono, de 
oxigênio… e, assim, a humanidade toda, embora de modo desigual, está 
submetida a riscos derivados de ações decididas por alguns e para 
benefício de alguns (PORTO-GONÇALVES, 2012, p. 72). 

 
Nesse contexto do agronegócio, observa-se que,  além da destruição 

socioambiental e de toda a insustentabilidade que esse modelo acarreta, esse 
padrão adotado no Brasil tem causado inúmeros impactos sobre o direito à 
alimentação adequada e a segurança alimentar e nutricional, atentando para uma 
mudança na forma da colonialidade da fome sistemática para a fome nutricional, 
conforme passa a se estudar no tópico que segue. 
 
REFLEXOS DO AGRONEGÓCIO SOBRE OS DIREITOS 
INTERRELACIONADOS  DA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E DA SEGURANÇA 
ALIMENTAR 
 

Conforme demonstrado até o momento, o agronegócio, modelo produtivo 
adotado pelo Sul Social, tem, para além dos entraves ao desenvolvimento 
econômico sustentável em si, afetado drasticamente dois direitos fundamentais 
decorrentes de relações diretas com o alimento que tem sido produzido. Assim, 
neste tópico, tem-se como objetivo verificar qual o alcance dos efeitos do 
agronegócio para a esfera do direito humano à alimentação adequada e o direito à 
segurança alimentar.  

Inicialmente, cabe esclarecer, que o direito humano à alimentação adequada 
(DHAA) é previsto, internacionalmente, no Pacto Internacional dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais de 1966 (LEÃO, 2013). O Brasil, ao ratificar o 
Protocolo de El Salvador, em 1999, passou a considerar a alimentação como um 
direito social e, assim, dever do Estado a sua realização.  
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Em 2006, o direito à alimentação foi institucionalizado através da Lei Orgânica 
de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN) e, em 2010, a partir da Emenda 
Constitucional n. 64/2010, a integrar o rol de direitos sociais, na Constituição Federal 
brasileira. Cabe reproduzir o conceito legal de alimentação adequada: 
 

A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à 
dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos 
consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar as 
políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a 
segurança alimentar e nutricional da população (BRASIL, 2006).  

 
Nesses termos, é possível afirmar que o DHAA consiste no fundamento das 

políticas de segurança alimentar e nutricional, que tem, em sua essência, atributos 
como acesso, disponibilidade, quantidade e qualidade dos alimentos: 
 

A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de 
todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em 
quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades 
essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que 
respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica 
e socialmente sustentáveis (BRASIL, 2006). 

 
Nesse contexto, o agronegócio, modelo de produção adotado pelo Estado 

brasileiro e que se pauta nas práticas da Revolução Verde, apresenta uma série de 
limites à realização do DHAA, especialmente por se voltar ao aumento da 
produtividade e empregar meios, como o uso de agrotóxicos e a mecanização 
intensa do campo, desconsiderando os seus efeitos negativos, inclusive para a 
qualidade dos alimentos.  

Há que se considerar que o agronegócio foi disseminado pelo Brasil, na 
década de 70, no período denominado modernização conservadora, por empresas 
como a Fundação Ford, Rockfeller, Kellogs e pelo próprio governo estadunidense 
(ROSA, 2019, p. 27).  Nesse contexto, foram lançadas as bases para o 
estabelecimento da engenharia genética, especialmente, a partir do 
desenvolvimento dos Organismos Geneticamente Modificados (OGMs) ou 
transgênicos, que representa  um dos principais eixos da implementação da 
tecnologia no campo, bem como de domínio dos ecossistemas pelos seres humanos 
(BRUCH, RAMBO, ANDRADE, MARTINELLI JÚNIOR, DEWES, 2005, p. 3). 

Essa artificialização da agricultura foi, dessa forma, intensificada com o auxílio 
do paradigma tecnocientífico advindo no processo globalizatório já mencionado no 
tópico anterior. Através da Revolução Verde, em que pese a prometida 
modernização agrária como algo bom e necessário, as consequências foram outras, 
com as monoculturas, quase que em sua totalidade, da soja, o revolvimento intenso 
dos solos com a aplicação intensa de agrotóxicos e fertilizantes, o controle e 
manipulação genética de plantas, as ervas daninhas, e das supostas pragas e a 
inflexibilidade de um sistema que conduz à dependência cada vez maior das 
grandes corporações de agrotóxicos e de sementes transgênicas. 

Nessa senda, tem-se que a adoção de técnicas e maquinários modernos 
propagam a modernização agrária que tem como fim a reprodução do capital, ao 
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invés de solucionar o problema da fome, em que pese tenha se verificado o aumento 
da produção (ANDRADES, GAMINI, 2007, p. 47) e, para além disso, culmina em 
prejuízos ao aspecto qualitativo dos alimentos, isto é, a insegurança alimentar, pela 
contaminação dos produtos devido a essa utilização intensa de agrotóxicos e 
fertilizantes. 

Sob essa ótica, é que se afirma o entrelaçamento entre o agronegócio e o 
DHAA e a segurança alimentar e nutricional, pois esta abrange valores associados à 
preparação e ao consumo de alimentos, implicando o acesso a alimentos saudáveis 
(BURITY, FRANCESCHINI, VALENTE, RECINE, LEÃO, CARVALHO, 2010, p. 17). 
Logo, a segurança alimentar e nutricional não se relaciona somente com a (in) 
disponibilidade de alimentos - que tem como expressão negativa a fome e a 
desnutrição - , estando também associada ao consumo inadequado de alimentos, 
em termos de variedade e qualidade nutricional. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que alguns alimentos podem representar 
riscos para a saúde humana, por não apresentarem qualidade sanitária, por serem 
produtos industrializados com quantidades elevados de sal, açúcar e gorduras, 
alimentos geneticamente modificados, alimentos cultivados com o uso descontrolado 
de agrotóxicos, entre outros (BURITY, FRANCESCHINI, VALENTE, RECINE, LEÃO, 
CARVALHO, 2010, p. 27).  

Nesse sentido, cabe destacar que, embora o agronegócio não integre o 
conceito de segurança alimentar ecoado pela FAO, não deixa de ser aglutinado à 
agenda mais ampla de segurança alimentar. Conforme Albuquerque (2013), o 
extinto Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) 
considera que o agronegócio não promove a segurança alimentar e nutricional, pois 
concentra terra, não visa a diversidade de produção de alimentos para consumo 
interno, é motivado pelo lucro e não pelo direito humano à alimentação, usa 
agrotóxicos e transgênicos. Não se mostra, portanto, sustentável do ponto de vista 
ambiental e social (ALBUQUERQUE, 2013).  

Colaciona-se, nessa senda, o conceito de agronegócio, que deve ser 
compreendido para os fins desta pesquisa como aquele meio agrícola baseado em 
latifúndios que, através da larga utilização de agrotóxicos e transgênicos, produzem 
monoculturas voltadas à exportação, em detrimento do abastecimento interno e do 
incentivo à produção local que respeita a agrobiodiversidade, centrando-se na 
geração de lavouras de trigo e, principalmente, de soja, chamadas commodities, eis 
sua função enquanto matéria-prima de interesse de países hegemônicos.  

Feita essa breve conceituação, tem-se que o agronegócio,  para além de 
todas as questões de afetação sobre os custos ambientais desse modelo 
insustentável de produção, da perda irreparável da biodiversidade em decorrência 
da poluição genética, do esgotamento de recursos energéticos não renováveis, da 
emissão de gases de efeito estufa, do esgotamento dos solos, da poluição da água 
e de seu elevado consumo pela necessidade de irrigação das áreas onde os grãos 
são produzidos, há o problema da poluição química e dos riscos à saúde pela larga 
utilização dos agrotóxicos, o que vem comprometendo diretamente o direito humano 
à alimentação adequada e o direito à segurança alimentar.  

O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos no mundo, tendo apresentado 
um índice de crescimento de 190% na compra desses venenos, enquanto no mundo 
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foi de 93%, segundo dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2012), 
havendo a concentração nas regiões onde o agronegócio predomina. Nesse 
aspecto, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2006), entre 
1990 e 2008, a produção de soja cresceu 200%, sendo que dos 5,17 milhões de 
estabelecimentos agropecuários no país, 1/4 apenas era de agricultura em 
propriedades de até 4 módulos fiscais e os outros 3/4 eram de latifúndios. 

Do acima alegado, constata-se um oligopólio da cadeia de produção, 
direcionando que a base produtiva agrícola é calcada na soja e na alta utilização de 
agrotóxicos, o que vem a comprometer o direito à alimentação adequada e a 
segurança alimentar e nutricional, seja pela impossibilidade de a população controlar 
aquilo que será consumido, já que esse oligopólio controla o que será produzido, o 
que e para quem será distribuído (aspecto quantitativo do alimento), assim como 
controla a  diversidade de alimentos e a forma pela qual eles são produzidos, no 
caso, com resíduos de agrotóxicos e à base da transgenia (aspecto qualitativo).  

Segundo dados da FAO (2008), estima-se em quase 1 milhão de pessoas 
com fome crônica (sem acesso ou desnutridas) e cerca de 2 bilhões com fome 
oculta, o que demonstra que as pessoas não possuem o direito de estarem livres da 
fome e da má nutrição, tampouco o direito à alimentação adequada, as duas 
dimensões do DHAA previstos no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais, significando além disso que o dever do Estado de garantir a 
segurança alimentar não vem sendo cumprido. Ademais, na agricultura brasileira, 
soja, milho, cana-de-açúcar e algodão concentram 87% do volume de agrotóxicos 
comercializados no país (LEÃO, 2013, p. 173). 

Outra questão bastante impactante em termos de segurança alimentar e 
alimentação adequada a partir desse padrão da utilização de agrotóxicos na 
produção de commodities é que os resíduos que vêm sendo identificados em muitos 
produtos encontram-se em situação irregular, seja por princípios ativos não 
autorizados ou por estarem acima dos limites permitidos.  

Nesse sentido, foram apresentados dados de 2008, que demonstraram em 
64,36% das amostras de pimentão apresentavam uma dessas irregularidades, 
seguido do morango (36,05%), da uva (32,67%), cenoura (30,39%), alface (19,8%), 
tomate (18,27%), mamão (17,31%) e laranja (14,85%), alertando para os impactos 
na saúde e na nutrição ante esses elevados índices de contaminação (LEÃO, 2013, 
p. 175 ). 

Cabe, outrossim, mencionar que com relação aos transgênicos, nada tem 
sido divulgado, configurando a própria materialização da sociedade de risco que 
Ulrich Beck (2013) delatou, seja ela negacionista ou vendada, negando ou ocultando 
propositadamente que haja malefícios a partir desse processo de desfragmentação 
do alimento, que foi subjugado à reles condição de mercadoria, gerador de royalties 
às grandes corporações de venenos, transgênicos e também às grandes atacadistas 
e varejistas de alimentos fabricados pelo padrão hegemônico desde a Revolução 
Verde.  

Por fim, evidentemente que, “num contexto em que a terra, a saúde, o corpo e 
o alimento configuram-se em mercadorias, perfis de necessidades são criados e 
recriados em torno da comercialização e do consumo, algumas delas impostas pelo 



251 
 

 
Anais VII Mostra de Trabalhos Jurídicos Científicos – 2019- ISSN 2448-251X – p. 01-335 

Rua Universidade das Missões, 464, Pavilhão 18 - 98802-470 – Santo Ângelo – RS  
Fone 55 3313-7907 / Fax 55 3313-7900 – http://www.santoangelo.uri.br 

 

atual cotidiano da vida” (BURLANDY; MALUF; FROZI; MAFRA; REIS; 
ZIMMERMANN, 2010, p. 42). 

Pelo exposto, ficou demonstrado que o agronegócio, que é o modelo de 
produção do Estado brasileiro, enquanto herança da Revolução Verde, acarreta 
consequências negativas ao direito humano à alimentação adequada e à segurança 
alimentar e nutricional. Isso se dá, especialmente, pelos riscos advindos do uso de 
agrotóxicos à saúde humana, das consequências de seus resíduos nos alimentos, 
que acabam por comprometer mais que a natureza, todo um sistema socioambiental 
por trás de relevante questão. 

Tais aspectos se tornam mais acentuados pelo fato de o Brasil ser 
considerado um país do Sul Social e de economia dependente, conforme já 
elucidado, o que se apresenta como um entrave ao desenvolvimento sustentável. 
Por isso, partindo-se do objetivo desta pesquisa, cabe o estudo de alternativas de 
emancipação local frente ao paradigma vigente, especialmente, a partir da 
agroecologia.  
 
ALTERNATIVAS DE EMANCIPAÇÃO LOCAL FRENTE AO PARADIGMA 
VIGENTE: POSSIBILIDADES A PARTIR DA AGROECOLOGIA 
 

No contexto do agronegócio, calcado na era do capital, problemas cada vez 
mais complexos vem afetando a multidimensionalidade do desenvolvimento 
sustentável, alertando para um colapso sistêmico, considerando sua afetação direta 
sobre o direito à alimentação adequada e à segurança alimentar e nutricional, o que 
demanda a (re)aparição da racionalidade ambiental no contexto brasileiro galgando 
saídas do local para o global. Nessa senda, este terceiro e último tópico tem o 
escopo de compreender as alternativas de emancipação local, como o movimento 
agroecológico, e suas influências sobre a possibilidade de dar concretude aos 
direitos lesados em questão. 

Uma possível saída de emancipação a essa problemática, decorrente de um 
modelo de produção fadado ao fracasso pelos seus vários reflexos sobre a 
sustentabilidade, conforme já estudado no tópico anterior, vai além de questões 
normativas, considerando que não há como estancar o processo de exploração da 
natureza, apenas nessa esfera, sem enfrentar o modo de produção que impulsiona a 
acumulação de capital, a produção e consumo em escala ascendentes, a 
valorização do valor, as trocas a partir do valor de troca (e não valor de uso) e na 
dissociação entre ser humano e natureza e entre ciência e conhecimento tradicional 
(ROSA, 2019, p. 9). 

Ressalta-se que a questão alimentar ante ao contexto do agronegócio tornou-
se tão complexo, pois para além da fome primariamente por questões relacionadas 
ao elemento quantitativo, passou-se a suportar também o problema da qualidade 
dos alimentos e a toda a adversidade em decorrência dos resíduos dos agrotóxicos - 
já contando com estudos científicos que comprovam os efeitos sobre a saúde 
humana, para além daquelas relacionadas ao ambiente -, e também pelos 
transgênicos - contando com pouco interesse dos detentores do poder em divulgar 
evidências científicas nesse sentido -, é preciso galgar soluções sistêmicas e 
entrelaçadas para além do Direito, que não é capaz de conduzir a respostas ante à 
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complexidade de afetações que acarreta o modelo do agronegócio, demandando 
outras propostas conjuntas. 

Nesse diapasão, em que urge que os sistemas alimentares sejam a solução 
aos problemas e não o problema em si, tem-se que a agroecologia é pensada e 
desenvolvida a partir da Revolução Verde, como forma de contrapô-la, em suas 
mais diversas dimensões – técnica, social, econômica, cultural, jurídica e científica-, 
buscando a redescoberta e revalorização dos conhecimentos tradicionais de povos 
indígenas, tradicionais e dos conhecimentos “populares” dos agricultores (ROSA, 
2019, p.14). 

Outrossim, tem-se que a conciliação entre a segurança alimentar e 
nutricional e as políticas econômicas encontra como desafio, conforme Renato 
Sérgio Maluf (2011), a necessidade de introduzir critérios não comerciais em 
acordos dominados pela lógica mercantil e, doravante, adotar formatos de produção 
que considerem a sustentabilidade.  

Há que se considerar, ainda, que o meio agrário, inundado pelo 
agronegócio, é medida estrutural nas ações sobre segurança alimentar 
(ALBUQUERQUE, 2013). Para tanto, a garantia de segurança alimentar, em um 
país está diretamente relacionada à produção e à disponibilidade de gêneros 
alimentícios, apresentando-se as práticas agroecológicas e o incentivo aos 
pequenos produtores como possibilidades para o atendimento de direitos como 
direito humano à alimentação adequada e, por consequência, ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado.   

O desenvolvimento da agricultura sustentável requer mudanças estruturais 
significativas, além de inovação tecnológica, redes e solidariedade de agricultor a 
agricultor. A mudança requerida não é possível sem movimentos sociais que criam 
vontade política entre os serviços públicos com poder de decisão, para desmontar e 
transformar as instituições e as regulações que atualmente freiam o 
desenvolvimento agrícola sustentável. É necessária uma transformação mais radical 
da agricultura. Uma transformação que esteja dirigida pela noção de que a mudança 
ecológica da agricultura não pode se promover sem mudanças comparáveis nas 
arenas sociais, políticas, culturais e econômicas que conformam e determinam a 
agricultura (ALTIERI, 2010, p. 29). 

Nesse sentido, encontra-se o movimento chamado Agroecologia, em favor da 
agricultura sem o uso de agrotóxicos e demais tecnologias utilizadas pelo modelo do 
agronegócio, que vem sendo fortalecido na atualidade, em que pese tenha surgido 
entre os anos 1970 e 1980. Referido movimento, conforme Leão (2013, p. 23) busca 
“a ressignificação das relações sociais de gênero, principalmente no que se refere à 
construção política da visibilidade do trabalho das mulheres e os processos 
organizativos das estratégias de segurança alimentar”.  

Outrossim, baseia-se no desenvolvimento de uma agricultura que, para além 
da não utilização de agrotóxicos, encontra-se pautada nos saberes e métodos 
tradicionais de manejo das mais variadas espécies, produzindo alimentos 
culturalmente adequados, respeitando princípios éticos de solidariedade e de 
sustentabilidade na busca de se produzir alimentos mais saudáveis e seguros a 
todos (LEÃO, 2013, p. 22). 
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A produção pautada na agroecologia, portanto, se apresenta sustentável, sob 
o ponto de vista ambiental e social, na medida em que considera a finitude dos 
recursos naturais e a necessidade de preservação para as gerações futuras bem 
como a demanda local por alimentos. Nesses termos, contrapõe-se ao sistema que 
considera como prioridade as relações com o mercado externo em detrimento do 
atendimento à subsistência da população nacional: 

 
A agroecologia busca técnicas agronômicas sustentáveis voltada para uma 
produção agrícola que respeite a natureza, para tanto, fundamentando-se 
na revalorização dos conhecimentos e saberes de povos tradicionais e 
indígenas, o que passa por uma redefinição da relação dos seres humanos 
com natureza, implicando em rediscutir também a questão agrária e a 
relação dos seres humanos com terra, portanto, atua através de 

movimentos de transformação social (ROSA, 2019, p.10). 
 

Sob essa perspectiva, a agroecologia busca restabelecer a simbiose do ser 
humano com a natureza, a qual foi deturpada pelo agronegócio e passou de relação 
harmônica para relação exploratória. Por isso, pode contribuir “[...] para se pensar e 
construir novas formas de viver, de saber, de cultivar e de plantar, além de 
remodelar e redimensionar a produção de alimentos, a relação dos cultivos com as 
florestas e demais elementos da natureza [...]”. Além disso, é uma possibilidade de 
alteração dos hábitos alimentares e das estruturas agrárias, posicionando-se contra 
o agronegócio e a revolução verde (ROSA, 2019, p. 11-12). 

No que tange à segurança alimentar, a agroecologia, ao propor um modelo de 
produção sustentável, prima pela qualidade dos alimentos, repudiando práticas que 
coloquem em risco a saúde humana e que deveria ser a única realidade possível, 
todavia, tem sido invisibilizada e vendida pela ideologia hegemônica como uma 
simples alternativa. Portanto, cada vez mais fazem-se necessários esforços voltados 
à construção de instrumentos viabilizadores dessa forma de agricultura justa, 
solidária, produtora de alimentos seguros, saudáveis, agrobiodiversos e 
propiciadores da concretização do direito humano à alimentação adequada e da 
segurança alimentar e nutricional. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A manutenção do agronegócio nos termos postos impede a concretude do 
desenvolvimento sustentável em suas múltiplas dimensões, considerando que se 
volta apenas ao desenvolvimento econômico, gerando impactos socioambientais, 
comprometendo os recursos naturais e direitos como a alimentação adequada e a 
própria segurança alimentar, com reflexos diretos na sustentabilidade do próprio 
sistema, fadado à escassez total, enquanto a lucratividade e o capitalismo predatório 
consegue ser mantido no Norte. 

Nesse contexto, buscou-se responder a quais as possibilidades de 
concretização do direito humano à alimentação adequada e a segurança alimentar 
no Brasil, frente ao agronegócio. Constatou-se que a segurança alimentar, principal 
estratégia para realização do direito humano à alimentação adequada, encontra 
limites para sua concretização ante o agronegócio, na medida em que este, 
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enquanto modelo de produção de alimentos, se volta ao aumento da produtividade, 
com o emprego de agrotóxicos.  

Dessa forma, para além da desigual distribuição de alimentos - que ocasiona 
a fome e a desnutrição -, tem-se o problema da qualidade dos produtos, que são 
contaminados pela utilização de agrotóxicos. Problema este que se acentua em 
países do Sul Social, como o Brasil, caracterizado por uma economia 
agroexportadora.  

Nesse sentido, como alternativa à realidade apresentada na pesquisa, há que 
se buscar a emancipação do Sul, a partir de estratégias locais, incentivando e 
desenvolvendo outras formas de produção, que resgatem a simbiose entre homem-
natureza, e que visem ao abastecimento interno, ao respeito com as culturas 
tradicionais.  

Além disso, que considerem o valor nutricional e ambiental do alimento que é 
produzido, encontrando-se no movimento social da agroecologia uma possibilidade 
de ser concretizado o desenvolvimento sustentável, a partir da própria sociedade 
civil, considerando que o Estado-corporação desta sociedade globalizada não tem 
interesse na efetividade de políticas públicas voltadas à superação do paradigma 
capitalista de mercadorização dos alimentos. 
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ANÁLISE PRIMÁRIA DO CAPÍTULO PRIMEIRO DA LEI NO 13.146 DE 2015. 
TUTELA JURÍDICA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA. 
 

Fátima Aparecida Kian110 
Vander Ferreira de Andrade111 

 
Resumo: Este texto elaborado por pesquisa documental qualitativa tem por objetivo 
analisar o capítulo primeiro do Estatuto das Pessoas com Deficiência, discutindo 
desde a sua origem, enquanto projeto de lei, até a sua entrada em vigor, com o 
objetivo de demonstrar a consolidação legal e o avanço dos princípios da cidadania 
e a inclusão de pessoas com deficiência. Adota-se como fundamento o primado da 
igualdade de oportunidades dos trabalhadores com deficiência. 
Palavras-chave: direitos fundamentais; inclusão; pessoa com deficiência. 
 
INTRODUÇÃO 

Decorridos cerca de 15 anos de tramitação no Congresso Nacional, verificou-
se a sanção da enominada “Lei Brasileira de Inclusão”, um novel diploma normativo 
de relevante alcance social, fruto dos esforços de um expressivo movimento 
identificado com a temática dos direitos fundamentais das pessoas com deficiência. 

Cuidando-se de uma nova lei, sua entrada em vigor ocorreu no dia 2 de 
janeiro de 2016, sendo que esse conjunto de normas foi objeto do relatório dos 
deputados Celso Russomano e Mara Gabrilli e dos senadores Romário de Faria e 
Flávio Arns, cujo comando legal conferiu o prazo de seis meses para que as 
instituições públicas e privadas se adaptassem às diretrizes nele contidas.   

O projeto de lei inaugural foi apresentado no ano de 2000 pelo Senador Paulo 
Paim. Um dos objetivos anunciados pelo parlamentar foi o de “consolidar as leis 
esparsas existentes112 e avançar nos princípios da cidadania”113; em mais de 15 
anos de tramitação, foram realizados mais de 1500 encontros, dentre audiências 
públicas, seminários, consultas, conferências nacionais e regionais, com ampla 
participação da sociedade e de entidades, em particular, do movimento de pessoas 
com deficiência.  

Calcula-se que aproximadamente 46 milhões de brasileiros poderão ser 
alcançados pelos benefícios decorrentes do texto legal em áreas como saúde, 
educação, trabalho, habilitação e reabilitação, transporte, turismo, lazer e 
acessibilidade; dentre os 127 artigos previstos, há aqueles que punem os detratores 
da lei, conferindo ao Estado, em tese, maior poder coercitivo.   

                                                           
110

 UFABC –Universidade Federal do ABC. 
111

 PUC/SP – Pontifícia Católica de São Paulo 
112

 “Em seu discurso anunciando a aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Presidente 
Dilma Rousseff assim se pronunciou: “O estatuto resultou de um enorme esforço coletivo para reunir 
o conteúdo de mais de 430 documentos que tramitavam no Congresso em 2012 e que foram 
anexados (apensados) ao Projeto de Lei do Estatuto, que havia sido apresentado pelo senador 
gaúcho Paulo Paim em 2003”.  
113

 PAIM, Paulo. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lei Brasileira de Inclusão. Brasília: Senado 
Federal, 2015.  
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Importante frisar que a Lei Brasileira de Inclusão (ou simplesmente “LBI”, 
como provavelmente haverá de ser conhecida), possui como base e fundamento 
primário  a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 
Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto 
Legislativo no 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o procedimento 
previsto no § 3o do art. 5o da Constituição Federal, em vigor no país, sob a ótica do 
aspecto jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto 
no 6.949, de 25 de agosto de 2009, data de início de sua vigência no âmbito interno; 
também integra a fonte mediata da nova lei, a Carta para o Terceiro Milênio114. 

Assim e, para o fim de melhor compreender os objetivos ínsitos na nova 
legislação, haveremos de comentar o seu preâmbulo normativo, o mesmo que se 
apresenta sob a rubrica de “Capítulo I”, onde se encontram albergadas as 
denominadas “disposições gerais”. 

DA INSTITUIÇÃO DA LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO 

O art. 1o “caput” da Lei no 13.146 de 2015 afirma a instituição da Lei Brasileira 
de Inclusão da Pessoa com Deficiência, por alguns denominada de “Estatuto da 
Pessoa com Deficiência”, legislação esta que possui como objetivos precípuos 
assegurar e promover, em condições isonômicas, o exercício dos direitos e das 
liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e 
cidadania. 

Enfatizam-se, portanto, a inclusão social e a cidadania; a primeira, entendida 
muito mais do que o simples fenômeno de “inserção” na sociedade, isto porque, só o 
fato de estarem as pessoas portadoras de deficiência instaladas no corpo social, 
isso não faz delas pessoas plenamente dotadas de direitos reais, concretos e 
efetivos.  

Incluir, por certo, o efetivo exercício de direitos e pode ser compreendido 
sob várias nuances; assim, por exemplo, sob a ótica da inclusão laboral, destaca-se 
a necessidade de se proporcionar reais oportunidade de trabalho, de forma a 
dignificar a pessoa por meio de uma atividade condizente com a sua particularidade, 
especificidade e potencialidade. 

                                                           
114

 Esta Carta foi aprovada no dia 9 de setembro de 1999, em Londres, Grã-Bretanha, pela 
Assembleia Governativa da Rehabilitation internacional, estando Arthur O’Reilly na Presidência e 
David Henderson na Secretaria-Geral. Segundo relata a Carta, “...nós entramos no Terceiro Milênio 
determinados a que os direitos humanos de cada pessoa em qualquer sociedade devem ser 
reconhecidos e protegidos. Esta Carta é proclamada para transformar esta visão em realidade. Os 
direitos humanos básicos são ainda rotineiramente negados a segmentos inteiros da população 
mundial, nos quais se encontram muitos dos 600 milhões de crianças, mulheres e homens que têm 
deficiência. Nós buscamos um mundo onde as oportunidades iguais para pessoas com deficiência se 
tornem uma consequência natural de políticas e leis sábias que apoiem o acesso à plena inclusão em 
todos os aspectos da sociedade. O progresso científico e social no século XX aumentou a 
compreensão sobre o valor único e inviolável de cada vida. Contudo, a ignorância, o preconceito, a 
superstição e o medo ainda dominam grande parte das respostas da sociedade à deficiência. No 
Terceiro Milênio, nós precisamos aceitar a deficiência como uma parte comum da variada condição 
humana”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Congresso/DLG/DLG-186-2008.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Congresso/DLG/DLG-186-2008.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6949.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6949.htm
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Como nos diz Jaques Haber (2015),  
 

“é indiscutível a importância das contratações de profissionais com 
deficiência para a economia do Brasil. Além da geração de emprego, 
a inclusão de pessoas com deficiência no mercado 
de trabalho contribui para trazer dignidade a essas pessoas. Ao 
incluí-las, não estamos apenas ofertando um salário, mas também a 
oportunidade de se reabilitar socialmente e psicologicamente”. 

 

É esse mesmo autor que afirma que o exercício profissional traz consigo a 
possibilidade de permitir interação com outras pessoas, o sentimento de cidadão 
produtivo, a possibilidade de fazer amigos, de encontrar um amor, de pertencer a um 
grupo social. Até o status adquirido junto à própria família muda para melhor. “Sem 
contar que a presença de pessoas com deficiência no mercado de trabalho contribui 
para humanizar mais a empresa e enriquecer o ambiente corporativo com visões e 
experiências diversificadas” (HABER, 2015). 

Com efeito, a Convenção nº 159/83, da Organização Internacional do 
Trabalho, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo nº 51, de 28 de 
agosto de 1989, outorgando-lhe força de lei e representando a posição mais atual da 
OIT, consolida o princípio basilar de que as pessoas com deficiência devem possuir 
garantia de um emprego adequado, o que haverá de lhes viabilizar, ao menos em 
sentido potencial, uma real possibilidade de integração na sociedade.  

Nesse sentido, toda e qualquer política pública que tenha por objetivo a 
inclusão de pessoas com deficiência deve ter como fundamento o primado da 
igualdade de oportunidades entre os trabalhadores com deficiência, de um ou de 
outro sexo, e os demais trabalhadores. 

Todavia, como medida complementar e indissociável deve ser somada a 
disponibilização de serviços adequados de orientação, de formação, de colocação, e 
de qualificação para o emprego, tanto no meio urbano como no rural.  

Importante lembrar que durante a 69ª Conferência em Genebra, em 1º de 
junho de 1983, a OIT editou a Recomendação nº 168, que trata da reabilitação 
profissional e do emprego de pessoas com deficiência, demonstrando dessa forma a 
imanência entre qualificação e empregabilidade.  

À Inclusão laboral deve se associar a inclusão cultural, a desportiva, a 
intelectual, e por fim, a social; nesse diapasão, torna-se fácil constatar que um dos 
maiores obstáculos para a inclusão de profissionais com deficiência é a ausência de 
requisitos no campo da qualificação para o labor; isso porque, conquanto se possam 
aplaudir medidas recentes em nossa legislação que passaram a obrigar empresas a 
acolher pessoas com deficiências em seus quadros, ainda persiste um estado de 
forte preconceito e de significativa discriminação negativa. 

Prova disso é o fato de que muitas das vagas e oportunidades de trabalho 
oferecidas para pessoas com deficiência são demarcadas pela baixa atratividade; os 
gestores empresariais não consideram incluir profissionais com deficiência em 
cargos mais estratégicos, pois tendem a achar que estes profissionais são menos 
produtivos ou geram mais custos com acessibilidade, o que não condiz com a 
verdade.  

Daí porque o advento da LBI se torna ainda mais relevante, isso porque 
avulta-se o desafio de quebrar o paradigma cultural instalado no seio da sociedade, 

http://blog.isocial.com.br/trabalho/
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o mesmo que entende que acessibilidade deve se restringir à mera liberdade de 
locomoção, quando na verdade, acessibilidade deve ser entendida como “inclusão 
plena”, em todos os campos da vida social.  

Espera-se que uma nova sociedade, educada doravante sob uma perspectiva 
inclusiva, altere sua concepção a respeito das pessoas com deficiência, a mesma 
que hodiernamente entende que estas devem serem vistas como entes de menor 
qualificação, e por via de consequência, de menor produtividade; esse salto 
qualitativo é aguardado como uma das conquistas decorrentes da nova legislação, 
augurando-se uma maior sensibilização de todos os atores sociais para com a 
realidade imanente às pessoas com deficiência. 

DO CONCEITO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

O art. 2o da LBI apresenta para a sociedade brasileira uma definição bastante 
abrangente de pessoa com deficiência; afirma portanto que tal pessoa se descortina 
como sendo aquela que se apresenta como possuidora de um impedimento de 
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação 
com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.   

Nesse sentido, a LBI procura se alinhar com as disposições da Convenção 
Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, primeiro documento de direitos 
humanos do século XXI e o oitavo da Organização das Nações Unidas.  

Trata-se de relevante mecanismo de concretização  de direitos fundamentais, 
tanto pelo fato de que atende às demandas das pessoas com deficiência, cuja 
população mundial, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, gira no 
entorno de 650 milhões de pessoas, mas especialmente porque consolida o espado 
de avanço e de prospecção do movimento internacional de proteção dos direitos 
humanos, paradoxalmente situado em um mundo fortemente conturbado por 
tormentosos tsunamis  econômicos, por medidas de contenção da migração e livre 
circulação de pessoas, muito em razão de uma evidente xenofobia global, por 
guerras e especialmente por força da criminalidade organizada e do terrorismo 
internacional, fatores estes que se apresentam como forte obstáculo à consolidação 
dos direitos humanos em nossa época.  

Com efeito, o conceito de “pessoa com deficiência”, tal como se verifica 
constante do art. 2º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 
implica e importa na necessidade de uma grande mudança no paradigma da 
concepção jurídica do sujeito a quem se destina o referido instrumento internacional.  

Isso porque o conceito tradicional de pessoa com deficiência encontrava o 
seu alinhamento na estrita ótica das ciências da saúde, na qual deficiência implicava 
em associação com aspectos exclusivamente sensoriais, físicos e intelectuais; já a 
novel perspectiva, doravante, amplia a dimensão, em especial quando o foco da lei 
passa a ser a inclusão social mediante o exercício efetivo e a real condição de 
cidadão, de pessoa de direitos em relação a sua participação junto ao núcleo social. 

Daí porque a remissão ao texto convencional se torna peremptória, 
especialmente porque o seu teor reafirma os direitos relacionados à saúde, à 
educação inclusiva nas escolas comuns, ao transporte, às crianças e mulheres com 
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deficiência, ao atendimento em caso de calamidade, lazer, cultura, esporte, 
habilitação e reabilitação, ao trabalho e à formação profissional, entre outros. 

Segundo a observação de Montanari,  

“o fenômeno da deficiência passa a requerer, para sua manifestação, 
a conjunção de dois grupos fatores. Primeiro, um conjunto de 
características pessoais, individuais, de natureza físico-funcionais 
cujos elementos são determinados por critérios médicos. Segundo, 
um conjunto de características sociais, integrado por atitudes e 
barreiras físicas limitadoras da interação social. É a intersecção 
desses dois conjuntos que determina e delimita a manifestação da 
deficiência” (MONTANARI, 2013). 

Com efeito, buscando sua fonte na referida Convenção, a LBI reforça a 
concepção hodiernamente consolidada de que o conceito de pessoa com deficiência 
demonstra a necessidade de se perquirir não somente por meio do crivo de ordem 
médica, mas em particular, através de uma visão de largo alcance social, 
importando em uma nova compreensão de sua natureza; daí o teor da redação do 
art. 1 da citada Convenção:  

 
“O propósito da presente Convenção é promover, proteger e assegurar o 
exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito 
pela sua dignidade inerente. Pessoas com deficiência são aquelas que 
têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, 
podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 
igualdade de condições com as demais pessoas”. (Grifo nosso).  
 

A partir dessa nova definição, se torna ainda necessário delimitar os conceitos 
de limitação funcional e o de deficiência, que passam a ter sentidos jurídicos 
diversos porém complementares, como se pode observar:  

“É preciso destacar, antes de mais nada, que a lei distingue a 
limitação funcional apresentada pela pessoa da deficiência. A 
ausência de visão, a surdez ou a condição física do cadeirante, por 
exemplo, são limitações funcionais, reconhecidas como atributos da 
pessoa e inerentes à diversidade humana. A deficiência, por sua vez, 
tem caráter relacional, por consistir na interação de tais atributos com 
barreiras existentes no meio social, cujo resultado é a dificuldade ou o 
impedimento para o acesso e exercício de direitos em igualdade de 
condições com as demais pessoas” (FERRAZ, 2015). 

 

DA AVALIAÇÃO DA DEFICIÊNCIA 

 

O §1o do art. 2o da Lei Brasileira de Inclusão dispõe que a avaliação da 
deficiência, quando necessária, deverá se valer de uma análise de natureza 
biopsicossocial, devendo ser realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. 
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Ademais, complementa que deverão ser obrigatoriamente considerados 
determinados fatores, tais como os impedimentos nas funções e nas estruturas do 
corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no 
desempenho de atividades, bem como a restrição de participação. 

Ao Poder Executivo é atribuída a responsabilidade da criação de instrumentos 
para avaliação da deficiência, os quais devem ser pautados por critérios 
metodológicos, uniformemente aceitos pela comunidade científica internacional.  

DOS CONCEITOS CONTIDOS NAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

O artigo 3o da Lei Brasileira de Inclusão (LBI), buscando uniformizar e 
sedimentar os conceitos já incorporados à legislação pátria através da Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, reforça mais uma vez os seus 
enunciados, demandando a necessidade de conhecermos melhor seu significado e 
alcance; nesse sentido, a novel legislação inicia trazendo o conceito de 
acessibilidade, a qual passa ser compreendida como sendo a 

“...possibilidade e condição de alcance para utilização, com 
segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos 
urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, 
inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e 
instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso 
coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com 
deficiência ou com mobilidade reduzida”. 

Há de fato, uma forte relação entre os conceitos de acessibilidade de inclusão 
social; no senso comum, acessibilidade parece evidenciar os aspectos referentes ao 
uso dos espaços físicos; contudo, ampliando-se o significado da expressão, verifica-
se que a acessibilidade é a efetiva e real condição de transpor os entraves que 
representam as barreiras para a efetiva participação de pessoas nos vários âmbitos 
da vida social. A acessibilidade é, portanto, condição fundamental e imprescindível a 
todo e qualquer processo de inclusão social, descortinando-se como um requisito 
prévio e elementar para o exercício da cidadania. 

Sua apresentação se perfila em diversas dimensões, tais como as de 
características atitudinal, física, tecnológica, informacional, comunicacional, 
linguística e pedagógica. É, ainda, uma questão de direito e de atitudes: como 
direito, tem sido conquistada gradualmente ao longo da história social; como atitude, 
no entanto, depende da necessária e gradual mudança de atitudes perante às 
pessoas com deficiência.  

Daí porque, a promoção da acessibilidade importa em requerer a identificação 
e a eliminação dos diversos tipos de barreiras que impedem as pessoas com 
deficiência de realizar atividades e de exercer funções na sociedade em que vivem, 
em condições similares aos demais indivíduos. 

Assim e, para o fim de garantir a efetividade do direito à acessibilidade, a Lei 
Brasileira de Inclusão apresenta os conceitos de “desenho universal”, que se declina 
como a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados 
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por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, 
incluindo os recursos de tecnologia assistiva115. 

Logo em seguida, a nova lei trata da questão das barreiras, as quais, de 
forma genérica, são definidas como sendo qualquer entrave, obstáculo, atitude ou 
comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o 
gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de 
movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à 
compreensão, à circulação com segurança. 

Não há como negar que um dos desafios que se apresentam para a pessoa 
com deficiência física é justamente o enfrentamento das barreiras arquitetônicas e a 
falta de acessibilidade causada por elas. Elas, as barreiras arquitetônicas, podem 
ser traduzidas como sendo “centímetros intransponíveis do mundo civilizado, 
acarretando inúmeras dificuldades aos cadeirantes, nos mostrando de fato que por 
menor que seja o obstáculo, impede-os de ir e vir, tirando-lhes a liberdade nas suas 
escolhas”(BACIOTTI, 2013).  

Todavia, uma visão mais ampla do universo de obstáculos que se posicionam 
frente à pessoa com deficiência haverá de demonstrar que o conjunto de barreiras 
existente no cotidiano de tais pessoas é muito mais amplo do que as que dizem 
respeito, por exemplo, à questão da mobilidade; existem por assim dizer barreiras 
culturais, sociais, afetivas, de cidadania, dentre tantas outras, daí porque, mediante 
a enunciação de um rol exemplificativo (não se olvida a possibilidade de outros tipos 
de barreiras existirem, a par das citadas no texto legal) e tão somente para o fim de  
sistematizar e classificar as citadas barreiras, a Lei Brasileira de Inclusão define as 
modalidades identificadas como urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, nas 
comunicações e na informação, atitudinais e tecnológicas, apresentando-as na 
seguinte conformidade:  
a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados 
abertos ao público ou de uso coletivo; 
b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados; 
c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de transportes; 
d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, 
atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o 
recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de 
comunicação e de tecnologia da informação; 
e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem 
a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e 
oportunidades com as demais pessoas; 

                                                           

115115 A tecnologia assistiva, também denominada de “ajuda técnica” é definida na LBI como sendo os 

“produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que 
objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com 
deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida 
e inclusão social”. (Art. 3, III da Lei Brasileira de Inclusão). 
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f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa 
com deficiência às tecnologias. 

Não há como se admitir um processo real de inclusão das pessoas com 
deficiência sem que lhes seja viabilizado acesso ao domínio das ferramentas que 
permitam a sua  comunicação com o mundo que se lhe gira no seu entorno; essa 
mesma comunicação, definida no texto legal como sendo uma forma de interação 
dos cidadãos abrange por certo, entre outras hipóteses, as línguas, inclusive a 
Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de textos, o Braille, o sistema de 
sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos 
multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e 
os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e 
alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das 
comunicações. 

Ainda para o fim de se tornar possível o processo de inclusão, o ambiente que 
cerca a vivência das pessoas com deficiência haverá de contar com a possibilidade 
da implementação de adaptações razoáveis, vale dizer,  modificações e ajustes 
necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, 
quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência 
possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais 
pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais inerentes a sua particular e 
especial condição de cidadão.  

Outros importantes conceitos procuram realçar a figura da pessoa com 
deficiência contextualizada em seu convívio e sua interação junto ao espaço urbano; 
nesse sentido o elemento de urbanização é apresentado como sendo os 
componentes de obras de urbanização, tais como os referentes a pavimentação, 
saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, 
iluminação pública, serviços de comunicação, abastecimento e distribuição de água, 
paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico, e por 
sua vez, o mobiliário urbano é definido como o conjunto de objetos existentes nas 
vias e nos espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de 
urbanização ou de edificação, de forma que sua modificação ou seu traslado não 
provoque alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes 
de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso coletivo às 
telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques e 
quaisquer outros de natureza análoga.  

Para por cabo à discussão sobre os contornos que delineiam a concepção da 
pessoa com mobilidade reduzida, a nova lei a apresenta como sendo aquela que 
tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou 
temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação 
motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de 
colo e obeso.  

Evoca-se o conceito de residências inclusivas, assim consideradas as 
unidades de oferta do Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência 
Social (Suas) localizadas em áreas residenciais da comunidade, com estruturas 
adequadas, que possam contar com apoio psicossocial para o atendimento das 
necessidades da pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com deficiência, 
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em situação de dependência, que não dispõem de condições de 
autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.  

Atenta à relevante questão da habitação, a moradia para a vida 
independente da pessoa com deficiência se apresenta como o conjunto de 
estruturas adequadas capazes de proporcionar serviços de apoio coletivos e 
individualizados que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos 
com deficiência.  

Objetivando alcançar a gama de pessoas que giram no entorno das pessoas 
com deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão trata do   atendente pessoal como a 
pessoa, membro ou não da família, que, com ou sem remuneração, assiste ou 
presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas 
atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com 
profissões legalmente estabelecidas, o profissional de apoio escolar como sendo 
a pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante 
com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer 
necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e 
privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões 
legalmente estabelecidas e o acompanhante como sendo aquele que acompanha a 
pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente 
pessoal.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O texto teve por objetivo analisar o capitulo primeiro do Estatuto da Pessoa 
com Deficiência, o alcance de sua efetividade e o papel do Estado na direção do 
atendimento das demandas próprias dessa especial população. Observa-se a 
necessidade de políticas públicas amplas e dirigidas para a concretização dos 
direitos fundamentais das pessoas com deficiência.  
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TEMPOS PANDÊMICOS: A MEDIAÇÃO COMO ALTERNATIVA PARA A 
COMPOSIÇÃO DOS CONFLITOS 

 
Graziela Minas Alberti116 

Maira Angélica Dal Conte Tonial117 
 

 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Em virtude do atual cenário de pandemia, ocasionada pelo Covid-19, a 
incidência de conflitos sociais tem se tornado cada vez mais frequente. Frente a 
isso, a mediação apresenta-se como um procedimento voluntário de solução de 
conflitos, onde cada parte envolvida no conflito tem a oportunidade de expor seu 
pensamento, através de uma cultura de diálogos.  

No meio trabalhista, essa problemática é ainda mais presente, visto que, pelo 
fato de muitos empreendedores precisarem pensar em maneiras de adaptar o seu 
negócio para continuarem com o funcionamento do negócio nesse período, acabam 
enfrentando alguma dificuldade de relacionamento com seus clientes, seus 
fornecedores e, principalmente, com seus colaboradores.  

À vista disso, busca o presente resumo, compreender o contexto pandêmico e 
seus impactos nas relações socais, em especial, quando as partes se encontram 
mediante um litígio e as suas possibilidades de resolução. Também, considera o 
aumento de demandas geradas por conta dos efeitos do Covid-19, e a necessária 
busca por   métodos adequados de resolução de conflitos.  

Assim que, premidos pelo aumento excessivo e concentrando esforços na 
necessária busca de soluções, discute-se no presente ensaio os mecanismos para 
tal. Para instrumentalização da pesquisa, optou-se por realizar-se um estudo 
bibliográfico. 
 
DESENVOLVIMENTO 
 

Para que se possa atingir o intento deste pequeno ensaio (sobre métodos 
adequados de soluções de conflitos), necessário se faz contextualizar o momento 
em que se vive. Nesse cenário, importante que se destaque o fenômeno da 
pandemia – Covid-19, que pode ser definido como uma “variação da família 
coronavírus. Os primeiros foram identificados em meados da década de 1960, de 
acordo com o Ministério da Saúde.” (G1 Globo, 2020, s/p).  
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Conforme informações do Ministério da Saúde (2020), o Covid-19 é 
ocasionado pelo coronavírus SARS-CoV-2, caracterizado por um quadro clínico de 
infecções assintomáticas a quadros respiratórios mais graves. Os principais 
sintomas apresentados por essa doença, variam desde um simples resfriado até 
uma pneumonia severa, incluindo tosse, febre, coriza, dor de garganta e dificuldade 
para respirar.  

A rápida expansão da notícia da pandemia despertou pânico, além do medo 
do desconhecido as inúmeras pessoas afetadas adentrando em hospitais até então 
despreparados para enfrentar tal situação. Este vírus, então, afetou e ainda está 
afetando violentamente a sociedade, obrigando a todos se adaptarem a uma nova 
realidade, mudando hábitos, costumes, formas de ser e estar no meio social. E 
como não poderia ser diferente, a forma de trabalhar.  

Segundo Nasciutti (2020) a pandemia impacta diretamente no mundo do 
trabalho e dos trabalhadores. Nesse sentido, muitas mudanças já acontecerão e 
muitas ainda irão acontecer no futuro, integrando todas as dimensões e níveis 
sociais, tanto na cadeia produtiva, nas dinâmicas operacionais de recursos 
humanos, nos vínculos empregatícios, entre outras dimensões.  

Além do mais, Silva (2020, p. 66) complementa afirmando que, “o mundo do 
trabalho vem sendo duramente afetado. Seja com a perda de emprego e renda, com 
a introdução massiva do trabalho remoto ou com a exposição de risco de contágio, 
trabalhadores de todo o planeta sofrem os efeitos da COVID-19”. Toda essa 
situação, na qual os trabalhadores estão expostos, gera temor pela morte de 
familiares, desempregos em diversos setores e a dura condição de não ter muita 
escolha (LEAL, 2020).  

Com o aumento do número de conflitos, sobretudo aqueles decorrentes do 
inadimplemento de obrigações contratuais ou a revisão de contratos de diferentes 
espécies, impõem-se a necessidade de destinar os recursos existentes. Frente a 
isso, a adoção de novas formas inovadoras para lidar com esses conflitos, a fim de 
complementar a ação do Poder Judiciário, está sendo ainda mais necessária do que 
nunca (FILPO, 2020).  

Logo, sobre a melhor maneira pra lidar com os conflitos na esteira da crise do 
Covid-19, Filpo (2020, p. 194) pontua que,  

 
ações judiciais podem não ser o melhor caminho, e certamente não devem 
ser a primeira opção para lidar com o descumprimento ou tentativa de 
flexibilização de contratos de direito privado que venham a ser afetados 
pelos impactos econômicos da pandemia. Há de se investir na busca de 
soluções negociadas/mediadas que representem um ponto de equilíbrio 
para minimizar os danos para todos envolvidos.  

 
Não demorou para que os efeitos do distanciamento social causassem danos 

- tanto sociais (isolamento, fobia, depressão), quanto efeitos econômicos (quebra de 
empresas, perda de empregos, etc.). A crise sanitária impactou de maneira severa 
as relações sociais e econômicas e como não poderia deixar de ser – seus impactos 
vieram parar no Poder Judiciário, pela enxurrada de ações e demandas que versa 
sobre quebras contratuais causadas em virtude do inadimplemento de obrigações 
então assumidas.  
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Em especial pequenas empresas e pessoas físicas, formam os mais afetados 
pelos impactos do isolamento social, pois conforme o Sebrae (2020, s/p), “a 
pandemia de coronavírus mudou o funcionamento de 5,3 milhões de pequenas 
empresas no Brasil, o que equivale a 31% do total. Outras 10,1 milhões, ou 58,9%, 
interromperam as atividades temporariamente”.  E o Poder Judiciário, que já estava 
assoberbado por inúmeros processos pendentes de solução, agora teve que se 
adaptar e receber mais essa leva de ações.   

Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (2019, p. 80), “mesmo que 
não houvesse ingresso de novas demandas e fosse mantida a produtividade dos 
magistrados e dos servidores, seriam necessários aproximadamente 2 anos e 6 
meses de trabalho para zerar o estoque”. Além disso, como há essa sobrecarga de 
trabalho, os juízes não conseguem atender totalmente à demanda existente, e o 
processo demora mais a ser julgado e concluído (CNJ, 2018).  

 
A conjuntura atual deixa explícito que o Poder Judiciário vive uma crise, e o 
tema, de forma recorrente, ganhou, nesses últimos anos, um espaço 
permanente na agenda dos tribunais, superiores, federais e estaduais, do 
Conselho Nacional de Justiça, dos magistrados, dos membros do Ministério 
Público, da mídia e da sociedade como um todo, que exige uma atuação 
transparente do Poder Judiciário, focada nos resultados. (GRANGEIA, 
2013, p. 2-3).  

  
Dada essa crescente demanda, o Estado não tem conseguido atender o 

cidadão, o qual coloca seu conflito à apreciação da jurisdição. Algumas das 
deficiências internas do judiciário, referem-se a falta de estrutura, falta de pessoal, 
reduzido número de juízes, dentre outras (MENEZES, 2000).  

Assim, que o retrata nada agrada o meio social. E judicializar mais 
procedimentos em nada contribui para a solução. Neste contexto, a mediação 
poderá alçar grande importância.  

A mediação consiste em um meio consensual de abordagem de 
controvérsias, no qual um terceiro imparcial age como facilitador do processo de 
comunicação entre os envolvidos, propiciando aos mesmos, protagonizar saídas 
produtivas, pois considera a percepção ampliada dos meandros da situação 
controvertida (TARTUCE, 2016). 

Na visão de Ramos (2002), a mediação é uma técnica de composição dos 
conflitos, caracterizada pela participação de um terceiro – o mediador – o qual tem 
como função escutar as partes para formulação de propostas. Tem como principais 
características, a rapidez e a eficácia de resultados, assim como a redução do 
desgaste emocional e do custo financeiro, a garantia de privacidade e sigilo, redução 
da duração e a facilidade no processo de comunicação. “O que se valoriza na 
mediação é a autonomia, a vontade, os pontos positivos de cada um dos envolvidos 
para, ao final, compreender o verdadeiro conflito”. (MENEZES, 2000, p. 205).  

A mediação de conflitos, por ser um processo estruturado, não tem um prazo 
definido e pode terminar ou não em um acordo, pois as partes têm autonomia para 
buscar soluções que compatibilizem seus interesses e necessidades. Em regra, 
pode ser utilizada em conflitos multidimensionais ou complexos (CNJ, 2020).  

Sousa (2005) refere que, a mediação possibilita a compreensão do conflito 
pelas partes, a fim de que possam melhor administrá-lo e evitar novos 
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desentendimentos no futuro. A respeito da figura de mediador, esse deve ter 
conhecimento básico de psicologia, sociologia, técnicas de escuta e comunicação, 
formas de manejo de conflitos, entre outros, a fim de facilitar o processo de 
conciliação entre as partes.  

Assim que, por técnicas adequadas e profissionais preparados, o Poder 
Judiciário poderá dar uma resposta interessante aqueles que direta ou indiretamente 
foram afetados pela Pandemia e necessitam do Estado para que esses canais 
sejam abertos e o conflito resolvido. 

Para tanto o Poder Judiciário gaúcho possui o CEJUSC Cidadão, que 
possibilita a resolução de conflitos de forma on-line. Inaugurado em setembro de 
2020, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Cidadão On-line, tem o intuito 
de atender a demandas civis e de família junto às Comarcas que não possui 
serviços de mediação e conciliação. Assim, qualquer cidadão do Rio Grande do Sul 
pode solicitar uma sessão de conciliação, devendo aguardar a homologação judicial 
virtualmente, sem precisar sair de casa. O portal oferece uma solução para a 
resolução de questões cotidiana da vida das pessoas, tais como cobranças de 
dívidas, revisão de contratos, reclamações sobre compras de mercadorias, 
contratações de serviços, etc. (TRJRS, 2020).  
  
 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

 Contudo, são notórias as consequências geradas pela pandemia, pois além 
de afetarem a saúde da população mundial, também afetam fortemente as relações 
sociais. Assim, dado o fato de que muitas relações trabalhistas também estão sendo 
alvo de desavenças, a mediação pode ser considerada como uma das principais 
formas de solucionar conflitos, em virtude de ser mais eficaz e célere.   

Não obstante, a existência de plataformas on-line, como no caso do portal 
CEJUSC Cidadão, proporciona o devido atendimento ao cidadão, sem colocar em 
risco a propagação do novo coronavírus durante esse período de pandemia. Perante 
isto, sem a necessidade de encontros físicos, é possível obter a resolução de um 
conflito, mediado por um terceiro imparcial e sem poder decisório, que irá atuar de 
maneira inteiramente virtual, facilitando o diálogo e a aproximação entre as partes 
envolvidas. Essa alternativa virtual também pode ser vista como uma solução para 
evitar ainda mais o congestionamento de processos no Conselho Nacional de 
Justiça.  
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SOLUÇÕES DE CONFLITOS NOS PROCEDIMENTOS ARBITRAIS EM FACE A 
COVID-19 

 
Rafael Menguer Bykowski dos Santos118 

Luis Ricardo Bykowski dos Santos119 
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 Os procedimentos arbitrais passaram pelas mais diversas modificações e 
alterações fundamentadas pela “COVID-19”, nas esferas federal e estadual, 
ocorrendo diariamente, deixando a marca da pandemia em todo o ordenamento 
jurídico brasileiro, aumentando a busca por soluções de conflitos para a melhor 
solução dos litígios em face as crescentes disputas da sociedade brasileira 
contemporânea. 
 O trabalho utiliza uma metodologia dedutiva para a solução de problemas de 
raciocínio lógico, partindo de uma premissa maior para uma premissa menor, bem 
como coaduna aos métodos de pesquisa e análise de conteúdo bibliográfico e 
documental, especialmente aos atos normativos e administrativos relacionado ao 
problema. 
 Como referencial teórico, a pesquisa investigou a solução de conflitos nos 
procedimentos arbitrais em face a “COVID-19”, suas alterações e modificações 
fundamentadas pelo período de calamidade pública, da mesma forma as vantagens 
e desvantagens dessas medidas para o progresso e desenvolvimento da resolução 
dos conflitos arbitrais e do mesmo modo contribuindo para mitigar os efeitos 
consequentes da pandemia. 
 Portanto, o estudo apresenta uma análise erudita do assunto para que seja 
encontrada uma resolução, ou seja, uma solução adequada para o problema, com o 
fim de salientar não só as medidas como os direitos humanos e fundamentais 
assegurados e garantidos pelos atos e resoluções do Poder Estatal. 
 

DESENVOLVIMENTO 
 

Seja na jurisdição contenciosa ou na arbitragem, os litigantes devem 
obedecer às regras e seus padrões. Sendo que em períodos particular de tempo, 
muitas vezes não extensíveis, certos procedimentos devem ser seguidos, como uma 
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forma de garantir a orientação do princípio do devido processo legal. Nessa 
realidade, a condução administrativa de processos judiciais, principalmente no que 
diz respeito aos prazos e forma de apresentação das peças processuais, geralmente 
cabem aos tribunais estaduais, federais, do trabalho e eleitorais, bem como aos 
tribunais superiores, dentro dos limites de suas respectivas jurisdições.  

Na esfera federal, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) emitiu resoluções 
relativas à condução de processos judiciais. Nessa perspectiva, a conduta 
administrativa de procedimentos arbitrais depende principalmente de processos 
onde há o acordo mútuo dos litigantes. Portanto, a arbitragem ocorre através das 
denominadas instituições arbitrais que, por meio da adoção de regulamentos, têm a 
função de administrar a arbitragem. 

Em meio ao cenário atual, onde os procedimentos estabelecidos estão 
mudando substancialmente e também os padrões gerais de condução da arbitragem 
em um esforço para conter a disseminação da “COVID-19”. Dessa forma, várias 
mudanças foram estabelecidas com relação a cálculo de prazos processuais, 
restrições à realização de audiências e outros atos presenciais, bem como o 
incremento do processo digital. 

Nessa mesma linha, na esfera estadual, o Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo (TJSP) mudou de ordinário para especial o regime de trabalho na 
primeira e segunda instância em São Paulo. Este regime foi ainda mais detalhado no 
Comunicado Conjunto n.º 249, de 24 de março de 2020, para tribunais de primeira 
instância, e no Comunicado Conjunto n.º 37, de 25 de março de 2020, para o TJSP, 
pelos quais todos os juízes, servidores e estagiários devem trabalhar, por home 
office, reduzindo assim suas atividades presenciais a um mínimo indispensável para 
as operações processuais. 

Dessa forma, em iniciativa inédita, o presidente do TJSP desdobrou, em 31 
de março 2020, um plano de contingência de despesas que visa equilibrar o 
orçamento do tribunal e gastos dos próximos meses em razão da pandemia. 

De outro bordo, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) 
emitiu o Ato  Normativo Conjunto n.º 04 de 12 de março de 2020, ordenando a 
adoção de medidas temporárias para evitar a propagação da pandemia. Por meio da 
Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ n.º 05, de 16 de março de 2020, que instituiu o 
Regime Especial de Atendimento Urgente (REAU), conforme detalhado nos Ato 
Normativo Conjunto n.º 06, de 17 de março de 2020, e Ato Normativo Conjunto 
TJ/CGJ n.º 07, de 17 de março de 2020, sendo posteriormente alterado pelos Ato 
Normativos Conjuntos n.º 08, de 28 de março de 2020, e n.º 09, de 31 de março de 
2020. 

Já na esfera federal, o CNJ promulgou a Resolução n.º 313, de 19 de março 
de 2020, estabelecendo um sistema de serviço extraordinário para harmonizar a 
prestação de serviços judiciários e garantir o acesso à Justiça neste período 
emergencial, com vistas a evitar a disseminação da pandemia.  

Todos os prazos processuais foram suspensos, sem prejuízo aos atos 
processuais necessários para preservar direitos urgentes. Todavia, esta resolução 
não foi aplicada ao Supremo Tribunal Federal (STF) e aos órgãos da Justiça 
Eleitoral.  
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De outro bordo, curial observar que, de acordo com estatísticas recentes, o 
sistema de trabalho em casa não afetou a produtividade dos tribunais. Levantamento 
realizado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em 30 de março de 2020 mostrou 
que os tribunais conseguiram manter seus níveis de produtividade durante as 
primeiras semanas de trabalho em casa, e o número de decisões proferidas entre 16 
e 26 de março aumentou, e seguem aumentando.  

Ademais, em relação à arbitragem, uma série de câmaras e centros de 
arbitragem nacionais e internacionais que administram arbitragens no Brasil e no 
exterior, emitiram resoluções e comunicados com diretrizes e revisões de 
procedimentos, tanto para instauração de novos procedimentos para a condução 
das arbitragens já em curso, no esforço de atender às necessidades atuais em meio 
ao surto.  

De um modo geral, as medidas compreendem a suspensão dos processos 
físicos, inclusive para documentos, que devem ser enviados eletronicamente, 
atendimento remoto por secretárias, e recomendações para audiências virtuais. 
Porém, as arbitragens já em andamento, diferem quanto à possibilidade de um único 
árbitro ordenar a suspensão do processo, por sua própria iniciativa e/ou a pedido 
das partes. 

Também é importante observar outras soluções alternativas, como 
negociação, conciliação, mediação, entre outros ainda pouco conhecidos, que 
ganharão destaque conforme o período de calamidade. É o caso, por exemplo, da 
Resolução de Disputa Online (RDO) e da nova Blockchain Arbitration, além de 
métodos híbridos concebidos para disputas específicas. Portanto, mais do que 
nunca, as partes e os advogados são recomendados a buscar maior eficiência na 
forma como as disputas são resolvidas. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O estudo teve como ponto teórico a investigação das alterações e 
modificações nos soluções de conflitos dos procedimentos arbitrais advindos da 
pandemia ocorrida no Brasil e no mundo. A pesquisa, logicamente, fundamentou-se 
em uma extensa fonte de referências bibliográfica e documental, especialmente, a 
atos normativos e administrativos relacionados ao problema. 
 O trabalho investigou as modificações e alterações nos procedimentos de 
arbitragem, na esfera das soluções de conflitos em face a “COVID-19”, bem como no 
gerenciamento desses procedimentos, seus aspectos mais relevantes, bem como as 
vantagens e desvantagens com base nas alterações realizadas no corpo jurídico 
brasileiro. 
 Em tal perspectiva, as ações e normatizações estatais buscam dar condições 
para que os indivíduos e empresas resolvam seus conflitos de forma eficaz, 
reconhecendo as dificuldades enfrentadas por pessoas físicas e jurídicas em um 
momento atípico, mas sem deixar de respeitar condições específicas dos indivíduos 
e seus direitos humanos e fundamentais. 
 Por derradeiro, conclui-se que as alterações normativas e administrativas já 
realizadas foram necessárias para enfrentar um momento emergencial, ou seja, 
foram essenciais para administrar todo o estado de calamidade nacional advindo do 
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“coronavírus”. Concernente a isso, com o passar do tempo, mais modificações 
legislativas serão realizadas, certamente deixando a marca da pandemia em toda a 
legislação nacional. 
 
REFERÊNCIAS 
 
BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução n.º 313, de 19 de março de 2020. 
Estabelece, no âmbito do Poder Judiciário, regime de Plantão Extraordinário, 
para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de 
prevenir o contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19, e garantir o acesso à 
justiça neste período emergencial. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/2020/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-313-5.pdf. Acesso 
em: 31 ago. 2020. 
 
RIO DE JANEIRO (Estado). Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ato 
Normativo Conjunto n.º 04 de 12 de março de 2020. Estabelece medidas 
temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavirus (COVID19), 
considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS), bem como disciplina a concessão de Regime de Teletrabalho Externo 
especial – RETE aos magistrados e servidores do Poder Judiciário do Estado 
do Rio de Janeiro, nas situações excepcionais que menciona. Disponível em: 
http://www.tjrj.jus.br/informes-presidencia/informe/-/visualizar-
conteudo/10136/7098303. Acesso em: 31 ago. 2020. 
 
RIO DE JANEIRO (Estado). Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ato 
Normativo Conjunto TJ/CGJ n.º 05, de 16 de março de 2020. Disciplina o Regime 
Diferenciado de Atendimento de Urgência (RDAU), o disposto no art. 19 do Ato 
Normativo Conjunto nº 04/2020, e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/informes-presidencia/informe/-/visualizar-
conteudo/10136/7094758. Acesso em: 31 ago. 2020. 
 
RIO DE JANEIRO (Estado). Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ato 
Normativo Conjunto n.º 06, de 17 de março de 2020. Regulamenta a forma e o 
funcionamento do Regime Diferenciado de Atendimento de Urgência (RDAU) 
no âmbito 1º e 2º graus de jurisdição do Poder Judiciário do Estado do Rio de 
Janeiro, para o período compreendido entre os dias 17 e 31/03/2020, instituído 
pelo Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ nº 05/2020. Disponível em: 
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/informes-presidencia/informe/-/visualizar-
conteudo/10136/7097993?_sm_au_=iVVM7HNPPfRFn6c5vMFckK0232C0F. Acesso 
em: 31 ago. 2020. 
 
RIO DE JANEIRO (Estado). Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ato 
Normativo Conjunto TJ/CGJ n.º 07, de 17 de março de 2020. Disciplina o disposto 
no art. 9º do Ato Normartivo Conjunto nº 04/2020 e dá outras providências. 
Disponível em: http://www.tjrj.jus.br/web/guest/informes-presidencia/informe/-
/visualizar-conteudo/10136/7098323. Acesso em: 31 ago. 2020. 

http://www.tjrj.jus.br/informes-presidencia/informe/-/visualizar-conteudo/10136/7098303
http://www.tjrj.jus.br/informes-presidencia/informe/-/visualizar-conteudo/10136/7098303
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/informes-presidencia/informe/-/visualizar-conteudo/10136/7094758
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/informes-presidencia/informe/-/visualizar-conteudo/10136/7094758
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/informes-presidencia/informe/-/visualizar-conteudo/10136/7097993?_sm_au_=iVVM7HNPPfRFn6c5vMFckK0232C0F
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/informes-presidencia/informe/-/visualizar-conteudo/10136/7097993?_sm_au_=iVVM7HNPPfRFn6c5vMFckK0232C0F
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/informes-presidencia/informe/-/visualizar-conteudo/10136/7098323
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/informes-presidencia/informe/-/visualizar-conteudo/10136/7098323


277 
 

 
Anais VIII Mostra de Trabalhos Jurídicos Científicos – 2019- ISSN 2448-251X – p. 01-335 

Rua Universidade das Missões, 464, Pavilhão 18 - 98802-470 – Santo Ângelo – RS  
Fone 55 3313-7907 / Fax 55 3313-7900 – http://www.santoangelo.uri.br 

 

 
RIO DE JANEIRO (Estado). Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ato 
Normativos Conjuntos n.º 08, de 28 de março de 2020. Institui o Plantão 
Extraordinário eletrônico previsto na Resolução nº. 313/2020 do CNJ e 
disciplina sobre a administração de prédios e instalações do Poder Judiciário, 
bem como a suspensão de prazos para o período compreendido entre os dias 
01 e 30/04/2020 e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/informes-presidencia/informe/-/visualizar-
conteudo/10136/7123662. Acesso em: 31 ago. 2020. 

 
RIO DE JANEIRO (Estado). Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ato 
Normativos Conjuntos n.º 09, de 31 de março de 2020. Altera dispositivos do 
Ato Normativo nº. 8/2020 e dá outras providencias. Disponível em: 
http://www.tjrj.jus.br/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/7121641. Acesso 
em: 31 ago. 2020. 

 
SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Comunicado 
Conjunto n.º 37, de 25 de março de 2020. Disponível em: 
https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Coronavirus/Comunicados/ComunicadoConj
unto37-20.pdf. Acesso em: 31 ago. 2020. 
 
SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Comunicado 
Conjunto n.º 249, de 24 de março de 2020. Disponível em: 
https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Coronavirus/Comunicados/ComunicadoConj
unto249-20.pdf. Acesso em: 31 ago. 2020. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/informes-presidencia/informe/-/visualizar-conteudo/10136/7123662
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/informes-presidencia/informe/-/visualizar-conteudo/10136/7123662
http://www.tjrj.jus.br/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/7121641
https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Coronavirus/Comunicados/ComunicadoConjunto37-20.pdf
https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Coronavirus/Comunicados/ComunicadoConjunto37-20.pdf
https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Coronavirus/Comunicados/ComunicadoConjunto249-20.pdf
https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Coronavirus/Comunicados/ComunicadoConjunto249-20.pdf


278 
 

 
Anais VIII Mostra de Trabalhos Jurídicos Científicos – 2019- ISSN 2448-251X – p. 01-335 

Rua Universidade das Missões, 464, Pavilhão 18 - 98802-470 – Santo Ângelo – RS  
Fone 55 3313-7907 / Fax 55 3313-7900 – http://www.santoangelo.uri.br 

 

A MEDIAÇÃO JUDICIAL SOB A INFLUÊNCIA DO NOVO NORMAL 
 

Bruna Escobar Teixeira120 
Eduardo Macedo Cattelan121 

 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
O panorama jurídico atual tem se movimentado de forma rápida nos últimos 

cinco anos, e isso, com o advento do processo eletrônico e com a implementação da 
mediação humanizada, comportando um novo cotidiano para os operadores do 
Direito. E também, há de se considerar a realidade social num mundo modificada 
pela pandemia, regulamentada por decretos e ofícios de toda espécie. E balizando 
tal premissa, há imperiosa necessidade de ser visualizado o procedimento da 
mediação neste contexto novo. 

No caso, em sendo imprescindível o distanciamento, a mediação judicial 
passa a ter sua aplicação voltada ao contexto virtual, num viés protocolar que 
pretende respeitar um novo regramento social. Trata-se de uma nova realidade, que 
passa a ser vislumbrada de maneira definitiva. E assim, o presente trabalho 
direciona seu alvo nesta nova realidade cibernética, indagando a efetividade da 
mediação nestes dias de afastamento social, sem que o norteamento jurídico seja 
afastado. 

Assim, este trabalho possui como objetivo geral analisar a efetividade da 
mediação judicial quando atrelada ao âmbito tecnológico. Ainda, especificamente, o 
estudo busca apresentar características da pandemia da COVID-19, uma breve 
explanação acerca da mediação, bem como compreender a relação e a execução 
da mediação em contexto cibernético, no novo normal. Para cumprir com o objetivo 
referido, utilizou-se do método monográfico, a partir de pesquisas em fontes 
bibliográficas, tais como livros e artigos publicados relativos ao assunto. Assim, 
como resultado, observa-se a capacidade de a mediação se adaptar a presente 
situação, buscando efetividade e alteridade.  
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O NOVO NORMAL 
 
Atualmente, vivencia-se uma crise sanitária e humanitária decorrente da 

pandemia da COVID-19. Independente da causa ser inevitável ou não, novos 
hábitos foram impostos. Conforme Nísia Trindade Lima, Paulo Marchiori Buss e 
Rômulo Paes-Sousa (2020, p. 01), a pandemia “evidenciou uma profunda mudança 
nas relações entre espaço, tempo e doenças infecciosas. Percebeu-se que o mundo 
estava mais vulnerável à ocorrência e à disseminação global, tanto de doenças 
conhecidas, como novas”. O Brasil apresenta um cenário incerto e as aferições 
legitimas e confiáveis do número de casos e óbitos por COVID-19 “esbarram na 
ausência de dados confiáveis, seja dos casos ou da implantação efetiva das 
medidas de supressão, frente às recomendações contraditórias das autoridades em 
cada nível de governo” (WERNECK, CARVALHO, 2020, p. 03). Algumas medidas 
foram adotadas para responder a crise em questão. Também compreendidas como 
consequências, umas dessas ações é o isolamento social, capaz de gerar 
alterações comportamentais fomentadoras de adoecimento psicológico que podem 
ocasionar consequências graves na saúde mental do indivíduo. 

Diante desse cenário, a comunidade buscar se readaptar perante os novos 
desafios, buscando maneiras de recompor o cotidiano. Nesse contexto, surge a 
expressão “novo normal” como uma “proposta de um novo padrão que possa 
garantir nossa sobrevivência” (SCHIRATO, 2020, s.p.). Esse panorama 
completamente novo e imprevisível modifica a realidade de maneira drástica, 
obrigando e impondo uma readaptação diante dos novos desafios. Determinada 
cena não foi diferente com o âmbito judiciário. 

Assim como outros órgãos e instituições, o poder judiciário, em meio a atos 
normativos, recomendações e resoluções, também vem laborando no sentido de 
combater a pandemia, destinando recursos, estrutura e flexibilizando 
regulamentações. Um dos procedimentos alterados pelo judiciário, com o fito de dar 
continuidade ao trabalho de servidores, advogados e acesso à justiça para a 
comunidade, é a promoção de audiências online. As sessões de conciliação e 
mediação, processuais ou pré-processuais que ocorriam presencialmente 
acontecem, agora, de forma virtual por aplicativo criado especificamente para o fim. 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por intermédio da Resolução n. 330 
de 26/08/2020, regulamenta e estabelece critérios para a realização de audiências e 
outros atos processuais por videoconferência. 

 
A MEDIAÇÃO 

 
As modificações e transformações pelas quais a sociedade vem passando, e 

a agilidade em que tais mudanças vêm ocorrendo, revelam a magnitude e amplidão 
da diversidade cultural que permeia a coletividade, influenciando no trato e na 
interação social.  E neste contexto, a comunicação é um dos sentidos mais 
valorizados e utilizados para perfectibilização da relação social. Entretanto, por 
vezes se vislumbra a ruptura de tão importante instrumento. E nesta ruptura há 
consequências, que na maioria das vezes é dirimido com o olhar frio da Justiça, 
através de análise de um terceiro imparcial que é voltado apenas para regramentos, 
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legislações e preceitos engessados e estreitos, esquecendo-se assim o fator 
humano. E sobre esta ótica unificada e completamente estático, uma das partes do 
triângulo conflituoso acaba sendo completamente prejudicada.  

Deste modo, em sendo o conflito inerente a agregação de conjecturas 
pertinentes as relações coletivas, pode ser esta vislumbrada como uma maneira de 
se crescer, de se evoluir na esfera pessoal e social, abrindo espaço para uma série 
de reflexões e mudanças de posicionamento e mensuração de valores. No 
entendimento de Sales (2010, p. 133) trata-se do “motor de transformação das 
relações e das estruturas sociais sensíveis as dinâmicas das relações humanas”. A 
mediação surge como método autocompositivo humanizado para resolução destes 
conflitos, oriundos deste trato social em constante modificação, assim como traz 
uma nova perspectiva no que tange o acesso da sociedade à justiça. Advém do 
novo texto de um novo código, que prima pela humanização da justiça, assim como, 
trata de uma busca por um caminho menos complexo, mas de efetividade e 
resolução das demandas judiciais.  

Através do auxílio de um terceiro imparcial devidamente capacitado na 
aplicação de técnicas elaboradas, facilita o diálogo entre os envolvidos, trabalha 
com sentimentos e emoções (quando existentes), busca evidenciar os verdadeiros 
interesses, necessidades, anseios e receios, para que seja possível a criação, pelas 
próprias partes, de uma solução factível e sustentável no tempo e no espaço, que 
proporcione satisfação para ambas. Assim, intenta-se não apenas a produção do 
acordo (embora este seja o resultado culturamente mais representativo de êxito), 
mas também a prevenção de novos conflitos, a inclusão social e a pacificação. 

Esse referido terceiro não possui a missão de decidir acerca do evento em 
apreço. Ele apenas auxilia as partes na obtenção da solução consensual. A 
mediação é orientada pelos princípios da imparcialidade do mediador, isonomia 
entre as partes, oralidade, informalidade, autonomia de vontade das partes, busca 
do consenso, confidencialidade e boa-fé. Tem como objeto, direitos disponíveis e os 
direitos indisponíveis que admitem transação. Não obstante, a mediação intenta 
quebrar paradigmas arraigados em contexto social, como a cultura da litigiosidade 
que redunda do ensino do Direito em sua vertente clássica, ou seja, a necessidade 
de se levar ao Poder Judiciário demandas que poderiam ser solucionadas em um 
ambiente mais propicio e com mecanismos apropriados e mais singelos.  

E neste sentido, em havendo uma relação de proximidade que foi quebrada 
por conta de falhas na comunicação, há de se utilizar a mediação, para que assim, 
se restabeleça o dialogo, e se for caso, que até mesmo se estabeleça qualquer 
dinâmica entre as partes. Este cenário de modificação de paradigmas busca como 
alvo uma nova estruturação para a pacificação social, que não venha a se basear 
numa cultura litigiosa e de sentenças, que só veem a contribuir com uma falsa 
percepção competitiva.  

Mas se esbarra em mais um paradigma. Levando em conta o presente 
período de distanciamento social, a mediação ficou restrita ao âmbito virtual, 
havendo a necessidade de uma auto reciclagem, com fito de pormenorizar os efeitos 
de um afastamento imposto pela busca da segurança geral, assim como, abrandar o 
distanciamento físico, e ainda sim, manter os preceitos do normativismo jurídico e 
demais simbolismos próprios.  
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A MEDIAÇÃO NO CONTEXTO CIBERNÉTICO 
 
O novo ambiente cibernético que atualmente os operadores de direito estão a 

frequentar de forma constante, na busca da defesa de seus constituintes deverá 
comportar a mediação de forma completa e irrestrita, e sem que o método esbarre 
em questões de considerável complexidade ou de qualquer outra ordem. Assim, 
tanto procuradores quanto mediadores deverão estar preparados para adentrarem 
neste novo mundo, estabelecendo-se como incentivadores e mantenedores do novo 
cenário. E o trato social, guindado pela referencia conceitual da mediação deve 
estar presente sempre, devendo os mediandos serem acolhidos da mesma forma 
que o são no ambiente anterior, ou seja, no formato presencial, mesmo que 
atualmente seja difícil aliar a cultura orgânica à tecnologia. Deve-se ter em mente 
que o distanciamento propagado pelo “novo normal” exige que haja a fusão entre os 
sistemas, independente dos preceitos socioeconômicos que são propulsados a partir 
daqui.  

Esse distanciamento entre as duas correntes teóricas parece se agravar 
quando o assunto é mediação. A área dos estudos ciberculturais teoriza, por 
exemplo, sobre diversos tópicos que relacionam as práticas sociais aos processos 
de comunicação na internet, principalmente no que se refere à convergência das 
mídias, à transformação e tendências dos meios tecnológicos e ao fluxo de 
informações em rede. (SANTAELLA, 2010, p. 15). Todos esses tensionamentos já 
produziram grandes avanços para o campo científico, inclusive a questão da 
mediação no espaço online. De fato, a expectativa por uma comunicação mais ágil 
já era existente desde a década de 1960 e 1970, o que se concretiza no presente 
momento. 

A comunicação cibernética e a técnica de mediação devem dialogar de forma 
harmônica, sem qualquer entrave que seja determinante para uma sessão virtual. 
Esse enfoque resume a mediação ao papel do computador como intermediário entre 
os grupos e instituições sociais. É o receptáculo perfeito para as falas e 
manifestações que ainda devem ser humanizadas, pois os participantes não podem 
ser comparados a autômatos, pois, dotados de sentimentos e anseios, que são 
propagados no ambiente virtual. A conversação e a interação são possíveis através 
de dispositivos e artefatos tecnológicos. Assim, há de se aguardar esta 
normalização, tendo em vista que o “novo normal” já se transformou no “normal”.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Há de se verificar que não há mais espaço para resistências, que já são 
isoladas. O formato tecnológico em toda sua esfera já abraçou a mediação, que 
mesmo que criando barreiras através das telas de computadores, notebooks e 
celulares, ainda contempla o ser humano e suas intrincadas vontades. Os circuitos 
dos equipamentos jamais servirão como vedações, muito menos criarão revezes e 
óbices. Do contrario. Criam e são pontes de comunicação que permitirão a 
formatação da paz social.  
 Portanto, a atualidade e toda sua tecnologia estão devidamente prontos para 
a mediação assim como, para toda a justiça, sem que se perca o lado humano. A 
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tecnologia tem se tornado uma aliada indispensável das atividades jurídicas. Estar 
atualizado com os novos recursos tecnológicos e investir nessas ferramentas gera 
uma série de benefícios para a rotina do profissional de Direito. Por derradeiro, a 
mediação de conflitos e os procedimentos arbitrais se tornarão inteiramente virtuais 
pós-pandemia, estabelecendo por fim, o já instaurado “normal”.  
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A COMPLEXA EFETIVAÇÃO DO DIREITO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE NO 
BRASIL: PARADOXOS TEÓRICOS E NORMATIVOS122 
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Orientadora: Janaína Machado Sturza125 

 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

O presente projeto objetiva fazer uma análise do direito fundamental social à 
saúde, em especial às políticas públicas articuladas e fomentadas pelo Ministério da 
Saúde para garantir e promover o acesso à atenção básica em saúde como parte do 
direito à saúde. Para tanto, utilizar-se-á o aporte teórico e normativo pós 
Constituição de 1988, buscando especialmente conhecer as políticas públicas do 
sistema público de saúde no Brasil. Tal estudo será realizado sob a perspectiva 
reflexiva das teorias do Direito Fraterno e do Direito Vivo, considerando-se que os 
direitos sociais são direitos humanos fundamentais no senso jurídico, uma vez que 
são direitos que tem como escopo a índole social do ser humano, além de serem 
exigências que brotam da condição de sermos membros ativos e solidários de um 
grupo social. Logo, na sociedade contemporânea, a saúde pode ser considerada 
como um bem comum a todos, como um direito fundamental social necessário à 
manutenção da vida. 
Palavras-chave: Dignidade Humana; Políticas públicas; Direito Vivo; Direito 
Fraterno 
 
DESENVOLVIMENTO 
 

A articulação e elaboração do estudo serão norteadas por leituras prévias que 
possibilitarão reflexões, pesquisa e a construção do referencial teórico, bem como a 
análise dos resultados pertinentes à verificação, junto ao Ministério da Saúde, das 
políticas públicas voltadas à atenção básica em saúde. Neste sentido, o tipo de 
pesquisa caracterizar-se-á como um estudo de caso, especificamente sobre as 
políticas públicas de atenção básica à saúde promovidas pelo MS no Brasil, tendo 
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como método de abordagem o dedutivo, o qual parte do geral para o específico. Já 
como método de procedimento, utilizar-se-á o analítico, que busca construir e 
aprofundar de forma quantitativa e qualitativa a análise de tais dados, além do 
histórico-crítico, que busca perscrutar os acontecimentos e processos do passado, 
no intento de verificar sua influência na contemporaneidade. Quanto à técnica de 
pesquisa, utilizar-se-á a documentação indireta, através da pesquisa documental, 
doutrinária e bibliográfica, sob a perspectiva sistêmica. Por fim, as teorias de base a 
serem seguidas contemplarão a Teoria do Direito Fraterno e do Direito Vivo. 

No Brasil, o direito à saúde esta fomentado em nossa Constituição Federal de 
1988, no artigo 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 a 
promoção, proteção e recuperação”. Contudo o direito à saúde implica muito além 
do simples atendimento no hospital e/ou postos de saúde. Abrange também a 
garantia ampla de qualidade de vida, em associação a outros direitos básicos, como 
educação, saneamento básico, atividades culturais e segurança. 

Por conseguinte, o direito à saúde apresenta-se como prestação positiva 
proporcionada pelo Estado, enunciada em normas constitucionais que possibilitam a 
proteção deste direito. Logo, os direitos fundamentais, enquanto fundamento da 
própria dignidade humana, caracterizam-se como o ponto culminante de toda a 
ordem jurídica, embasando a própria existência do Estado, enquanto ordem em 
contraposição ao caos de uma sociedade complexa e contingente. 

Nesta ceara, falar em “efetivação do direito à saúde através da atenção 
básica em saúde, associando-se à formulação de políticas públicas” é sinônimo de 
um pensamento que remete à ideia de implementação e busca pela consolidação 
dos direitos das pessoas enquanto seres humanos, dignos de exercerem seus 
direitos, mas também de cumprirem seus deveres enquanto cidadãos pertencentes 
a um Estado de Direito. Afinal, ser cidadão é ter consciência de que se é “sujeito de 
direitos”, direitos esses de cunho civis, políticos e sociais, nos quais encontram-se os 
direitos à vida e, consequentemente, à saúde. 

Neste contexto, uma das formas garantidoras do direito à saúde são as 
políticas públicas, que são conjuntos de programas, ações e decisões tomadas 
pelos governos nacional, estadual ou municipal que afetam a todos os cidadãos. 
Também podem ser definidas como conjuntos de disposições, medidas e 
procedimentos que traduzem a orientação política do Estado e regulam as 
atividades governamentais relacionadas às tarefas de interesse público.  Elas devem 
ser construídas a partir da participação direta ou indireta da sociedade civil, visando 
assegurar um direito a determinado serviço, ação ou programa. No Brasil, o direto à 

saúde é viabilizado por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) que é universal, 
integral e gratuito. 

Consecutivo, outras duas formas são os modelos de atenção e gestão à 
saúde representam a forma de organização do sistema de saúde e suas práticas em 
resposta às necessidades da população. Os modelos são expressos em políticas, 
programas e serviços de saúde que estejam em harmonia com os princípios e 
diretrizes que estruturam o SUS. Neste contexto, o programa de Políticas Públicas e 
Modelos de Atenção e Gestão à Saúde, tem como papel estratégico a indução do 
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processo de aplicação dos resultados das pesquisas em soluções no campo das 
políticas públicas e modelos de atenção e gestão à saúde, buscando aperfeiçoar o 
desempenho do SUS e a melhoria das condições de vida e saúde da população. 

Por conseguinte, o Ministério da Saúde atualmente possui trinta e três 
programas em andamento, elencados no link “ações e programas” em seu site 
BRASIL. Ministério da Saúde. Ações e programas. Disponível em 
<https://www.saude.gov.br/acoes-e-programas>, dentre os quais dois são voltados 
exclusivamente para a promoção da saúde (atenção básica em saúde), e outros são 
mistos, voltados para atividades de promoção, ação, prevenção e cura de doenças. 
Um dos programas voltados exclusivamente à atenção básica é a “estratégia saúde 
da família”, que busca promover a qualidade de vida da população brasileira e está 
incluída na agenda do SUS desde 2006, contendo as seguintes características: 

 

Estratégia Saúde da Família (ESF)  

Descrição A Estratégia Saúde da Família (ESF) busca promover a 

qualidade de vida da população brasileira e intervir nos 

fatores que colocam a saúde em risco, como falta de 

atividade física, má alimentação, uso de tabaco, dentre 

outros. Com atenção integral, equânime e contínua, a ESF se 

fortalece como a porta de entrada do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

Alcance 5598 municípios 

Ano de criação 2006, inspirado em políticas públicas já existentes que foram 

absorvidas pelo SUS 

e: BRASIL, Ministério da Saúde. Ações e programas. 

O programa “estratégia saúde da família” é composto por uma equipe 
multiprofissional que possui médico generalista ou especialista em saúde da família 
ou médico de família e comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em 
saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de 
saúde (ACS) e com isso, a proximidade da equipe de saúde com o usuário permite 
que se conheça a pessoa, a família e a vizinhança. Isso garante uma maior adesão 
do usuário aos tratamentos e às intervenções propostas pela equipe de saúde. O 
resultado é mais problemas de saúde resolvidos na Atenção Básica, sem a 
necessidade de intervenção de média e alta complexidade. 

Consecutivo, o outro programa é o “serviço de atenção domiciliar – melhor em 
casa”, que foi instituído em 2011 e foi integrado ao Programa SOS Emergências na 

http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/saude-da-familia/sobre-o-programa
http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/saude-da-familia/sobre-o-programa
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Rede de Atenção às Urgências no âmbito do SUS, através da Portaria ministerial nº 
1.208 de 18 de junho de 2013, contendo as seguintes características: 

Serviço de Atenção Domiciliar - Melhor em Casa 

Descrição A atenção domiciliar (AD) é a forma de atenção à 

saúde oferecida na moradia do paciente e caracterizada por 

um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e 

tratamento de doenças e reabilitação, com garantia da 

continuidade do cuidado e integrada à Rede de Atenção à 

Saúde. Com abordagens diferenciadas, esse tipo de serviço 

está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) e é 

oferecido de acordo com a necessidade do paciente, a partir 

do atendimento de diferentes equipes. 

Alcance Não informado 

Ano de criação 2011 

nte: BRASIL, Ministério da Saúde. Ações e programas. 

O programa “serviço de atenção domiciliar – melhor em casa” é uma nova 
modalidade de atenção à saúde complementar às já existentes, caracterizada por 
um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e 
reabilitação prestadas em domicílio, com garantia de continuidade de cuidados e 
integrada às redes de atenção à saúde. Tem como objetivo levar atendimento 
médico às casas de pessoas com necessidade de reabilitação motora, idosos, 
pacientes crônicos sem agravamento ou em situação pós-cirúrgica, evitando 
internações hospitalares desnecessárias e as filas dos serviços de urgência e 
emergência. As equipes de cuidadores são formadas, prioritariamente, por médicos, 
enfermeiros, técnicos em enfermagem e fisioterapeuta. 

Nesse sentido, portanto, tais premissas justificam a importância da realização 
do estudo acerca do direito ao direito à atenção básica em saúde no Brasil e seus 
programas de gestão à saúde, tais como as políticas públicas acerca desse direito, 
considerando-se a necessidade de primar pelos benefícios para o desenvolvimento 
do homem e sua existência enquanto bens ou interesses jurídicos protegidos.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As principais contribuições científicas do projeto serão voltadas para a 
possibilidade de se criar um espaço de discussão acerca de uma temática tão 
importante e decisiva na vida de cada cidadão, qual seja, a efetivação do acesso ao 
direito à atenção básica em saúde.  

http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/saude-da-familia/sobre-o-programa
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DIREITOS HUMANOS E O SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO EM TEMPOS 
DE COVID-19 

 
Letícia Rezner126 

Dra. Charlise Paula Colet Gimenez127 

 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
O presente trabalho tem como intuito analisar a aplicabilidade dos direitos 

humanos no sistema penitenciário brasileiro em tempos de pandemia do coronavírus 
– COVID-19. A finalidade do estudo está nas problemáticas enfrentadas por parte da 
sociedade que se encontra recolhida junto ao sistema carcerário, principalmente no 
momento atual de pandemia que o mundo está vivenciando.  

Inicia-se o estudo sobre o tema com o conceito de direitos humanos, e 
analisa-se a sua aplicabilidade aos encarcerados nas unidades prisionais frente aos 
direitos fundamentais dos presos, os quais estão previstos na Lei de Execução 
Penal. Em seguida, verifica-se a superlotação do sistema penitenciário brasileiro, e 
observa-se as dificuldades encaradas diante da pandemia da COVID-19 e da 
escassez sanitária.  

 
DESENVOLVIMENTO 

 
Os direitos humanos são considerados os direitos básicos assegurados a 

todo e qualquer ser humano, independentemente de classe social, raça, 
nacionalidade, cultura, religião, gênero, orientação sexual etc. Estes direitos são 
consagrados como indispensáveis para uma vida humana digna, e possuem como 
características a essencialidade, a universalidade e a preferenciabilidade, e estão 
retratados explícita ou implicitamente na Constituição Federal de 1998 (CF/88) ou 
em tratados internacionais. 

Para Pérez Luno os direitos humanos representam um 
 

[...] conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico, 
concretizam as exigências da dignidade, da liberdade e da igualdade 
humanas, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelos 
ordenamentos jurídicos em nível nacional e internacional. (apud LEITE, 
2014, p. 37). 
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Na concepção de Alexandre de Moraes, os direitos humanos fundamentais 

consistem num conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano, o 
qual tem por finalidade básica o respeito à dignidade da pessoa humana, através da 
proteção contra o arbítrio do poder estatal, bem como por meio do estabelecimento 
de condições mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade humana. (apud 
LEITE, 2014). 

Desse modo, tem-se que os direitos humanos possuem o propósito de 
garantir o respeito e a proteção aos direitos básicos inerentes a todos os indivíduos, 
e especialmente, busca a dignidade da pessoa humana, a fim de oferecer uma vida 
em sociedade sem discriminação e com respeito a todas as pessoas, sem distinção 
de qualquer natureza, conforme determina o artigo 5º da CF/88. (BRASIL, 1988).  

Os direitos humanos também devem ser seguidos perante aqueles que se 
encontram recolhidos junto as prisões. A aplicação de punições pelo Estado deve 
respeitar a dignidade de cada indivíduo, ou seja, não se utilizar de tratamento 
ofensivo e degradante que venha a atingir ou discriminar o cidadão preso. Ocorre 
que, diante do crescimento da população carcerária, a maior preocupação do Estado 
está na efetivação do respeito aos direitos humanos daqueles que se encontram 
cumprindo pena nas penitenciárias. 

Ao preso é assegurado, de acordo com o art. 3º da Lei de Execução Penal 
(LEP), todos os direitos não atingidos pela sentença penal condenatória e seus 
direitos só podem ser limitados quando expressamente previstos em lei. Além disso, 
a uma série de direitos inerentes aos presos, conforme disposto no art. 41 da LEP:  

 
Art. 41 - Constituem direitos do preso: 
I - alimentação suficiente e vestuário; 
II - atribuição de trabalho e sua remuneração; 
III - Previdência Social; 
IV - constituição de pecúlio; 
V - proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso 
e a recreação; 
VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e 
desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena; 
VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; 
VIII - proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; 
IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado; 
X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias 
determinados; 
XI - chamamento nominal; 
XII - igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização 
da pena; 
XIII - audiência especial com o diretor do estabelecimento; 
XIV - representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito; 
XV - contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da 
leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os 
bons costumes. 
XVI – atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da 
responsabilidade da autoridade judiciária competente. 
Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser 
suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do 
estabelecimento. 
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No artigo mencionado acima, estão elencados os direitos fundamentais 

assegurados a aqueles que estão sob a responsabilidade do Estado, a fim de que a 
vida no cárcere possa ser equiparada com a vida em liberdade. Conforme verifica-
se, o Estado deve fornecer ao preso alimentação, vestuário, assistência à saúde, 
educação, além disso o acesso a atividades profissionais, dentre todos os direitos 
previstos no artigo 41 da LEP.  

Os direitos garantidos aos presos têm como objetivo cumprir a função da 
aplicação da pena, qual seja a reeducação no cárcere, que tem como intuito 
oportunizar ao réu o retorno ao convívio social, e inclusive evitar futuros crimes. No 
entanto, no Brasil a aplicação da pena não está cumprindo seu papel principal de 
ressocializar o encarcerado. De acordo com Mirabete: 

 
Apesar de ter contribuído decisivamente para eliminar as penas aflitivas, os 
castigos corporais, as mutilações etc., não tem a pena de prisão 
correspondido às esperanças de cumprimento com as finalidade de 
recuperação do delinquente. O sistema de penas privativas de liberdade e 
seu fim constituem verdadeira contradição. (2010, p. 238). 

 
Nesse sentido, o Estado não está satisfazendo a função da ressocialização 

dos detentos, em face da ausência da concretização dos seus direitos, na medida 
em que os deixa desamparados, sem assistência básica para sobrevivência com 
dignidade. Na maioria das penitenciárias brasileiras os presidiários enfrentam 
condições degradantes, como péssima higiene e alimentação, bem como a 
superlotação, que consoante o Infopen 2019, o Brasil possui uma população 
prisional de 773.151, pessoas estas privadas de liberdade em todos os regimes, 
sendo considerado o 3º país com maior número de população carcerária do mundo.  

Esse dado demonstra que a população carcerária cresce exponencialmente a 
cada ano, dificultando a reinserção social do indivíduo na sociedade. Segundo 
o 5º Relatório Nacional dos Direitos Humanos no Brasil, o cárcere brasileiro vive 
uma situação de falência: 
 

A persistência de uma crônica condição de encarceramento insatisfatória, 
que em alguns casos chega a ser desumana e cruel, se alimenta de 
políticas penais e repressivas que promovem a detenção de milhares de 
pessoas; combina-se com o desleixo político e administrativo em diversos 
estados que mantêm o sistema prisional em quase total abandonados; e 
alia-se ainda ao apoio que alguns setores da sociedade dão a práticas 
ilegais e de violência produzidas nas instituições públicas e por agentes 
públicos. (2012, p. 150). 

 
Diante das informações, percebe-se o total descaso no que se refere a 

responsabilidade do Estado com a população carcerária, diante da violação dos 
direitos humanos desses indivíduos. Nos dias atuais, dentre as dificuldades 
enfrentadas no sistema prisional brasileiro, a superlotação possui maior ênfase no 
quesito da gravidade, em razão da pandemia da COVID-19. 

A pandemia avassaladora da COVID-19 abalou as estruturas sociais que vão 
desde a saúde a esfera judiciária. Em resumo, a COVID-19 é uma doença causada 
pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que afeta o sistema respiratório, sendo 
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que os pacientes infectados podem ter infecções que variam de assintomáticas a 
quadros graves. O maior problema enfrentado é o alto grau de transmissão, 
impondo-se o distanciamento social pela população a fim de evitar a transmissão 
acelerada do vírus.  

No entanto, como conciliar o distanciamento social e as pessoas que estão 
encarceradas? A pandemia trouxe à tona a realidade do sistema carcerário em 
colapso, a saúde nos presídios é precária e isso se dá em virtude de vários fatores, 
dentre eles a superlotação já mencionada, bem como a negligência por parte do 
Estado em não dar a devida atenção a essa parcela da população.  

As instituições carcerárias são os locais que possuem um alto grau de 
proliferação do vírus, tendo em vista a deficiência de ventilação e sanidade, aliado 
ao grande número de presos. Além disso, grande parte da população carcerário é 
acometida de tuberculose e HIV, os quais se enquadram no grupo de risco da 
COVID-19, preocupando ainda mais as instituições.  

Com o intuito de prevenir a propagação da infecção do coronavírus nos 
âmbitos do sistema prisional e socioeducativo em compasso com as normas da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), o Conselho Nacional de Justiça, a quem 
cabe fiscalizar o Poder judiciário, elaborou a Resolução nº 62/2020, que dispõe 
acerca de algumas medidas para determinar a fiscalização e reavaliação de 
medidas socioeducativas, prisões provisórias e progressões de regime, máxima 
excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, bem como um cuidado 
especial com os indivíduos que incluem-se no grupo de risco.  

Percebe-se a preocupação através dessa medida adotada com relação aos 
direitos humanos dos detentos, a fim de não propagar o vírus tanto de dentro para 
fora como de fora para dentro das unidades prisionais. Porém, nos presídios ocorre 
a falta de profissionais e de EPI´S para o atendimento, sem falar na falta de celas 
para atender ao distanciamento social dos presidiários, dentre outros elementos.  

Por fim, destaca-se que o sistema prisional brasileiro não possui estrutura 
com relação a saúde, nesse momento em especial frente a pandemia, um problema 
resultante do superlotamento. Desse modo, a sociedade num geral deve se atentar 
ao sistema prisional, com o propósito de atender a dignidade dos detentos, para o 
fito de garantir a efetiva ressocialização na sociedade após o cumprimento da pena, 
para evitar o cometimento de novos crimes e a superlotação nos presídios.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Pelo exposto, verifica-se que a crise enfrentada no sistema carcerário 
brasileiro ocorre em virtude do abandono por parte do Estado da parcela da 
sociedade que se encontra recolhida, em condições insalubres de higiene, aliado ao 
fato da superlotação, que pode ocasionar uma grande incidência de proliferação da 
Covid-19. 

A pandemia que o mundo vem enfrentando serviu para mostrar o cenário 
enfrentado nos cárceres, de modo que o olhar deve se voltar nesse momento ao 
sistema penitenciário, com o fito de buscar que os direitos fundamentais dos presos 
sejam atendidos. Além disso, deve-se analisar uma possível mudança na estrutura 
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das penitenciárias no que concerne ao caráter punitivo, priorizando a dignidade da 
pessoa humana. 
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O ESTADO E A RESSOCIALIZAÇÃO DOS PRESOS: UMA BREVE ANÁLISE 
CRÍTICA128 

 
Janaína Oliveira Ortiz129 

Gabriela Felden Scheuermann130 
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 Este trabalho tem como tema a responsabilidade e papel do Estado na 
ressocialização dos presos, partindo-se do princípio da humanização da pena, dos 
direitos fundamentais e da dignidade humana. Desse modo, o objetivo geral desta 
pesquisa consiste em analisar a política de ressocialização do preso a partir da Lei 
de Execuções Penais (LEP) e qual o papel do Estado na efetivação da 
ressocialização.  
 Assim, o problema de pesquisa questiona qual é o papel e responsabilidade 
do Estado na busca de condições adequadas para que os presos possam ser 
reinseridos com segurança e dignidade na sociedade? A hipótese inicialmente 
lançada ao problema é de que o Estado tem o dever fundamental de garantir 
dignidade e cidadania aos presos dentro do sistema carcerário por meio de estudo e 
profissionalização para que, cumprida a pena, possam se reinserir na sociedade. 
 A situação de violência que existe no sistema carcerário precisa ser posta em 
jogo e repensada a partir da ressocialização humanizada do preso. Por isso, 
justifica-se o tema pela urgente necessidade de refletir sobre a formação do sujeito 
no cárcere, muitas vezes pautada pela violência e pela discriminação, que não 
permitem ao preso condições dignas para viver em coletividade. Desse modo, pode-
se dizer que o Estado e a sociedade, ao não ser eficiente na ressocialização 
humanizada, promovem a volta do sujeito para a prisão, num ciclo que tende a se 
repetir.  
 

METODOLOGIA 
 
 O modo de raciocínio adotado nesta pesquisa é o dedutivo, pois parte-se de 
premissas maiores para chegar a uma conclusão. Neste caso, parte-se do princípio 
dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana para defender um 
sistema carcerário digno no qual o Estado proteja e respeite os condenados. A 
pesquisa é bibliográfica e qualitativa.  
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ANÁLISE E DISCUSSÕES  
 
 Em 2 de Outubro de 2020, o massacre do Carandiru completou 28 anos. A 
Casa de Detenção de São Paulo, popularmente conhecida e chamada de Carandiru, 
entrou para a história. Foram 111 mortos: um verdadeiro banho de sangue. Todos 
os presos que estavam no primeiro andar foram mortos; no segundo andar, 
morreram 60% (LEITE, s.d.). Segundo dados, dos 111 mortos, 84 esperavam 
julgamento e, segundo a Constituição brasileira, deveriam estar foram do presídio no 
momento da chacina por serem réus primários (LEITE, s.d.).  
 Pelos relatos, testemunhos e reportagens demonstram que a violência não 
ocorreu somente por parte dos presos envolvidos na rebelião. Houve (muita) 
violência policial também. O testemunho do detento Sidney Sales de 24 anos, 
publicado pelo site El país (2017) demonstra essa violência: 

 
 
- vai acontecer um milagre na sua vida – afirmou o policial calmamente 
enquanto engatilhava a escopeta calibre 12, apontada para a cabeça de 
Sidney. 
- […] estou com esse molho de chaves do andar todo aqui. Vou escolher 
uma. Se bater no cadeado, girar e a porta abrir você vive. Se não, vou te 
executar. Você morre aqui mesmo no corredor” – continuou o policial.  
 

 
 Ouviu-se o barulho de um estralo. Era o cadeado se abrindo. Sidney foi um 
sobrevivente deste sangrento massacre. Nas palavras dele, o Carandiru “foi o meu 
Auschwitz”. Sidney também lembra das cenas sangrentas que viu pelos corredores 
do Carandiru:  
 
 

Dezenas de corpos estirados no chão, alguns ainda vivos, gritando e 
gemendo. Quando estava caminhando sobre os corpos, uma voz familiar 
chamou meu nome. Era um amigo meu. Ele havia sido baleado no rosto e 
estava totalmente deformado. Não tive coragem de parar para ajudar nem 
de olhar para ele. Um olho havia sido arrancado (El país, 2017). 
 

 
 O Massacre do Carandiru foi uma morte anunciada. Inaugurada em 1956, a 
Casa de Detenção foi projetada para abrigar 3.250 presos. Com o tempo, a 
capacidade foi ampliada para 6,3 mil, sendo que na década de 1990, a população 
carcerária beirava os 8 mil detentos. O massacre mais sangrento da história do 
sistema carcerário brasileiro permanece com ecos no presente. A violência policial e 
a falha em garantir condições básicas aos detentos permanece.  
 Em 2013, em São Luís, no Maranhão, nove detentos foram mortos durante 
uma rebelião que ocorreu na Casa de Detenção em Pedrinhas. Em 2017, em 
Manaus, no Amazonas, uma rebelião no Complexo Penitenciário Anísio Jobim 
resultou na morte de 56 detentos. Também em 2017, no Rio Grande do Norte, uma 
rebelião na Penitenciária Estadual de Alcaçuz deixou 26 mortos. Ou seja, há um 
colapso no sistema carcerário brasileiro.  
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 O sistema carcerário brasileiro está falido. Não apenas pela falta de 
condições do Estado, mas também pela superlotação. O Brasil é o terceiro país no 
ranking mundial de maior população encarcerada (G1, 2020) e pesquisas já 
comprovaram que o encarceramento não reduz a violência nem a criminalidade. 
Pelo contrário, dados do Ministério da Saúde demonstram que a criminalidade tem 
aumentado: em 2016, o Brasil alcançou a marca de 30 homicídios para cada 100 mil 
habitantes.  
 Uma teoria para explicar o aumento da criminalidade ao mesmo tempo que 
também se aumenta o número de presos, é a condição dentro dos presídios: 
condições de violência, brutalidade, esquecimento humano e total desrespeito à 
condição humana. Todos esses fatores contribuem na formação de um novo sujeito. 
Um novo sujeito que será, após cumprida a pena, reinserido no convívio em 
sociedade.  

Importante destacar também a condição da saúde mental. Nós fomos 
tomados por uma pandemia (COVID-19) que nos obrigou a ficar em isolamento 
social, sem contato com outras pessoas e sem poder sair normalmente pelas ruas. 
Muitas pessoas ficaram mentalmente afetadas com esse isolamento. Agora imagine 
os presos: anos sem poder sair e sem ter contado com o mundo exterior. Por isso, 
muitos presos sofrem com problemas psíquicos, entre os quais, a esquizofrenia, a 
bipolaridade e ansiedade (CONSTANTINO, DE ASSIS, PINTO, 2015, p. 2090, 2091) 

 
RESULTADOS 
 
 Pode-se afirmar que o sistema prisional brasileiro é seletivo, pois considera a 
pobreza e a chamada “guerra às drogas” como pontos de criminalização. Segundo 
Silvio Almeida (2020, p. 66), “não seria exagero dizer que o sistema de justiça é um 
dos mecanismos mais eficientes de criação e reprodução da raça”. Nesse sentido, 
sendo dados do Anuário da Segurança Pública, o encarceramento de pessoas 
negras cresceu 14% nos últimos 15 anos, enquanto a de brancos diminuiu 19%.  
 Amanda Pimentel, pesquisadora associada ao Fórum de Segurança Pública, 
em entrevista ao G1, disse que, além das condições que levam os negros a serem 
mais presos em relação aos não negros, existe também o tratamento desigual 
dentro do sistema judiciário, uma vez que normalmente esses homens são de 
origem periférica e pobres.  
 Sabe-se que depois de cumprida a pena o apenado deve passar pelo 
processo de ressocialização, que é uma medida prevista na Lei de Execução Penal 
(LEP). A ressocialização tem como principal objetivo fazer com que o sujeito preso 
possa votar ao convívio social. No entanto, considerando os fatores elencados nesta 
pesquisa: violência, falta de mínimas condições e a descrença da sociedade na 
ressocialização, o preso encontra barreiras para se reinserir.  
 Segundo pesquisa do G1, menos de 1/5 dos presos libertos estão 
trabalhando e apenas 1 a cada 8 estudando. Esse fator, ou seja, a falta de acesso e 
o preconceito da sociedade fazem com que o sujeito retorne ao sistema, uma vez 
que ele não vê alternativa senão o crime.  
 Somado a isso, existe também a falta de assistência e dever de 
responsabilidade do Estado, embora a jurisprudência entende que o Estado tem o 
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dever de zelar pela integridade física e moral do preso. O preconceito perpassa por 
toda sociedade e adentra dentro do sistema. Infelizmente o imaginário social de que 
bandido bom é bandido morto é, às vezes, defendido por quem tem o dever de 
protegê-los: o próprio sistema.  

Dentre as consequências que o encarceramento sem mínimas condições e 
baseado na violência pode acarretar, destacamos o desenvolvimento de doenças 
mentais. As doenças mentais podem decorrer da superlotação, da claustrofobia, da 
violência e da falta de saneamento básico (CONSTANTINO, DE ASSIS, PINTO, 
2015, p. 2090). Inclusive, segundo entendimento do STF, o Estado tem 
responsabilidade sobre a morte de detendo em estabelecimento penitenciário. 
Segundo o STF (2016, s.p.), “Se o Estado tem o dever de custódia, tem também o 
dever de zelar pela integridade física do preso. Tanto no homicídio quanto no 
suicídio há responsabilidade civil do Estado” 
  
 
CONCLUSÃO  
 
 O Estado tem o dever e a responsabilidade de proteger o preso que se 
encontra sob sua guarda e custódia. Tem o dever de garantir condições mínimas e 
dignas dentro do sistema. Até porque o sujeito privado de sua liberdade, 
independente do crime que tenha cometido, ainda é um ser humano. Entretanto, o 
sistema carcerário brasileiro, como dito, é um sistema seletivo e violento. Ele reforça 
o racismo existente na sociedade. Ser negro, dentro desta lógica, é ser suspeito, 
como o caso do homem negro que foi morto a tiros por policiais porque confundiram 
seu guarda-chuva com uma arma de fogo.  
 Esse pensamento discriminatório e violento está há muito tempo na 
sociedade e ainda levará tempo para rompê-lo. Mas, mesmo que o resultado de um 
sistema melhor demore, devemos começar a refletir e questionar hoje. A ideia 
central deste trabalho era fazer uma análise do sistema tendo como base a 
dignidade do sujeito preso e percebeu-se que as condições nas quais eles são 
colocados poucas vezes garantem esse direito A partir do momento que vão 
privados de liberdade, são também privados de dignidade. E cabe o Estado, 
segundo entendimentos já consolidados, protege-los e garantir as condições 
mínimas de dignidade.  

Vivemos em uma falsa ideia de justiça. Uma falsa ideia de que prender cada 
vez mais vai resultar em menos crimes e menos violência. No entanto, esquecemo-
nos que esses sujeitos presos, um dia, voltarão ao convívio social e, devido às 
condições e falta de assistência, poderão voltar mais violentos do que entraram. O 
sistema é uma roda, um ciclo. É preciso rompê-lo em nome de uma sociedade 
melhor.  
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“SER MIGRANTE” NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL: SAÚDE, GÊNERO E 
INCLUSÃO SOCIAL DOS MIGRANTES RESIDENTES NA REGIÃO NOROESTE 

DO ESTADO131 
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 Orientadora: Janaína Machado Sturza134 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Este projeto de pesquisa propõe como objetivo norteador geral o 
mapeamento e a consolidação dos dados acerca dos fluxos migratórios com destino 
à Região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – destacando-se os municípios 
de Santo Ângelo, Ijuí, Santa Rosa e Três Passos, identificando e analisando as 
implicações vinculadas a este processo, sobretudo quanto às questões de saúde, 
gênero e inclusão social dos migrantes em sua relação com a população local da 
região, com vistas a reunir elementos para subsidiar a criação/melhoria de políticas 
públicas voltadas ao atendimento desta população pelos Municípios da Região. 

É importante salientar que esta macrorregião abrange setenta e sete 
municípios do Estado, os quais integram os Conselhos Regionais de 
Desenvolvimento (COREDES) do Noroeste Colonial, Celeiro, Missões e Fronteira 
Noroeste, compreendendo uma população de aproximadamente 656 mil pessoas. 
Dentre estes municípios, Santo Ângelo é o principal dos 25 municípios das Missões; 
Santa Rosa é o principal dos 20 municípios da Fronteira Noroeste; Três Passos é o 
principal dos 21 municípios do Celeiro e Ijuí é o principal dos 11 municípios do 
Noroeste Colonial. A Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande 
do Sul – UNIJUI, IES proponente deste projeto, atua em três desses Municípios 
principais: Ijuí, Três Passos e Santa Rosa. 
Palavras-chave: migrantes, saúde, inclusão social, gênero 

 

                                                           
131

 Resumo Expandido elaborado a partir do subprojeto “SER MIGRANTE” NO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL: saúde, gênero e inclusão social dos migrantes residentes na Região Noroeste do 
Estado (com financiamento externo – Edital FAPERGS 05/2019 – Pesquisador Gaúcho PqG) 
vinculado ao projeto A COMPLEXA EFETIVAÇÃO DO DIREITO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 
NO BRASIL: PARADOXOS TEÓRICOS E NORMATIVOS, desenvolvido junto ao programa de Pós-
graduação em Direito – Mestrado e Doutorado, da Universidade Regional do Noroeste do Estado do 
Rio Grande do Sul – UNIJUI, sob a orientação da profa. Dra. Janaína Machado Sturza. 
132

 Graduanda em Direito pela UNIJUI. Bolsista PIBIC/CNPq do projeto: A complexa efetivação do 
direito à atenção básica em saúde no Brasil: paradoxos teóricos e normativos. 
133

 
3
Graduanda em Direito pela UNIJUI. Bolsista PIBIC/CNPq do projeto: A complexa efetivação do 

direito à atenção básica em saúde no Brasil: paradoxos teóricos e normativos. 
134

 Pós doutora em Direito pela Unisinos, Doutora em Direito pela Universidade de Roma Tre/Itália. 
Professora na Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - UNIJUÍ, 
lecionando na graduação em Direito e no Programa de Pós Graduação em Direito - Mestrado e 
Doutorado. Orientadora do projeto A complexa efetivação do direito à atenção básica em saúde no 
Brasil: paradoxos teóricos e normativo. 
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DESENVOLVIMENTO 
 

A presente pesquisa caracterizar-se-á como um estudo de caso, já que 
pretende averiguar como o migrante é acolhido na Região Noroeste do Estado do 
RS, especialmente no que se refere à consolidação de direitos, seguindo três eixos 
essenciais: saúde, gênero e inclusão social. Portanto, o projeto de pesquisa não se 
propõe a estudar somente os instrumentos formais do direito, mas também os 
instrumentos econômicos e, sobretudo, sociais e políticos, com os quais as 
sociedades locais se organizam e estabelecem interlocuções diretas e 
fundamentais, tais como Secretarias Municipais da Saúde; Secretarias Municipais de 
Educação; Secretarias Municipais de Assistência Social; Órgãos Municipais de 
Direitos da Mulher; Conselho Tutelar; Sistema Nacional de Emprego/SINEs; 
Coordenadoria Regional da Saúde; Coordenadoria Regional de Educação; 
COREDES do Noroeste Colonial, Celeiro, Missões e Fronteira Noroeste; Polícia 
Militar; Polícia Civil; Poder Judiciário; Ministério Público; Defensoria Pública; 
Procuradorias jurídicas municipais, Polícia Federal. 

Nesse sentido, primeiramente serão coletados dados quantitativos 
relacionados à idade, gênero, nacionalidade e formação profissional dos migrantes 
que aportam na região. Uma vez levantados esses dados, buscar-se-á investigar o 
impacto das migrações na região, a partir dos três eixos básicos já apontados como 
norteadores da pesquisa: acesso à saúde, questões de gênero e inclusão social 
envolvendo os migrantes.  

Quanto ao método de abordagem, de procedimento e à técnica de pesquisa, 
serão utilizados o hipotético dedutivo, o analítico e a documentação indireta 
(pesquisa documental e bibliográfica) e direta (entrevistas e questionários), 
respectivamente, ou seja, a partir de hipóteses concebidas por meio de 
levantamento bibliográfico e legislativo, além de observações e interlocuções na/com 
a realidade empírica, será possível perceber de que modo as teorias podem ser 
estudadas, aplicadas, modificadas e recriadas, no sentido de contribuir na 
(re)construção do conhecimento partindo de realidades locais.  

Em que pese o projeto estar em sua fase inicial, tomando como ponto de 
partida os aspectos gerais – tanto teóricos quanto empíricos, serão traçados os 
resultados e conclusões específicas, com o intuito de construir e aprofundar a 
análise sobre o tema, tecendo argumentações críticas que sejam capazes de 
produzir impactos como a produção de conhecimento acadêmico-científico sobre o 
tema; a capacidade de inserção e diálogo com a comunidade regional por parte da 
Universidade – UNIJUÍ; a visibilidade do tema e, consequentemente dos sujeitos 
envolvidos – migrantes – diante da comunidade regional, a qualificação do marco 
regulatório da migração no âmbito nacional, estadual e municipal; a criação e/ou 
qualificação de políticas públicas acerca das temáticas abordadas, e na melhoria da 
atuação dos órgãos dos poderes públicos municipais e estaduais no que tange à 
migração local; a promoção da melhoria da qualidade de vida, inclusão social e 
acesso a direitos humanos por parte dos migrantes que residem na região objeto da 
pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ainda que este projeto esteja em sua fase inicial de execução, dada a 
relevância do tema abordado nesta pesquisa - o fenômeno migratório - e o seu 
alcance geográfico – Região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – espera-se 
que a sua realização produza impactos especialmente no que tange à: 
a)Produção de conhecimento acadêmico-científico sobre o tema. A produção de 
conhecimento gerado pela pesquisa impactará na produção de Monografias de 
Conclusão de Curso, Dissertações de Mestrado e Teses de Doutorado sobre o 
tema, seja no Curso de Graduação em Direito ou no Programa de Pós-graduação 
Stricto Sensu em Direito da UNIJUÍ, bem como das demais instituições de ensino 
regionais; no fortalecimento de grupos e de projetos de pesquisa voltadas para o 
estudo do fenômeno migratório na região, no Estado e no Brasil; na realização de 
eventos e publicações científicas – artigos científicos, livros e capítulos de livros – 
acerca da temática; na construção de subsídios empíricos e teóricos para a 
investigações em nível de Pós-graduação em Direito e áreas afins. 
b)Capacidade de inserção e diálogo com a comunidade regional por parte da 
Universidade – UNIJUÍ. Na medida em que aborda um dos temas mais importantes 
da contemporaneidade no âmbito global – as migrações internacionais – a partir da 
sua situação local, proporcionará subsídios para a solidificação de compromissos e 
vínculos comunitário da IES, que por sua vez se constitui em uma Universidade 
Comunitária, possuindo campus em quatro municípios – Ijuí, Santa Rosa, Panambi e 
Três Passos, nos quais atua com ênfase para a promoção do desenvolvimento 
regional.  
c)Visibilidade do tema e, consequentemente dos sujeitos envolvidos – 
migrantes – diante da comunidade regional. Neste aspecto, por tratar-se de um 
tema praticamente invisível à comunidade, a realização da pesquisa produzirá 
impactos: no aumento de circulação de informações acerca da migração na região; 
na produção e veiculação de notícias em mídias – rádio 
e televisão – sites e mídias sociais acerca do tema; na intensificação do interesse da 
comunidade no debate, pautado pelo viés dos direitos humanos. 
d)Qualificação do marco regulatório da migração no âmbito nacional, estadual 
e municipal. Neste aspecto, pretende-se que a pesquisa produza subsídios técnico-
científicos capazes de promover reflexões, adequações e, se necessário, alterações 
no marco regulatório da política de migração municipais, estadual e brasileira. 
e)Criação e/ou qualificação de políticas públicas acerca da temática, e na 
melhoria da atuação dos órgãos dos poderes públicos municipais e estaduais 
no que tange à migração local. Neste aspecto, a pesquisa produzirá subsídios e 
promoverá diálogos institucionais capazes de promover a criação ou a qualificação 
das políticas públicas existentes no âmbito municipal e estadual, auxiliando, desta 
forma, os poderes públicos municipais e estadual a atuarem qualificadamente no 
cumprimento das disposições legais já previstas no complexo legislativo brasileiro 
acerca do tema. 
f) Promoção da melhoria da qualidade de vida, inclusão social e acesso a 
direitos humanos por parte dos migrantes que residem na região objeto da 
pesquisa. A partir de sua realização, por fim, objetiva-se que a pesquisa promova 
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impactos significativos na promoção da melhoria da qualidade de vida, inclusão 
social e acesso a direitos humanos dos migrantes residentes na Região Noroeste do 
Rio Grande do Sul. 
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AFINAL DE CONTAS, A MEDIAÇÃO DE WARAT PODE SER VISTA NO 
CONTEXTO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E OUTRAS LEGISLAÇÕES? 

 
Carina Deolinda da Silva Lopes135 

Nelci Lurdes Gayeski Meneguzzi136  
 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
Afinal de contas, a mediação do professor Luis Alberto Warat pode ser vista 

no contexto do Código de Processo Civil e outras legislações? Embasado nesta 
problemática é que se apresenta neste trabalho, no sentido de instigar uma reflexão 
a respeito do que propõe o autor referido em relação a função e os pressupostos da 
mediação em meio social e diante dos conflitos sociais.  

Efetua-se inicialmente uma apresentação da legislação que abarca a questão 
da temática da mediação em meio às questões conflitivas, perpassando pela 
questão da crise do Judiciário. Após busca-se efetuar uma comparação com os 
ensinamentos do professor Warat a fim de perceber se tais reflexões estão 
abarcadas em meio na mediação calcada nas legislações processuais e 
procedimentais de mediação.  

A pesquisa tem como método dedutivo e busca chamar a atenção para as 
questões mais práticas e ligadas a mediação pelo amor e pelo entendimento, 
verificando ao final se tais preceitos são seguidos, ou encontra-se um modelo mais 
engessado de mediação.   
 
REFLEXÃO SOBRE A MEDIAÇÃO PREVISTA NO CPC E OUTRAS 
LEGISLAÇÕES E A MEDIAÇÃO WARATIANA 

 
A mediação sem dúvida tem sido uma temática que configura atualmente um 

cenário promissor de desenvolvimento, porém verifica-se que desde os primeiros 
entendimentos na busca por uma justiça mais célere, efetiva e eficaz, vemos a 

                                                           
135

 Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Direitos Humanos da UNIJUI, Mestre em Direito; 
Bolsista Capes, vinculada à linha de pesquisa do PPGDH/UNIJUÍ “Democracia, Direitos Humanos e 
Desenvolvimento”; orientanda da Profa. Dra. Elenise Felzke Schonardie; Mediadora em formação 
pelo TJ/SC e AJURIS; Mestre em direito pela URI Santo Ângelo; Especialista em Direito 
Constitucional pela UNISUL e em processo civil pela ULBRA,  Advogada. E-mail: 
lopesdeo@hotmail.com. 
136

 Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Direitos Humanos da UNIJUI, vinculada à linha de 
pesquisa do PPGDH/UNIJUÍ “Democracia, Direitos Humanos e desenvolvimento”; orientanda do Prof. 
Dr. Gilmar Antônio Bedin e coorientanda da Profª. Dra. Denise Pires Fincato. Mestra em Direito pela 
Universidade de Caxias do Sul - UCS. Especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, 
pelo Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina / CESUSC. Bacharela em Ciências Jurídicas e 
Sociais pela Universidade de Passo Fundo - UPF. Advogada. Docente de Ensino Superior com 
experiência na área de Direito: Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e Direito Previdenciário. 
Atualmente é docente do Curso de Direito na Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul – UNIJUÍ, nos campus de Ijuí, Santa Rosa e Três Passos e na Universidade Regional 
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concretização da Emenda Constitucional 45 de 2010137 que trouxe o status de 
garantia constitucional a esses componentes, em se tratando de processo podemos 
notar que o intuito maior seria o desafogamento e amenização da crise do poder 
judiciário.  

Neste segmento, cinco anos mais tarde, ocorreu a promulgação da Lei 13.140 
de 26 de junho de 2015, a chamada Lei da Mediação,  introduzindo o conceito de 
mediação como uma atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder 
decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou 
desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. 

A referida lei aborda questões importantes como os princípios basilares138 de 
boa-fé, respeito, imparcialidade, voluntariedade que são próprios da mediação, tudo 
com o intuito de agregar efetividade as formas de resolução de conflitos sociais 
através da mediação, conciliação e autocomposição aumentando a busca pela 
diminuição das leis processuais e consequentemente a contribuição para 
amenização do abarrotamento do judiciário, submerso em conflitos de vários 
âmbitos, competência sem importâncias.  

Desta forma e neste mesmo compasso, ainda em 2015, tivemos a chegada 
do Código de Processo Civil, carregado de esperança em relação à uma busca pela 
paz social é uma justiça mais humana e célere pelas formas alternativas de conflito, 
em especial a mediação.  

Tal entendimento não é sem razão, já vista que no início dos institutos legais 
do referido CPC já encontramos suas menções, e assim se faz pela participação do 
mediador como auxiliar da justiça, a mediação e a conciliação como formas iniciais 
de solução do processo, da lide, perpassando pelo procedimento comum, 
cumprimento de sentença e ações de família entre outros , com abrangência até 
mesmo na área da justiça do trabalho, afinal são mais de 30 artigos que mencionam 
e norteiam a utilização da mediação e outras formas alternativas de solução de 
conflitos no CPC.  

                                                           
137

 LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.  
138

 Art. 2º A mediação será orientada pelos seguintes princípios: 
I - imparcialidade do mediador; 
II - isonomia entre as partes; 
III - oralidade; 
IV - informalidade; 
V - autonomia da vontade das partes; 
VI - busca do consenso; 
VII - confidencialidade; 
VIII - boa-fé. 
§ 1º Na hipótese de existir previsão contratual de cláusula de mediação, as partes deverão 
comparecer à primeira reunião de mediação. 
§ 2º Ninguém será obrigado a permanecer em procedimento de mediação. 
Art. 3º Pode ser objeto de mediação o conflito que verse sobre direitos disponíveis ou sobre direitos 
indisponíveis que admitam transação. 
§ 1º A mediação pode versar sobre todo o conflito ou parte dele. 
§ 2º O consenso das partes envolvendo direitos indisponíveis, mas transigíveis, deve ser homologado 
em juízo, exigida a oitiva do Ministério Público. 
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Da breve leitura que se faz nesse aspecto, a interpretação que se verifica  é 
no sentido de que a mediação e as outras formas resolutivas de conflito, no interior 
do CPC, vem como um forte aliado na busca da referida amenização da crise judicial 
instalada no sistema.  

Até aí pode-se perceber uma preocupação em apresentar mecanismos para a 
concretização de formas alternativas de resolução de conflitos e estes em aspectos 
de possibilidades de garantir acesso à justiça por diversos meios e fomentar a busca 
pela diminuição das lides e conflitos que batem à porta do judiciário.  

Dentro dos instrumentos legais referidos, a mediação é tida como método de 
solução consensual de conflitos que deverão ser estimulados por juízes, advogados, 
defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do 

processo judicial, segundo o artigo 3º, § 3º, do CPC139. Desta forma percebemos 
que a principal questão abrangida pelos diplomas legais é preocupação com o 
engajamento de todos aqueles que atuam na seara processual no instituto de 
resolver o conflito existente.  

Concorda-se que é de suma importância tal avanço, porém nossa maior 
preocupação está em possibilitar a reflexão a respeito da relevância que se dá em 
chamar os conflitantes para a concreta a solução dos litígios que perpassam seus 
anseios e que fomentam tantos processos judiciais.  

Chega-se a questionar se é a mediação na forma como está sendo prevista e 
apresentada nos instrumentos legais, não estariam demasiadamente engessados140, 
impossibilitando muitas vezes as formas de  resolução de conflitos. Mas volta-se ao 
início da estrutura de pensamento e agora pergunta-se acerca de qual realmente 
seria o papel da mediação? Será que segue a visão mediadora do nosso querido 
professor Luiz Alberto Warat? Essa mediação proposta por Warat pode ser 
encontrada nos aspectos legais brasileiros? A mediação como está sendo disposta 
para os cidadãos que buscam a solução judicial hoje, visa a cura e o amor pelo 
diálogo ou apenas a resolução do processo e  seu respectivo encerramento como 
meio de melhorar os números do judiciário? Todos esses questionamentos 

                                                           
139

 Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. 
§ 1º É permitida a arbitragem, na forma da lei. 
§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. 
§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 
estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive 
no curso do processo judicial. 
140

 Art. 165. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis 
pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de 
programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. 
§ 1º  A composição e a organização dos centros serão definidas pelo respectivo tribunal, observadas 
as normas do Conselho Nacional de Justiça. 
§ 2º  O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre 
as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de 
constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. 
§ 3º  O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as 
partes, auxiliará aos interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo 
que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, soluções 
consensuais que gerem benefícios mútuos 
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despertam o pensar no sentido de  conseguir contemplar uma mediação puramente 
Waratiana. Nesse aspecto, para além da preocupação com a solução processual 
que possa reconhecer algo que já existia e que já estava ali ou internamente nas 
pessoas em conflito, sendo esse intuito crucial para a mediação. (WARAT, 2001, p. 
13).  

Percebe-se na leitura dos importantes instrumentos legais como o CPC e a 
Lei da Mediação141, que o rito de mediar não dá ênfase necessária os contornos 
principais da mediação, uma vez que deve ser livre o ato de mediar, falar, o ouvir, o 
entender e o compor, nas palavras do professor Warat:   

 
É impossível amar, governar, educar, decidir os conflitos dos outros com 
justiça, porém nas lutas por realizar esses impossíveis, encontramos um 
único sentido possível da existência. Nossas pessoais e únicas formas de 
tentar realizar os impossíveis são as únicas verdades que podemos atingir. 
É importante que possamos distinguir entre os homens da ciência (e da 
filosofia) e os homens de sabedoria. Os homens da ciência têm verdades, 
respostas prontas. Você é irrelevante, sua pergunta não interessa, ele 
também é irrelevante. As respostas prontas estão na relação entre o real e 
os discursos. Os homens de sabedoria não têm respostas prontas para nós. 
As respostas que dão, provém do seu serviço não no discurso das teorias. 
(WARAT, 2001, p. 20).   

 
Ou seja, pode ser percebido que as intenções das legislações são excelentes  

mas que demandam a estruturação das formas alternativas de resolução de conflitos 
como a mediação, mas diante das demasiadas regras e até mesmo pela forma 
como são conduzidos os procedimentos142, percebemos que se trata muito mais de 
uma conciliação, um procedimento conciliatório do que de mediação, pois, não foi 
pode-se encontrar o coração nas linhas das leis, pois não é possível abordar um 
processo de mediação por meio de conceitos empíricos, empregando a linguagem 
da racionalidade baseada apenas na lógica. “A mediação é um processo do coração 

                                                           
141

 Art. 16. Ainda que haja processo arbitral ou judicial em curso, as partes poderão submeter-se à 
mediação, hipótese em que requererão ao juiz ou árbitro a suspensão do processo por prazo 
suficiente para a solução consensual do litígio. 
§ 1º É irrecorrível a decisão que suspende o processo nos termos requeridos de comum acordo pelas 
partes. 
§ 2º A suspensão do processo não obsta a concessão de medidas de urgência pelo juiz ou pelo 
árbitro. 
Art. 17. Considera-se instituída a mediação na data para a qual for marcada a primeira reunião de 
mediação. 
Parágrafo único. Enquanto transcorrer o procedimento de mediação, ficará suspenso o prazo 
prescricional. 
Art. 18. Iniciada a mediação, as reuniões posteriores com a presença das partes somente poderão 
ser marcadas com a sua anuência. 
142

 INVENTÁRIO. AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO. REALIZAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. 1. É dever do 
juiz designar audiência de conciliação ou de mediação entre as partes litigantes ex vi do art. 334 do 
CPC. 2. Somente não será realizada essa audiência nas hipóteses expressamente previstas no art. 
334, §4º, do CPC. 3. É obrigatória a concordância de todas as partes envolvidas no litígio para a não 
realização da audiência de conciliação ou de mediação. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento, 
Nº 70084266402, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de 
Vasconcellos Chaves, Julgado em: 02-10-2020).  
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o conflito, precisamos senti-lo ao invés de pensar nele, precisamos em termos de 
conflito, sê-lo para conhecê-lo. Ser e conhecer, não há outro conhecimento”. 
(WARAT, 2001, p. 35).  

Desta forma não há o objetivo de criticar as legislações existentes, nem os 
procedimentos e projetos que também de forma positiva buscam vislumbrar e 
favorecer caminhos que denotem a resolução pacífica dos anseios sociais e de seus 
sujeitos, bem como a crise das demandas processuais que assola um sistema 
judiciário. Acredita-se que tudo é viável se realizado com amor e com dedicação, 
neste sentido Warat ainda complementa:  

 
Os conflitos reais, profundos, vitais, encontram-se no coração, no interior 
das pessoas. Por isso é preciso procurar acordos interiorizados. É por isso 
que a mediação precisa escolher outro tipo de linguagem. Ela precisa da 
linguagem poética da linguagem dos afetos, que insinue, a verdade e não 
aponte diretamente; simplesmente sussurre e não grite. Um sentido vem a 
nós quando há uma conexão profunda. Uma linguagem usada como 
estratégia, de tal modo que os corações em conflito possam ser tocados. 
(WARAT, 2001, p. 35).  

 
Sendo assim, entende-se que a mediação calcada na estrutura de ação 

apresentada em seu viés íntimo possui uma boa intenção, de resolver o conflito, 
mas em muito se aproxima de um momento rápido de conciliação, o que é um risco, 
afinal a mediação no entendimento de Warat (2001, p. 37) é um processo de 
sensibilidade que institui um novo tipo de temporalidade de fazer do tempo um modo 
de significação.  

Percebe-se que a mediação como se encontra no esboço legal possui um 
viés de fomentar a solução dos conflitos apenas nas pontas de seus icebergs, a 
mediação que devemos fomentar leva tempo, leva amor, nos ocupa e procura rever 
os conflitos a partir de sentimentos que não tentem acalmar o ego. (WARAT, 2001, 
p. 39).  

Necessário salientar por fim, que a mediação como constante nas leis a que  
nos referíamos são relevantes, estão sendo aplicadas e possuem resultados, porém 
se crê que os conflitos ainda não  são tratados com a visão que Warat (2001, p. 41) 
propôs, não possuem tempo e estruturação para cura, para que por intermédio da 
mediação com sensibilidade se tente reintroduzir no conflito, o amor.  

  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Apresentada a ideia a respeito da mediação calcada nas legislações 

brasileiras e a mediação ditada nas obras do professor Warat. Vê-se alguns 
aspectos sobre a necessidade de busca de celeridade processual e efetividade 
desse, para a diminuição das demandas judiciais, bem como passamos pelo que 
determina a lei de mediação e também sobre o CPC no que tange o referido tema. 

Percebe-se que a mediação advinda dos textos legais apresenta um 
engessamento que reflete uma grande preocupação em resolver o problema 
proposta na demanda presente no processo. Vislumbra-se dessa forma muito mais 
uma reflexão pela necessidade de resolver o conflito e o processo de forma 
conciliativa, puxando muito mais para uma conciliação, do que para a mediação.  
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Ao reler alguns trechos da obra Oficio do Mediador de Warat, percebe-se que 
em muito ainda se distancia a mediação proposta por este daquilo que a legislação 
nos apresenta. Necessário Ressaltar que não se está a criticar os esforços, ensejos, 
procedimentos e projetos que caminham neste viés da mediação, mas a mediação 
pelo sentimento, amor e reflexão, como necessidade de cura dos sujeitos em 
conflito, ainda não está bem estabelecido, afinal a grande maioria dos artigos e 
procedimentos chamam a atenção para um profissional mais apto a negociar e 
transformar o processo em um acordo de interesses patrimoniais, preciso ressaltar a 
importância no redimensionar do conflito, os sentimentos e contorno completo dos 
conflitos.   
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AS SOLUÇÕES DE CONFLITOS E A INCIDÊNCIA DA PANDEMIA NA ÁREA DA 
AVIAÇÃO 

 
Rafael Menguer Bykowski dos Santos143 

Luis Ricardo Bykowski dos Santos144 
 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

As modificações legislativas, administrativas e judiciais ocorridas nas esferas 
federal, estadual e municipal em decorrência da pandemia da “COVID-19”, ocorrem 
diariamente, sendo de grande relevância para o mundo jurídico a análise de suas 
alterações em todos os níveis do corpo jurídico nacional. 

Este trabalho analisa a situação do solução de conflitos na aviação civil diante 
da pandemia do “coronavírus”, sendo que para atingir o escopo da investigação, foi 
realizada uma extensa pesquisa bibliográfica e documental, bem como utilizado o 
método dedutivo de análise do material, coadunando tais aspectos a uma 
exploração da doutrina relacionada ao problema. 

Como referencial teórico, a pesquisa buscou a investigação da área da 
aviação civil e suas alterações, em face da pandemia que está ocorrendo no Brasil e 
no mundo, bem como, com o progresso de contaminação, fundamentaram 
modificações legislativas, principalmente no gerenciamento dos contratos. Os 
aspectos mais relevantes dessas alterações, as vantagens e desvantagens dessas 
mudanças advindas do estado de calamidade, são ponderados neste estudo.  
 
DESENVOLVIMENTO 

 
Perante o estado de calamidade causado pelo “coronavírus” houve a Medida 

Provisória n.º 925 publicada pelo Governo Federal em 18 de março de 2020, que 
previu medidas emergenciais a serem adotadas no setor de aviação civil como um 
esforço para mitigar os impactos causados pela pandemia neste setor, após a queda 
na demanda por voos domésticos e internacionais.  

Nessa perspectiva três são as medidas estabelecidas destinadas a 
preservação de voos no Brasil e operações aéreas: para contratos de concessão 
aeroportuária firmados com o Governo Federal, o fixo e o variável as taxas de 
concessão vencidas em 2020 podem ser pagas até 18 de dezembro de 2020, as 
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 Bacharelando em Direito pela Faculdade de Direito de Franca/SP. Graduando em Gestão de 

Serviços Jurídicos, Notariais e de Registro pela Universidade Paulista/SP. E-mail: 
rafaelmenguer2001@gmail.com. 
144

 Bacharel em Direito pela Universidade Luterana do Brasil. Delegado de Polícia Civil aposentado 
pelo Estado do Rio Grande do Sul. Especialista em Ciências Penais pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. Especialista em Direito Registral Imobiliário com ênfase em Direito Notarial pelo 
Centro Universitário Leonardo da Vinci. Mestre em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto. 
Doutorando em Direito Empresarial pela Universidade de Marília. Titular de Cartório de Registro Civil 
no Estado de São Paulo. Conciliador e Mediador no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tem 
experiência nas áreas dos Direitos Administrativo, Constitucional, Empresarial, Notarial, Penal, 
Privado, Processual Penal, Público e Registral. E-mail: delricardob@globo.com 



311 
 

 
Anais VIII Mostra de Trabalhos Jurídicos Científicos – 2019- ISSN 2448-251X – p. 01-335 

Rua Universidade das Missões, 464, Pavilhão 18 - 98802-470 – Santo Ângelo – RS  
Fone 55 3313-7907 / Fax 55 3313-7900 – http://www.santoangelo.uri.br 

 

companhias aéreas terão 12 meses para reembolsar as passagens compradas até 
31 de dezembro de 2020, em troca, nenhuma multa ou penalidade contratual será 
aplicada aos consumidores que optarem por conversão do valor do reembolso em 
crédito para uso futuro. A medida foi válida por 60 dias a partir da data de sua 
publicação, prorrogável por mais 60 dias, e foi posteriormente convertida na Lei n.º 
14.034, de 05 de agosto de 2020. 

Dessa forma, outra medida tomada foi o Decreto n.º 10.284, de 20 de março 
de 2020, regulamentado pela Portaria n.º 402 emitida pelo Comando Aeronáutica de 
24 março de 2020, também autorizou a prorrogação do prazo para pagamento de 
taxas aéreas devidas em março-junho de 2020 para ajudar as empresas do setor as 
difíceis condições econômicas durante a pandemia de COVID-19. Essas taxas foram 
adiadas para setembro a dezembro de 2020. 

Diante desse cenário, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) também 
resolveu renunciar o cancelamento de slots por não atingir os níveis de voos 
regulares, ou seja, uso de slots abaixo do nível mínimo. Esta isenção é válida até 24 
de outubro de 2020. A decisão do órgão está de acordo com as decisões tomadas 
por outras autoridades da aviação civil em todo o mundo, que procuram, mesmo que 
temporariamente, acomodar as regras.  

Além disso, a ANAC publicou a Portaria n.º 880, de 27 de março de 2020, que 
permitiu o carregamento e transporte por empresas de táxi aéreo, sem a 
necessidade de autorização prévia. Esta medida visa contribuir para uma maior 
eficiência no transporte de itens que podem ser utilizados pela área de saúde na luta 
contra a pandemia COVID-19. 

Por fim, o Governo Federal monitorou o planejamento da rede aérea 
elaborado pelas companhias aéreas Gol, Azul e Latam para garantir a prestação de 
serviços aéreos essenciais para o Brasil durante a pandemia. A União tem buscado 
garantir uma integração contínua da rede aérea do país implementando certos 
ajustes para que todos os estados tenham pelo menos um conexão aérea. As 
capitais dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, além de outras 19 cidades 
em todo o país, foram cobertas. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O estudo tem como ponto teórico a investigação das alterações na solução de 
conflitos na aviação civil advindas da pandemia ocorrida no Brasil. A pesquisa 
fundamentou-se em uma extensa fonte de referências legislativas e doutrinárias. 
 Em tal perspectiva, as ações e normatizações estatais buscam dar condições 
para que os indivíduos e empresas resolvam seus conflitos de forma eficaz, 
reconhecendo as dificuldades enfrentadas por pessoas físicas e jurídicas em um 
momento atípico, mas sem deixar de respeitar condições específicas, como por 
exemplo, as associadas as relações de consumo. 

Por derradeiro, conclui-se que as alterações normativas já realizadas foram 
necessárias para enfrentar um momento emergencial, ou seja, foram essenciais 
para administrar todo o estado de calamidade nacional advindo do “coronavírus”. 
Concernente a isso, com o passar do tempo, mais modificações legislativas serão 
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realizadas, certamente deixando a marca da pandemia em toda a legislação 
nacional. 
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O SISTEMA BANCÁRIO E SOLUÇÕES DE CONFLITOS DURANTE O ESTADO 
DE CALAMIDADE 

 
Rafael Menguer Bykowski dos Santos145 

Luis Ricardo Bykowski dos Santos146 
 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

As modificações legislativas, administrativas e judiciais ocorridas nas esferas 
federal, estadual e municipal em decorrência da pandemia da “COVID-19”, ocorrem 
diariamente, sendo de grande relevância para o mundo jurídico a análise de suas 
alterações em todos os níveis do corpo jurídico nacional. 

A nível estatal, a estrutura atual passa por modificações independentemente 
das posturas dos órgãos dirigentes com relação às suas atribuições. Do mesmo 
modo, novos modelos estruturais determinam novas proposições. Acima de tudo, é 
fundamental ressaltar que a contínua expansão da pandemia pode nos levar a 
considerar a reestruturação das direções preferenciais no sentido do 
desenvolvimento econômico e social. 

Por outro lado, a constante divulgação das informações facilita a criação dos 
métodos utilizados para a avaliação de resultados, estabelecendo-se, 
gradativamente, que a execução dos pontos preconizados nas novas normas legais 
e administrativas venham a ressaltar as medidas emergências. 

Este trabalho analisa a situação do sistema bancário e a solução de conflitos 
diante da pandemia do “coronavírus”, sendo que para atingir o escopo da 
investigação, foi realizada uma extensa pesquisa bibliográfica e documental, bem 
como utilizado o método dedutivo de análise do material, coadunando tais aspectos 
a uma exploração da doutrina relacionada ao problema. 

Como referencial teórico, a pesquisa buscou a investigação do sistema 
bancário e suas alterações, em face da pandemia que está ocorrendo no Brasil e no 
mundo, bem como, com o progresso de contaminação, fundamentaram 
modificações legislativas, principalmente no gerenciamento dos procedimentos 
financeiros. Os aspectos mais relevantes dessas alterações, as vantagens e 
desvantagens dessas mudanças advindas do estado de calamidade, são 
ponderados neste estudo.  
 

                                                           
145

 Bacharelando em Direito pela Faculdade de Direito de Franca/SP. Graduando em Gestão de 
Serviços Jurídicos, Notariais e de Registro pela Universidade Paulista/SP. E-mail: 
rafaelmenguer2001@gmail.com. 
146

 Bacharel em Direito pela Universidade Luterana do Brasil. Delegado de Polícia Civil aposentado 
pelo Estado do Rio Grande do Sul. Especialista em Ciências Penais pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. Especialista em Direito Registral Imobiliário com ênfase em Direito Notarial pelo 
Centro Universitário Leonardo da Vinci. Mestre em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto. 
Doutorando em Direito Empresarial pela Universidade de Marília. Titular de Cartório de Registro Civil 
no Estado de São Paulo. Conciliador e Mediador no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tem 
experiência nas áreas dos Direitos Administrativo, Constitucional, Empresarial, Notarial, Penal, 
Privado, Processual Penal, Público e Registral. E-mail: delricardob@globo.com 



314 
 

 
Anais VIII Mostra de Trabalhos Jurídicos Científicos – 2019- ISSN 2448-251X – p. 01-335 

Rua Universidade das Missões, 464, Pavilhão 18 - 98802-470 – Santo Ângelo – RS  
Fone 55 3313-7907 / Fax 55 3313-7900 – http://www.santoangelo.uri.br 

 

DESENVOLVIMENTO 
 

Enquanto os mercados financeiro e de capitais ao redor do mundo caiem o 
Ibovespa não é diferente, os efeitos da pandemia devem ser cuidadosamente 
analisado por credores e devedores.  

Nesse contexto, os contratos financeiros em geral devem ser revisados para a 
identificação de cláusulas que justificariam, por exemplo o não desembolso de 
credores, uma mudança nos termos e condições originalmente acordadas entre 
credores e devedores, vencimento antecipado de transações, chamadas de margem 
e exigências de garantias adicionais, entre outras.  

Em termos de risco sistêmico, não há indícios de que instituições financeiras 
locais ou estrangeiras estejam enfrentando problemas de liquidez, como os que 
ocorreram durante a crise financeira de 2008.  

No entanto, a crise atual pode ter um impacto adverso sobre os negócios das 
instituições financeiras, de um aumento no caixa retiradas e em inadimplência de 
crédito para uma desaceleração na originação de novos negócios. Nos últimos 
meses, o CMN (Conselho Monetário Nacional) emitiu várias regras de resgate para 
amenizar o impacto do “COVID-19” na economia do país. 

Diversas medidas, portanto, foram adotadas como os requisitos de reserva 
sobre depósitos a prazo foram reduzidos de 31% para 25%, o Índice de Cobertura 
de Juros (ICJ) foi relaxado para fornecer ao sistema financeiro maior liquidez, as 
regras de provisionamento foram relaxadas para a "rolagem" das transações de 
crédito existentes e para evitar um aumento nas provisões bancárias, o requisito de 
buffer de capital foi reduzido para expandir a capacidade dos bancos de conceder 
novos créditos transações, repos sobre títulos soberanos denominados em dólares 
americanos foram celebrados entre o Banco Central e instituições financeiras para 
reduzir a volatilidade do mercado nos mercados onde tais títulos são transacionados 
e oferecer maior liquidez em dólares aos bancos nacionais. 

Nessa mesma realidade, foram adotadas também outras medidas como 
Depósitos a Prazo com Garantias Especiais (DPGEs), replicando o modelo adotado 
no passado para depósitos garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), bem 
como os requisitos de reserva foram reduzidos ainda mais de 25% para 17% nos 
depósitos a prazo. Tais medidas são válidas, em princípio, até dezembro de 2020, 
dependendo de como a economia do país e as condições evoluírem ao longo do 
ano.  

As regras aplicáveis aos títulos de crédito do agronegócio foram relaxadas. 
Além disso os empréstimos garantidos por debêntures serão concedidos pelo Banco 
Central às instituições financeiras, do mesmo modo os limites de recompra de títulos 
financeiros foram aumentados. As condições de overhedge relativas a investimentos 
de capital no exterior foram flexibilizadas. 

O Banco Central atuará como doador de fundos por até um ano, por meio de 
repos apoiados pelos títulos do governo federal como ferramenta de liquidez, e por 
fim o spread de nivelamento de liquidez foi reduzido de 65 bps para 10 bps. 

Nesse descortino, empresas de fintech, sociedades de crédito direto, de 
empréstimo direto receberam permissão para emitir instrumentos pós-pagos, cartões 
de crédito,  captar recursos para novas operações de crédito no BNDES (Banco 
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Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) originando repasses e 
empréstimos, providenciar a atribuição de carteira a outros tipos de fundos e ser 
controlada por fundos de investimento separadamente, sujeito a determinados 
regulamentos. 

Por outro lado, o BNDES anunciou medidas para injetar cerca de R$ 55 
bilhões na economia do país. A primeira medida consiste em suspender os prazos 
de reembolso do empréstimo por um período máximo de seis meses. Esta 
suspensão se aplica ao capital principal e juros sobre transações diretas e indiretas. 

Além disso, o BNDES anunciou o repasse de aproximadamente R$ 20 bilhões 
do PIS/PASEP (Programa de Integração Social/Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público) e FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). 
Além disso, R$ 5 bilhões em crédito serão destinados a médias, micro e pequenas 
empresas com a ampliação da linha de crédito denominada “BNDES Crédito 
Pequenas Empresas”, que agora estará à disposição de empresas com até R$ 300 
milhões em receitas anuais, no máximo R$ 70 milhões por empréstimo e prazo de 
reembolso de cinco anos (com carência de 24 meses). 

O Banco Central e o BNDES anunciaram uma linha de crédito emergencial 
para apoiar em até dois meses a folha de pagamento de pequenas e médias 
empresas com receitas anuais variando entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões. Esta linha 
de crédito apoia o pagamento aos funcionários ganhando até dois salários mínimos 
por mês. Em troca, o empregador deve abster-se de demitir esses funcionários 
durante o período de instalação de dois meses. Empresas aderindo a este programa 
terão direito a um período de carência de seis meses e um período de 30 meses 
para o reembolso do empréstimo mais juros de 3,75% ao ano, a atual taxa de 
referência Selic.  

Conforme, anunciado pelo Banco Central e instituições financeiras privadas 
também podem se qualificar para o programa, bem como o órgão está considerando 
a possibilidade de conceder empréstimos a instituições financeiras por meio de 
títulos financeiros garantidos por carteiras de crédito próprias. O BNDES também 
estuda medidas de apoio a segmentos específicos, como aos estados e municípios. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O estudo tem como ponto teórico a investigação das alterações dos sistemas 
bancários e a solução de conflitos advindas da pandemia ocorrida no Brasil e no 
mundo. A pesquisa fundamentou-se em uma extensa fonte de referências 
legislativas. 
 Em tal perspectiva, as ações e normatizações estatais buscam dar condições 
para que os indivíduos e empresas resolvam seus conflitos de forma eficaz, 
reconhecendo as dificuldades enfrentadas por pessoas físicas e jurídicas em um 
momento atípico, mas sem deixar de respeitar condições específicas, como por 
exemplo, as associadas as relações de consumo. 

Por derradeiro, conclui-se que as alterações normativas já realizadas foram 
necessárias para enfrentar um momento emergencial, ou seja, foram essenciais 
para administrar todo o estado de calamidade nacional advindo do “coronavírus”. 
Concernente a isso, com o passar do tempo, mais modificações legislativas serão 
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realizadas, certamente deixando a marca da pandemia em toda a legislação 
nacional. 
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A SUPLEMENTAÇÃO DOS INCENTIVOS POLÍTICOS PARA A APLICAÇÃO DA 
COTA DE GÊNERO NA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

A essência da democracia constitucional repousa no princípio segundo o qual 
todas as pessoas devem ser tratadas em igual consideração e respeito. como 
corolário da ideia central de igualdade, as democracias constitucionais 
contemporâneas têm adotado regimes de cota de gênero em larga medida, a fim de 
incentivar a representação política das mulheres nas instituições democráticas. No 
Brasil, esta cláusula legal vem sendo descumprida pelos seus destinatários 
principais ou, melhor, vem sendo cumprida de modo fraudulento. O descumprimento 
da cota de gênero deu vazão para a intervenção dos órgãos da Justiça Eleitoral, 
como é o caso do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O primeiro caso se deu no 
julgamento do Recurso Especial (REsp) n. 19392 PI, tendo por objeto acórdão do 
Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE/PI) que determinou a cassação de todos e 
todas as integrantes das Coligações Compromisso por Valença I e Compromisso por 
Valença II, em virtude da fraude na cota de gênero. Apresentarei alguns elementos 
introdutórios para sustentar que a judicialização da política não é o meio mais eficaz 
para a efetivação da cota de gênero, e sugerir que os caminhos para promover os 
avanços sobre este problema estrutural da democracia constitucional passam por 
reforçar os incentivos do próprio processo político-democrático para que os políticos 
atuem de modo responsável na aplicação da legislação eleitoral. 
 
O CASO PARADIGMA: RESP N. 19392 PI 
 

Nas últimas décadas, as democracias constitucionais, em geral, e a brasileira, 
em particular, vêm experimentando o fenômeno de transferência do poder político do 
âmbito do legislador constitucional (Legislativo e Executivo) para o âmbito do próprio 
Judiciário, especialmente dos tribunais, isto é, a judicialização da política. 
(FEREJOHN, 2012, p. 41-63)  

Nesse contexto de judicialização da política, deu-se o julgamento do REsp n. 
19392/PI pelo TSE. O objeto do recurso especial paradigma foi o acórdão do TRE/PI 
que manteve a sentença que reconheceu a prática da fraude na cota de gênero na 
eleição local de 2016, pelas Coligações Compromisso com Valença I e II, e 
condenou todos os membros dessas coligações com a cassação dos registros, o 
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que levou, consequentemente, a anulação dos votos obtidos, retirando os 
presidentes das agremiações envolvidas do polo passivo. Numa votação apertada, o 
TSE encampou a tese do Ministro Relator, Jorge Mussi, e decidiu manter o acórdão 
por 4 votos favoráveis, contra três contrários.  

O caso envolveu a eleição de 2016 para a Câmara dos Vereadores da cidade 
de Valença do Piauí, na qual 29 candidaturas foram cassadas, porque 5 delas teriam 
sido lançadas para “burlar” a cota. Em resumo, a senhora Ivaltânia Pereira disputou 
a eleição e recebeu apenas 1 voto, ao passo que seu filho, Leonardo Nogueira 
Pereira, obteve 827 votos – isso sem nenhum indício de briga interna na família. A 
candidata Maria Eugênia de Sousa Martins incorreu em situação semelhante com 
seu marido, Antônio Gomes da Rocha. Enquanto ela recebeu apenas 1 voto, ele 
ganhou 54 votos, sendo que a candidata fez propaganda no facebook, em página 
particular, para promover a imagem do marido e suposto adversário. Maria Neide da 
Silva também foi lançada de modo fraudulento: ela não compareceu às urnas para 
votar e não apresentou justificativa. Magally da Silva Costa compareceu às urnas, só 
que não teve voto nenhum; seu argumento foi de que teve problemas médicos e não 
pôde fazer campanha, embora não tenha praticado nenhum ato para desistir da 
campanha ou acusar problema de saúde. E a candidata Georgia Lima Brito seria 
reincidente na prática de lançar-se ao pleito com o intuito de fraudar a cota de 
gênero, isto feito supostamente para o fim de obter licença remunerada do serviço 
público ao qual se vincula. Todas as candidatas fizeram uma votação pífia e 
apresentaram registros contábeis comprometedores. (TSE, 2019, p. 27-28, 30 e 32)  

O voto do Ministro Relator parte do reconhecimento da autoridade da Justiça 
Eleitoral e do papel na política democrática brasileira, sobretudo, para a realização 
da igualdade de gênero. Em contrapartida dos problemas estruturais da democracia 
constitucional brasileira, como a baixa participação política das mulheres, Jorge 
Mussi afirmou que a “[...] Justiça Especializada desempenha papel visando 
assegurar a plena inclusão das mulheres no processo democrático como corolário 
da garantia fundamental de isonomia de gênero.” No que diz respeito aos principais 
pontos do recurso, o reconhecimento da fraude e a abrangência e profundidade dos 
efeitos da sanção de cassação, a decisão foi marcada por uma lógica da precaução, 
segundo a qual a menor probabilidade de produção de danos políticos político deve 
levar a adoção dos mecanismos legais de controle. (VERMEULE, 2014, p. 28-31 e 
36) Isto é visível no argumento do Relator segundo o qual o lançamento de 
candidaturas fraudulentas para preencher o limite fixado da participação das 
mulheres no processo democrático beneficiou todos os candidatos das coligações e, 
por isso, é necessário estender a condenação a todos eles; sem a fraude, os 
partidos coligados não teriam cumprido a legislação eleitoral e, portanto, não poderia 
disputar a corrida eleitoral. E caso a Corte adotasse uma alternativa decisória, a 
exemplo de restringir a cassação apenas às candidaturas fraudulentas ou, na pior 
das hipóteses, somente aos quadros menos votados, então “[...] ensejaria 
verdadeira e inadmissível brecha aos partidos políticos e coligações registrarem 
candidaturas ‘laranjas’, na medida em que seriam incentivadas a ‘correr o risco’ de 
lançá-las.” (TSE, 2019, p. 32-33) 

A divergência foi aberta pelo Ministro Edson Fachin, para quem a sanção da 
cassação deveria se restringir tão somente aos candidatos que participaram da 
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fraude ou dela se beneficiaram diretamente, retirando a senhora Magally da Silva e 
os demais membros da coligação sem envolvimento na fraude. O Ministro 
argumentou que, se o objetivo da cota de gênero é incentivar a participação e 
representação política feminina, a sua inobservância, por mais reprovável, não altera 
as posições e a igualdade dos candidatos e do jogo político enquanto tal, como nos 
crimes de abuso do poder, e, sendo assim, não é possível punir aqueles que não 
participaram diretamente da fraude do mesmo modo que os beneficiários diretos 
dela. Esse argumento apresentou certamente maior grau de prudência, uma vez que 
levou em consideração os efeitos perversos da tese do Relator sobre o processo 
democrático local e sobre o agregado do sistema institucional e não formaria o 
precedente com base na razão de decidir do Ministro Mussi. (TSE, 2019, p. 53-55, 
70-72 e 85)  
 

REFORÇANDO OS INCENTIVOS POLÍTICOS PARA PROMOÇÃO DO 
COMPROMISSO DA IGUALDADE DE GÊNERO 
 

Essa divergência explicitou alguns efeitos perversos da decisão, como a 
anulação dos votos populares legítimos dos candidatos que nada têm a ver com a 
fraude – e seria, a meu ver, mais prudente e menos nociva para a democracia 
constitucional –, porém, não forneceu os incentivos políticos necessários para que a 
cota de gênero e o princípio da igualdade sejam, de fato, levados a sério pelos 
atores políticos. Venceu a tese do Relator que, vale destacar, manteve a cassação 
de simplesmente 29 candidatos – em uma localidade cuja Câmara possui 11 
cadeiras à disposição. Em sistemas proporcionais o quociente eleitoral e partidário é 
calculado com base nos votos válidos; de modo que toda decisão que cassa tais 
votos implicará no refazimento do cálculo e na redistribuição das cadeiras. E um dos 
argumentos centrais da decisão é enviesado pelo raciocínio probabilístico segundo o 
qual o pior poderá acontecer caso fosse prolatada uma decisão alternativa, no 
sentido da proposta do Ministro Fachin, por exemplo. Ao fim e ao cabo, a decisão 
dos 4 Ministros do TSE abriu precedente para que todos os órgãos jurisdicionais da 
Justiça Eleitoral fizessem o mesmo Brasil afora. E justo isto seguiu: diversos 
Municípios do país tiveram seus parlamentos decompostos e recompostos porque 
os juízes da Justiça Eleitoral estadual confirmaram a cassação de todos candidatos 
e candidatas, mesmo sem direto envolvimento com a fraude, de forma objetiva, com 
base no precedente aberto pelo TSE no caso paradigma. No limite do argumento, é 
possível que o TSE aplique a razão de decidir do caso paradigma para cassar 
mandatos representativos federais ou, até mesmo, chapas vencedoras na eleição 
presidencial. 

Melhor seria considerar essas consequências indesejáveis da decisão e, 
antes de tudo, ter em vista o contexto histórico sobre o qual a sociedade brasileira 
foi estruturada. A formação histórica da sociedade política brasileira é marcada pela 
estrutura do patrimonialismo e do coronelismo, como uma forma peculiar de 
manifestação do poder privado no regime político representativo adotado pelo Brasil. 
E as instituições não estão apartadas da sociedade, mas fazem parte do tecido 
social, de forma que a racionalidade das instituições públicas refletem o que a 
sociedade é. A aplicação da cláusula da cota de gênero encontrou forte resistência 
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nas elites políticas dirigentes, da mesma forma que a decisão do TSE no caso 
paradigma encontrou (e encontrará) forte reação em sentido contrário nas mesmas 
elites, que não conseguem enxergar os incentivos para cumprir a legislação eleitoral 
no ponto indicado. Para ilustrar, é de autoria da Deputada Federal Caroline de Toni, 
do Partido Social Liberal – eleita por Santa Catarina como a mulher mais votada – o 
projeto de lei que visa extinguir a cota de gênero.  

Se, de um lado, a decisão do TSE visou efetivar a igualdade de gênero mas 
criou um conjunto de efeitos perversos e indesejados, a exemplo de servir de 
precedente para dezenas de casos semelhantes nos Estados-membros, por dar 
mais um estímulo para a própria reação política conservadora, inclusive, no sentido 
de extinguir a cláusula da legislação eleitoral, e, se de outro lado não há como 
eliminar por completo estas elites e criar um parlamento ideal com pessoas decentes 
e comprometidas com os direitos, então é preciso pensar de modo realista e 
entender que é imprescindível criar incentivos políticos que reforcem a efetivação da 
cota de gênero no próprio processo democrático. Trata-se da criação legislativa de 
incentivos políticos dentro do próprio processo político, potencialmente capazes de 
constranger os parlamentares de tal forma que, embora divirjam do conteúdo da 
cláusula de gênero, atuem de modo responsável com o registro das candidaturas 
femininas.  

Contudo, até o presente momento o sistema representativo brasileiro carece 
de incentivos políticos adequados para reforçar o comprometimento dos atores 
políticos com a promoção da igualdade de gênero. Alguns incentivos políticos 
poderiam criar custos maiores, do ponto de vista político, econômico e financeiro, 
em caso de descumprimento da cota de gênero, de maneira que poderiam evitar o 
caminho da judicialização da política. Uma referência é o importante estudo de 
Lenita Freidenvall e Emi Johansson (FREINDEVALL; JOHANSSON, 2013, p. 16-ss) 
sobre a implementação da cota de gênero na Europa, feito em 2013, mas cujas 
conclusões são válidas para nós. As experiências bem-sucedidas na implementação 
e efetivo cumprimento da cota de gênero dependem de uma série de fatores, mas, 
de modo geral, as cotas legais precisam ser suplementadas por regras de rank-order 
e sanções eficientes e efetivas. Geralmente, há dois grupos de sanções 
sistematicamente aplicadas nas experiências constitucionais da Europa para a 
observância da cota legal: a) A rejeição da lista de candidatos; b) Sanções de 
caráter econômico e financeiro. O problema da rejeição da lista de candidatos é que 
pressupõe que as evidências e indícios do descumprimento da cota legal sejam 
verificados antes do pleito eleitoral. No caso paradigma, o que se viu foi que os 
candidatos cumpriram a cota, mas o fizeram de modo fraudulento. Então, não existia 
a possibilidade de verificar a fraude antes das eleições terminarem, sobretudo, antes 
da votação e das prestações de contas dos candidatos envolvidos. A ausência de 
voto ou votação pífia é justamente uma prova para afirmar que houve a fraude. 
Como não há uma comissão ou algum órgão da Justiça Eleitoral capaz de averiguar 
e comprovar que houve fraude em tempo de rejeitar a lista, os partidos prejudicados 
acabam procurando a jurisdição depois, por meio de ações de investigação judicial. 
E, mesmo que tivesse, a rejeição não deveria vir diretamente, mas depois de uma 
advertência; a não ser no caso de fraude explícita, que, como dito, fica difícil de 
comprovar. Por exemplo, na Espanha, antes de rejeitar a lista, a Comissão faz uma 
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advertência de 3 dias para o partido que descumpriu a cota, para depois invalidá-la. 
(FREINDEVALL; JOHANSSON, 2013, p. 16-18 e 20) 

A sanções de caráter econômico e financeiro devem ser adicionadas em um 
regime de cota sério. A sanção político-econômica pode vir ou não acompanhada da 
rejeição da lista. Na Irlanda, a experiência constitucional contou com uma reforma 
participativa em 2008, os partidos perdem 50% do Fundo Público caso não 
preencham a cota de gênero. Na França, a sanção de perda dos registros se aplica 
em nível local, enquanto a sanção econômica tem amplitude nacional. E, talvez, 
melhor ainda, além de sanções pecuniárias negativas, como a restrição a recursos 
do Fundo Estatal e de rejeição da lista, é possível qualificar o regime de cota de 
gênero com todas essas possibilidades e, ainda, suplementar com incentivos 
positivos aos partidos, como na Geórgia, onde os partidos podem receber 10% a 
mais do Fundo se, a cada grupo de 10 candidatos, alcançar 20% de candidaturas 
femininas. (FREINDEVALL; JOHANSSON, 2013, p. 17-18)  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nesse resumo expandido procurei apresentar alguns caminhos alternativos à 
judicialização da política para a realização e promoção do compromisso 
constitucional com a igualdade de gênero, na forma da cota legal. Embora a decisão 
da maioria dos juízes do TSE tenha expressado a finalidade de promover este 
compromisso constitucional, garantindo às mulheres a igualdade de oportunidades 
de participação no processo eleitoral, criou efeitos indesejados e perversos e 
mostrou pouca preocupação com o fato de que a realização e promoção da cota de 
gênero passa inevitavelmente pelo reforço dos incentivos políticos dos membros dos 
partidos no âmbito do próprio processo político-democrático. As democracias 
contemporâneas precisam comportar incentivos que reforcem a aplicação da cota de 
gênero entre os políticos, de modo a suplementá-la com outras provisões, a fim de 
contribuir para a construção de uma cultura política democrática mais sólida e 
participativa para as mulheres. 
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DADOS E PRIVACIDADE: REFLEXOS ENTRE O PÚBLICO INFANTO-JUVENIL 
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INTRODUÇÃO 

 

A evolução dos meios de comunicação chega juntamente com a dos seres 

humanos, possibilitando o diálogo de duas ou mais pessoas, no mais das vezes, de 

modo imediato. A comunicabilidade entre as pessoas é essencial para o 

desenvolvimento individual e da sociedade como um todo.  

O indivíduo que se encontra na fase mais importante do desenvolvimento, é o 

pertencente ao público infanto-juvenil. De conformidade com a faixa etária que se 

encontram, a comunicação se torna indispensável. Entretanto, para o uso da maioria 

das redes sociais, ou aplicativos de mensagens instantâneas que permitem o 

diálogo, requerem ao menos idade mínima para todos os usuários, visando 

preservar a integridade, privacidade e proteção de dados pessoais. 

Contudo, dados pessoais são burlados a todo momento, para que o acesso 

precoce às redes sociais e demais aplicativos sejam permitidos. Insurgem nessa 

prática os adolescentes, grande parte das vezes com apoio dos pais, ou sendo feito 

por eles próprios. Dessa forma, são expostos dados pessoais, que ficam à margem 

de oportunismos, estando apenas sob o controle de crianças e jovens.  

Assim sendo, o estudo objetiva demostrar a exposição gerada frente ao 

contato precoce de alguns indivíduos com o meio virtual, bem como os reflexos 

gerados, fatores positivos e negativos. A metodologia adotada para a elaboração do 

artigo é dedutiva, por meio de pesquisa em produções acadêmicas, científicas, 

jurisprudenciais e em legislações.  
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DESENVOLVIMENTO 

 

A evolução das redes sociais é cada vez mais visível entre a sociedade. 

Percebe-se isso, em função do grande leque de aplicativos disponibilizados nas 

lojas online, que cativam dia a dia mais usuários com sede de novidades. 

(MAGRANI, 2019) 

O mercado online compartilha cada vez mais de dispositivos inteligentes. 

Determinados dispositivos, acompanham a vida do indivíduo, aprendem com ele e 

se adequam à sua rotina. Dessa forma, é possível saber o estilo de vida, e demais 

informações importantes do usuário. (MAGRANI, 2019). Para Estéfano Veraszto 

(2008), 

 
tanto as técnicas como as tecnologias abrangem, de maneira indissolúvel, 
interações entre pessoas vivas e pensantes, entre entidades materiais e 
artificiais e, ainda, entre ideias e representações. Cada sociedade cria, 
recria, pensa, repensa, deseja e age sobre o mundo através da tecnologia e 
de outros sistemas simbólicos. A tecnologia é impensável sem admitir a 
relação entre o homem e a sociedade. O desenvolvimento de novas 
tecnologias, sejam elas produtos, artefatos ou sistemas de informação e 
comunicação, constitui um dos fatores chave para compreender e explicar 
todas as transformações que se processam em nossa sociedade. E, desta 
maneira, podemos dizer que a tecnologia está intrinsecamente associada 
aos valores humanos. [...] A tecnologia abrange um conjunto organizado e 
sistematizado de diferentes conhecimentos, científicos, empíricos e 
intuitivos. Sendo assim, possibilita a reconstrução constante do espaço das 
relações humanas.  

 

Verifica-se a existência de dificuldade na regulamentação dos limites aos 

dispositivos inteligentes. No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor dispõe sobre 

a defesa do consumido, dando base a outros dispositivos legais. Apesar de existir a 

regulamentação das relações de consumo, se fez necessário a criação de legislação 

específica para o uso da internet no Brasil. Nesse sentido, foi aprovada, em 2014, o 

Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), afim de regular ações no mundo virtual, 

evitando a aplicação direta de sanções mais severas, como as estabelecidas no 

Código Penal, (MAGRANI, 2019) 

 
o MCI se pretendeu como a “Constituição da Internet” no Brasil e 
salvaguardou diversos princípios e direitos fundamentais. A proteção da 
privacidade, dos dados pessoais e da liberdade de expressão são 
expressamente previstas no Marco Civil da Internet representando um 
grande avanço face ao cenário anterior ao diploma, que levava a uma 
quantidade maior de abusos e violações de direitos. (MAGRANI, p. 74) 

 

Na legislação supramencionada, é fortemente regulada questão atinente a 

proteção de dados pessoais, em seu segundo capítulo, podendo-se destacar o 

artigo 10 
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Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso 
a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais 
e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da 
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou 
indiretamente envolvidas. (BRASIL, 2014) 

 

Ao se falar do público existente no meio digital, fica claro apontar que não são 

somente adultos, ou adolescentes a partir da idade permitida, que frequentam as 

redes sociais. Logo, se afirma com toda certeza, que existem muitas crianças e 

adolescentes, que ainda não alcançaram a faixa etária recomendada, mas integram 

o meio virtual constantemente. (FUCUTA, 2018) 

Verifica-se que o progresso do cérebro humano ocorre, em maior parte, nas 

três primeiras décadas de vida. É nesse período em que são absorvidas maior 

quantidade de informações, e selecionadas, para que posteriormente determinem o 

futuro a ser seguido. De acordo com FUCUTA, pode-se salientar, ainda, 

 
O cérebro adolescente é flexível e aberto ao aprendizado. É criativo e 
ousado, além de atrevido e impulsivo. Sem essas características, que, 
juntas, formam uma condição muito especial, é possível imaginar que 
teríamos tido mais dificuldade em suportar as mudanças e inventar novas 
ferramentas. Cientistas vêm entendendo a adolescência como uma etapa 
muito mais complexa e importante para o desenvolvimento humanos do que 
se supunha antes. (FUCUTA, 2018) 

  

Nesse diapasão, se chega ao ponto principal desta pesquisa. Infere-se que, o 

uso da internet se faz de uso indispensável no meio que que habita o ser humano, 

servindo de meio de pesquisa, estudo e lazer. Fazendo referência ao público infanto-

juvenil, o que mais os faz próximos da conexão, são as redes sociais. (FUCUTA, 

2018) 

 
Se as redes sociais servem para estar com os amigos, conforme apontou 
pesquisa encomendada pela rede de televisão CNN em 2015, elas servem 
também para as atividades realizadas com os amigos. Entre elas, dar 
risadas. As redes são um território onde os espirituosos, os rápidos e os que 
têm o tempo livre se sentem bem à vontade, especialmente passado 
memes para a frente. (FUCUTA, 2018) 

  

Contudo, o contato desenfreado através das redes sociais, pode gerar 

problemas nocivos à saúde física e mental ao indivíduo. Clássico exemplo a ser 

citado, é o compartilhamento de imagens sensuais, os nudes (FUCUTA, 2018) 

 
todo dia, em algum lugar do planeta, alguém está fazendo uma foto ou um 
vídeo sensual, com pouca ou nenhuma roupa, e mandando para outra 
pessoa por meio de computadores, tablets e celulares. Incluídos na 
categoria que a língua inglesa registra como sexting [...], os nudes são 
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enviados como prova de amor, como preliminar de sexo virtual e até como 
exibição dos atributos físicos. (FUCUTA, 2018) 

 

Ocorre que, muitas vezes as fotos íntimas acabam corrompendo a 

privacidade e extrapolando limites. Observa-se isso, quando imagens enviadas a 

determinada pessoa são vazadas, causando transtornos e violando a intimidade de 

forma constrangedora. Conforme narrado pela autora Brenda Fucuta (2018) 

 
Em uma pesquisa feita em onze países pela empresa de segurança digital 
Avast, a possibilidade de ser flagrado em imagens comprometedoras foi 
apontada em muitas regiões do mundo como algo mais temido que o 
vazamento de dados bancários. A exposição de imagens e vídeos íntimos 
sem o consentimento de um das partes também configurou como uma das 
maiores violações da internet denunciadas no Brasil, ao lado do 
ciberbullying e da publicação de conteúdos de ódio.  

 

Além do exposto sobre a preocupação que se tem no uso inadequado das 

redes sociais e os perigos da exposição de dados, é necessário uma reflexão sobre 

as vantagens e desvantagens do uso excessivo das plataformas e meios 

eletrônicos. 

A internet se transforma, inova, busca atingir pessoas de diversas idades, não 

tendo em específico um público alvo. O uso alcança desde crianças com seus 

desenhos infantis, adolescentes com plataformas como WhatsApp, Facebook, 

Instagram, Twitter e demais redes sociais, bem como adultos com novos aplicativos 

de reuniões, meios de comunicações e meios que auxiliam em seu cotidiano 

profissional (SILVA e SILVA, 2017).  

Atualmente, existem legislações que dispõem sobre a proteção da criança e 

do adolescente, como o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), que em seu 

artigo 5° apresenta: “nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma 

de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido 

na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos 

fundamentais”. (BRASIL, 1990) 

Portanto, o que era para ser um momento de lazer e diversão, além da 

proporcionalidade de facilitação nas pesquisas de trabalhos à escola, tornou-se 

motivo de preocupação para pais e também professores, haja vista que esta 

dependência pode levar a um isolamento social, queda na produtividade escolar e 

também acadêmica (ABREU, et al. 2008). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A internet é resultado de anos de evolução tecnológica. O desenvolvimento 

desta ferramenta, está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento da sociedade. É 
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fato citar, que os meios de produção, as pesquisas e os modos de comunicação, 

evoluíram ainda mais após a interação do meio digital com o social.  

As redes sociais da atualidade, acessadas através da rede mundial de 

computadores, e demais dispositivos modernos, como smartphones e tablets, conta 

com milhares de usuários. Verifica-se, entretanto, que o acesso é permitido com 

algumas prerrogativas, dentre elas, a idade mínima de quem realiza o acesso. 

Nesse sentido, no Brasil é evidente a forma precoce como algumas crianças e 

adolescentes passam a frequentar o meio digital. Ressalta-se, que o acesso às 

redes permite o desenvolvimento cognitivo dos indivíduos e proporciona demasiado 

leque de informações. 

Grande problema surge, na dificuldade em controlar o acesso desenfreado 

das crianças e adolescentes, principalmente por parte dos pais. A inconveniência do 

infrene uso das tecnologias, não está apenas relacionado ao tempo que os 

indivíduos ficam online. A questão principal aqui destacada, é a invasão da 

privacidade, e a violação que acarreta o uso inadequado e inocente por parte de 

alguns.  

Nesse sentido, frisa-se a vulnerabilidade das crianças e adolescentes quando 

dilemas afetam sua personalidade. É perceptível, por exemplo, em questões como 

cyberbullying, e exposição de imagens íntimas compartilhadas, sem consentimento 

de uma das partes. 

Destarte, é evidente o problema relacionado ao acesso desenfreado pelo 

público infanto-juvenil. Logo, também fica claro o aproveitamento por parte de alguns 

indivíduos de situações vulneráveis, que causam constrangimentos. Portanto, é de 

suma importância o papel do mundo jurídico, buscando a evolução das legislações 

com propósito de proteger e evitar questões para que não fujam do controle.  
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LUIS ALBERTO WARAT E BYUNG-CHUL HAN POR UMA SOCIEDADE A 

PRODUZIR NOVAS COORDENADAS SOCIAIS A PARTIR DA MEDIAÇÃO 

COMUNITÁRIA 

 
Francisco Ribeiro Lopes152 

 João Martins Bertaso153 
 
Resumo: O trabalho tem por objetivo central abordar os ensinamentos dos autores 
Luis Alberto Warat e Byung-ChulHan proporcionando através do diálogo uma nova 
perspectiva para a sociedade como todo através da mediação comunitária. Dessa 
forma, salienta-se que os autores se comunicam a partir de que a sociedade pode 
encontrar caminhos viáveis para consolidar seus conflitos bem como entender suas 
dificuldades e necessidades de se (re)conhecer. Nessa perspectiva, se faz 
necessário uma reflexão em uma nova percepção entre o homem (ser) com relação 
a sociedade fomentando uma transformação na realidade social e seus desafios. Os 
autores mencionados elucidam sobre a conscientização do papel e função no meio 
onde vive, ou seja, a preservação e a transformação social passam por esse sujeito 
ciente do seu papel transformador sendo capaz de realizar novas 
perspectivas/alternativas na busca por uma sociedade construtiva e os atores 
sociais cientes do seu papel na construção cidadã. Utilizou-se o estudo bibliográfico, 
o método de abordagem dedutivo de acordo com o entendimento clássico, é o 
método que parte do geral e, a seguir, desce ao particular e o método de 
procedimento monográfico onde parte do princípio de que o estudo de um caso em 
profundidade pode ser considerado representativo de muitos outros ou mesmo de 
todos os casos semelhantes.Enaltece a mediação comunitária como exemplo de 
esperança de futuro na busca constante por uma sociedade mais humanizada e 
sabedor da sua atuação no contexto social. 
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INTRODUÇÃO 

 
O trabalho tem por intuito ressaltar os ensinamentos de Luis Alberto Warat e 

Byung-ChulHan enaltecendo a preocupação dos autores em uma nova visão/postura 
sobre as dificuldades da sociedade moderna que carece de boas práticas.  

Nesse viés, o instituto na mediação Luis Alberto Warat possui mecanismos 
de humanização dos conflitos proporcionando um viés construtivo e transformativo, 
sendo uma importante colaboração para a sociedade que precisa de boas práticas 
na obtenção de uma harmonia social. 

Na perspectiva de Byung-Chul Han salienta que o ser humano sequer é 
transparente consigo mesmo, ou seja, há uma necessidade de compreensão de 
forma ampla para saber (con)viver com as situações adversas. 

Dito isso, a mediaçãocomunitária pode trazer um novo refletir para os 
conflitos bem como adequar um novo entendimento para o sociedade adequar suas 
demandas. 

O instituto da mediação com viés comunitária pode cumprir um papel útil e 
necessário para a sociedade corroborando e evidenciando que os atores sociais 
podem construir caminhos viáveis para suas arestas. 

Nessa senda, a efetivação da mediação comunitária na perspectiva de Luis 
Alberto Warat e os ensinamentos de Byung-Chul Han têm condições de 
desempenhar uma função extremamente viável, construtiva e evolutiva haja vista 
que os ruídos de comunicação podem ser (re)vistos com um olhar positivo e um 
contexto educacional. 

Dessa forma, a mediação de Warat emancipa os sujeitos para enfrentarem 
as dificuldades em tempos difíceis que carecem de boas práticas para a 
harmonização das questões cotidianas. O trabalho almeja responder como Warat e 
a Han podem solidificar a mediação comunitária sob as novas perspectivas da 
sociedade atual? 

A pesquisa assenta-se no estudo bibliográfico, o método de abordagem 
dedutivo de acordo com o entendimento clássico, é o método que parte do geral e, a 
seguir, desce ao particular e o método de procedimento monográfico onde parte do 
princípio de que o estudo de um caso em profundidade pode ser considerado 
representativo de muitos outros ou mesmo de todos os casos semelhantes. 

Assim, os autores Luis Alberto Warat e Byung-Chul Han ajustam a precisão 
de compreender o ser humano e suas dificuldades de entender, resolver ou pelo 
menos tentar tratar os conflitos de forma humana realizando uma mudança na forma 
de dirimir as situações conflituosas, ou seja, se o que se deseja são pessoas justas 
é preciso ensinar o que é Justiça e a mediação comunitária tem papel primordial 
para uma sociedade que perece de disposições mais equilibradas e harmônicas. 
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A MEDIAÇÃO DE LUIS ALBERTO WARAT:PROPORCIONANDO UM VIÉS 
EDUCATIVO E/OU CONSTRUTIVO 

 
Em seu magistério Luis Alberto Warat trouxe uma visão humana para as 

situações conflituosas havendo um papel fundamental, eficaz e contributivo para a 
sociedade moderna e seus desafios, pois seu trabalho é marcado pela sensibilidade, 
pelo amor, criatividade e pela interdisciplinaridade uma vez que ele acredita que a 
sociedade atual não possui empatia com o outro. 

O autor retrata que é necessário resgatar os sentimentos para uma 
transformação sociais elencando a participação dos sujeitos na determinação de 
uma sociedade melhor. 

Ressalta-se que a mediação vem com intuito de desmistificar o 
procedimento tradicional realizando um papel educacional e social de extrema 
relevância proporcionando que os conflitantes consigam restabelecer o diálogo e 
decidir suas necessidades. 

O autor Garapon (1997, p. 93) enaltece que o procedimento do judiciário 
fomenta o conflito e a comunicação violenta 

 
Quando o conflito atinge uma instabilidade já incontrolável pelos dispositivos 
de regulação social, o ritual judiciário proporciona, na verdadeira acepção 
do termo, um terreno de entendimento e uma linguagem comum: a do 
direito. O ritual permite assim que as palavras voltem a ter um significado – 
atribuindo-lhes um sentido sem ambiguidade – e que as partes voltem a 
dialogar. 

 
Dessa forma, a mediação de Warat possui o intuito de desempenhar esses 

sentimentos com base no carinho, solidariedade, afeto, respeito às diferenças e 
possui o intuito de promover a paz social por meio da modificação dos sujeitos nas 
demandas conflituosas. 

Assim, Warat (2009, p. 20) elucidou que o indivíduo tem por característica 
seguir o comportamento cultural vivenciado. Vejamos 

 
Os indivíduos tendem a reproduzir os atos sociais passados nos processos 
de interação. O comportamento humano se encontra ligado ao sistema 
cultural precedente. A experiência se desenvolve num âmbito já plasmado, 
vinculadas a mensagens anteriores que a guiam- vale dizer, que a rede de 
comunicação do grupo proporciona o armazenamento de uma programação 
da conduta. Os atos que podem se considerar espontâneos, livres, não 
programados por algum sistema de signos, são muito mais reduzidos do 
que se acredita, e se desenvolvem também sob a influência da informação 
entesourada. 
 

Imperioso mencionar, que a melhor forma de realização da democracia e 
dos direitos humanos é através da mediação, sendo um mecanismo de exercício da 
cidadania, na medida em que educam e auxiliam os sujeitos envolvidos em 
situações de conflitos a tomarem decisões, sem a intervenção de terceiros que 
determinem por elas,promovendo/incentivando a cultura da paz e enaltecendo as 
práticas construtivas para um novo olhar mais humanizado. 
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A mediação ultrapassa a litigiosidade da era moderna, marcada pela 
cultura do litígio e pela busca da verdade, ou seja,fato este que para o autor era 
imaginária da magistratura, e que não levava em consideração que o querer das 
partes podia ser diferente do querer decidido (WARAT, 1998, p.11).  

Para Warat o instituto da mediação é o instrumento que adequará a 
concepção de uma atmosfera de confiança e respeito entre os sujeitos onde o 
estado emocional das pessoas será poupado, diferente do que ocorreria em um 
processo judicial, sendo amediação uma visão humana de mundo que respeita as 
diferenças. 

 
É digno de destacar-se que a estratégia mediadora não pode ser 
unicamente pensada em termos jurídicos. É uma técnica ou um saber que 
pode ser interpretado nas mais variadas instancias. Estou pensando nas 
possibilidades da mediação na psicanálise, na pedagogia, nos conflitos 
policiais, familiares, de vizinhança, institucionais e comunitários em seus 
vários tipos. Em termos de autonomia, cidadania, democracia e direitos 
humanos, a mediação pode ser vista como a melhor forma de realização 
(Warat 2018, p.17). 
 

Aprender a conhecer significa que o conhecimento não deve ser entendido 
como algo completo e acabado, mas sim conhecer é um processo dinâmico e 
contextualizado logo é necessário adaptá-lo as demandas individuais e coletivas, 
reinventando o pensamento sem reproduzi-lo, buscando o caminho da curiosidade 
na codificação de uma sociedade mais ciente do seu papel. 

Dessa forma, essa humanização dos desafios da sociedade contemporânea 
deve ser vista como uma possibilidade de (re) ver novas oportunidades para as 
situações conflituosas.Os conflitos devem ser vistos de forma humanizada através 
de um momento de autoconhecimento e de retorno ao equilíbrio. 

 
A mediação, como terapia do reencontro amoroso, parte da ideia de que os 
processos de amor e desamor se encontram na vida de toda pessoa; que 
os vínculos afetivos formam parte de sua socialização e contribuem para o 
seu bem estar, ou sua infelicidade no dia a dia, sendo um componente 
estrutural no desenrolar dos conflitos e na possibilidade de estabelecer com 
o outro uma diferença neles (Warat 2004, p. 75). 

A mediação transformadora possibilidade a articulação de um diálogo das 
diferenças pautado pela igualdade, na busca do entendimento entre os sentimentos 
em desencontro.  

Com finalidade de gerar uma mudança social buscam-se ferramentas que 
auxiliam está prática, de figurar o conflito como uma oportunidade e é nesta seara 
que se destaca a mediação, sendo uma forma de trataros conflitos na busca 
constante pela pacificação social. Dessa forma,a mediação incentiva através do 
dialogo umabusca mútua pela satisfação dos desejos, modificando e restaurando as 
relações, ou seja, fomenta a possibilidade dos conflitantes proporcionarem um novo 
momento para a relação que em algum momento se perdeu.  

Tratar os conflitos de forma humana é empoderar a sociedade de que pode 
dirimir os ruídos de comunicação a partir do diálogo, respeito e a reflexão frente 
àsdificuldades de uma sociedade que clama por novas alternativas.  
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Nesse sentido, buscam-se mecanismos que objetivam transformar o conflito 
em uma oportunidade, seja ela de crescimento pessoal, seja para solidificar relações 
de forma positiva, seja para construir uma sociedade mais autônoma onde a cultura 
adversarial deve ser extinta nas relações. 

Importante destacar a sensibilidade para trabalhar o conflito e a mediação de 
Warat solidifica a dar autonomia aos envolvidos no conflito para que eles mesmos os 
resolvam, sem precisar recorrer à Justiça para solucioná-los. 

Assim, nos dias atuais surgem novas relações que exigem um maior 
cuidado, pois eles envolvem relações de sentimentos que perduram ao longo do 
tempo, ou seja, o surgimento destas complexas e novas relações que acabam por 
gerar novos e complexos conflitos começou-se a indagar qual seria a melhor forma 
de trabalhar estes conflitos e acredita-se que mediação pode ser uma importante 
contribuição para tratamento de situações conflituosas. 

Destaca-se, que as relações devem ser vistas como uma oportunidade e o 
instituto da mediação têm um papel fundamental para fomentar/incentivar novas 
perspectivas que possibilitam um novo viés social. 
 
BYUNG-CHUL HAN: POR UMA SOCIEDADE MAIS TRANSPARENTE E CIENTE 
DO SEU PAPEL 
 

O renomado autor na obra Sociedade da Transparência retrata que a 
sociedade da negatividade passa para a sociedade positiva, ou seja, com novos 
olhares para entendermos a sociedade como um todo (HAN, BYUNG HAN, 2017). 

Para Han, essa exposição aguçada que se converteu no modo de ser e 
estar do homem contemporâneo que se oferece na forma da transparência, 
sugerindo algo benéfico e importante, constitui efetivamente uma sociedade 
pornográfica, que  nada tem de sedutora, construtiva, reflexiva e evolutiva. 

Importante mencionar que o autor supra as ações se tornam transparentes 
quando se transformam em operacionais quando se subordinam a um processo 
passível de cálculo governo e controle (HAN, 2017, p. 10). 

A transparência estabiliza e acelera o sistema eliminando o outro ou o 
estranho. Essa coação sistêmica transforma a sociedade da transparência em 
sociedade uniformizada, ou seja, todo o compreender é ao mesmo tempo um não 
compreender (HAN, 2017, p. 11). 

O autor retrata a transparência como um conceito imprescindível para 
abranger os fenômenos sociais e cibernéticos que solidificam a sociedade 
contemporânea como um regime de controle, cujo reflexo imediato é a cultura da 
exibição e da desritualização. A transparência é discutida em muitos outros domínios 
da vida social e organizacional tais como: a educação, à saúde, economia, entre 
outros. 

Dessa forma, a sociedade positiva na qual as coisas agora transformadas 
em mercadorias, tem de ser expostas para ser, seu valor cultual desaparece em 
favor de seu valor expositivo havendo uma exposição perdendo a sua 
importância(HAN, 2017, p. 27-28). 

Nesse contexto, Han (2017, p. 31) elucida 
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Na sociedade expositiva cada sujeito é seu próprio objeto-propaganda; tudo 
se mensura em seu valor expositivo. A sociedade exposta é uma sociedade 
pornográfica; tudo está voltado para fora, desvelado, despido, desnudo, 
exposto. [...] A economia capitalista submete tudo à coação expositiva, é só 
à encenação expositiva que gera valor, deixando de lado todo e qualquer 
crescimento próprio das coisas. 

 

A sociedade expositiva possui a necessidade de mostrar algo para os outros 
perdendo o sentido das coisas e os atores sociais realizam uma promoção pessoal 
ao invés da prática realizada ser dentro para fora. 

Dito isso, menciona-se a visão coletiva, sendo uns cuidando dos outros 
havendo cooperação, colaboração e a coletividade na busca por uma sociedade 
mais ciente do seu papel. 

 
A sociedade da transparência não padece apenas com a falta da verdade, 
mas também com a falta de aparência. Nem a verdade e nem aparência 
são transparentes; somente o vazio é totalmente transparente. Para 
exorcizar esse vazio coloca-se em circulação uma grande massa de 
informações, sendo que a massa de informações e de imagens é um 
enchimento onde ainda se faz sentir o vazio (HAN, 2017, 95-96). 

 

 
A partir desse contexto, podemos mencionar que a sociedade precisa ser 

protagonista das diferentes áreas da sociedade, havendo uma verdadeira 
cooperação para o bem da sociedade como um todo. 

O protagonismo da comunidade é fundamental para a necessária mudança 
de valores com relação à qualidade de vida e à preservação ambiental, condições 
indispensáveis para a concretização do Direito Ambiental de forma mais 
participativa, eficaz e menos coercitiva (PIAIA, CERVI, BERTASO, 2018, p. 557). 

Enaltece que a sociedade da negatividade vai dar ambiente para a 
positividade, havendo uma precisão de mudança dos atores sociais saberem 
refletirem sobre suas angústias, anseios e reflexões, colaciona-se: 

 
[...] quando [as coisas] se tornam rasas e planas, quando se encaixam sem 
qualquer resistência ao curso raso do capital, da comunicação e da 
informação. As ações se tornam transparentes quando se transformam em 
operacionais, quando se subordinam a um processo passível de cálculo, 
governo e controle (HAN, 2017, p. 10). 

 

Assim, a mudança da sociedade da transparência tem a permeabilidade 
transparente a perspectivística é muito mais eficiente do que a supervisão 
perspectivística, visto que é possível ser iluminado e tornado transparente a partir de 
todos os lugares, por cada um (HAN, 2017, p.106). 

Ressalta-se que a transparência é reforçada pela hipercomunicação, com os 
indivíduos expondo-se continuamente a partir de uma necessidade interna: “o medo 
de renunciar à sua esfera privada e íntima dá lugar à necessidade de se expor à 
vista sem qualquer pudor” (HAN, 2017, p.109). 

Assim, o autor Byung-Chul Han realiza importantes reflexões sobre a 
sociedade contemporânea enaltecendo a necessidade de mudança de (re)ver e 
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(re)construir uma sociedade mais justa e ciente do seu papel, ou seja, os atores 
sociais precisam estar ciente da coletividade para a busca de uma ampla mudança 
cidadã. 
 
A MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA E A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO OLHAR 
SOCIAL 

 
O Sindilojas da cidade de Gravataí/RS154 realizou uma importante política de 

consumo, transparência e empoderamento dos cidadãos na busca por uma 
sociedade mais ciente do seu papel construtivo e evolutivo. 

Nesse viés, a parceria entre Sindilojas da cidade de Gravataí/RS, Núcleo de 
Mediação e Arbitragem que integra ao Sistema “Mediar Brasil” e a comunidade 
podem realizar novas perspectivas frente aos desafios proporcionando uma cultura 
de cooperação, fomentando o diálogo como ferramenta eficaz nas relações 
humanas. 

O encontro teve por objetivo oferecer aos associados e comunidade a justiça 
comunitária, pautada no diálogo entre as partes como forma de solução de conflitos. 
A ideia é oferecer um espaço ao cidadão onde ele possa resolver situações ou 
conflitos de diversas áreas. 

Nesse contexto, a parceria entre Sindilojasda cidade de Gravataí/RS e o 
Núcleo de Mediação e Arbitragem que integra ao Sistema “Mediar Brasil” é um 
importante passo para novos rumos, sendo uma conquista entre os envolvidos e 
uma esperança de futuro. 

Dito isso, a parceria realizada pode ser vista como uma boa reflexão dos 
autores Luis Alberto Warat e Byung-Chul Han onde a sociedade precisa ser vista e 
participativa e a mediação pode ser um resgate do diálogo perdido para as relações, 
ou seja, um olhar mais humano para os possíveis conflitos e empoderando a 
sociedade o seu protagonismo. 

Assim, novas ideias que fomentam a cultura participativa na busca por uma 
sociedade harmônica e equilibrada para construção de relações humanas mais 
humanas. 
 
CONCLUSÃO 
 

A pesquisa trouxe a mediação de Luis Alberto Warat e as reflexões de 
Byung- Chul Han na perspectiva de novas possibilidades para a sociedade que 
carece de alternativas viáveis para tratamento dos conflitos. 

Destaca-se que no primeiro momento foram abordadas as formas de 
(re)ver os conflitos, logo depois foi mencionado o magistério do professor Luis 
Alberto Warat;logo trouxe a contribuição do autor Byung-Chul Han e a necessidade 
de compreender a sociedade e por fim trouxe um exemplo da mediação comunitária 
como perspectiva de uma sociedade que pode dirimir os seus conflitos com base no 
diálogo e respeito. 

                                                           
154

Disponível em:http://fecomercio-rs.org.br/2020/03/10/sindilojas-gravatai-e-nucleo-de-mediacao-e-

arbitragem-firmam-parceria/ acesso em 30 de Outubro de 2020. 

http://fecomercio-rs.org.br/2020/03/10/sindilojas-gravatai-e-nucleo-de-mediacao-e-arbitragem-firmam-parceria/
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A mediação no campo comunitário oferece vantagens enquanto método de 
tratamento de conflitos em marcos práticos relacionais, pessoais, enfraquecendo os 
custos inerentes aos conflitos bem como reduz o tempo médio na resolução do 
conflito, permitindo sanar na medida em que o mesmo é tratado a fundo e de acordo 
com os requisitos apreciados pelos atores sociais, uma visão mais humana sobre as 
angustias, conforme Luis Alberto Warat e Byung-Chul Han bem colocam em suas 
obras/ensinamentos, havendo necessidade da sociedade se reconhecer e também 
de sanar suas situações conflituosas com base no diálogo e respeito. 

Para entender as situações conflituosas de forma positiva é necessário 
proporcionar uma nova conduta pessoal e profissional, ou seja, o conflito é pode ser 
visto como uma oportunidade de harmonizar o cotidiano elencando e incentivando 
uma atmosfera de aprendizado com as diferenças e formas de ver as situações. 

A mediação comunitária pode colaborar com os sujeitos em situação 
conflitiva havendo diálogo aberto no ambiente de trabalho resulta em lucros, 
convívio sadio, produtividade, equilíbrio emocional e um ambiente harmônico e 
propositivo. 

A sociedade moderna não pode contar apenas com a atuação do sistema 
judiciário clássico, ou seja, a realidade contemporânea exige que o direito se adapte 
às novas necessidades sociais e a transformação em prol do coletivo valora ainda 
mais a mediação e seus benefícios. 

Nesse contexto, o instituto da mediação visa humanizar as relações 
humanas, demonstrando que o diálogo e o respeito são importantes ferramentas 
para chegar a um convívio pacífico, onde a cultura adversarial não é a melhor opção 
para termos uma sociedade mais ciente do seu papel. 

Em razão deste instituto tão nobre, destaca-se que a mediação de Luis 
Alberto Warat é uma grande aliada na busca pela promoção da paz social, por isto 
ela deve ser estudada e propagada, ainda mais onde se tem relações continuadas. 
Porém deve-se levar este instituto a sério, para evitar-se que o referido seja 
convertido no instituto da conciliação, pois o acordo é uma mera consequência na 
mediação, onde não é o seu objetivo primordial, mas sim, proporcionar uma reflexão 
saudável através do diálogo franco e aberto. 

É de extrema relevância mencionar que a parceria entre Sindilojas da 
cidade de Gravataí/RS e o Núcleo de Mediação e Arbitragem que integra ao Sistema 
“Mediar Brasil” é um importante passo para conquista de novos rumos sendo um 
bom exemplo de atuação do das entidades que proporciona um viés educativo e 
evolutivo. Ressalta-se que pode haver um entendimento que não é uma conduta 
essencial, mas enaltece que é um passo importantíssimo para conscientização, 
educação, coletividade e para cidadania participativa. 

Nesse sentido, reforça a necessidade de projetos como este que evidencia 
os atores sociais como protagonistas bem como fomenta a conduta em prol da 
coletividade, ou seja, a cooperação é essencial para uma sociedade que clama de 
posturas mais humanizadas. 

Assim, tratar os conflitos de forma humanizada através da mediação de 
Warat é fomentar um ambiente cooperativo, colaborativo que enaltece o diálogo 
franco com a melhor ferramenta para tratar o conflito. 
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UMA NOVA PERSPECTIVA NA POLÍTICA CRIMINAL: A JUSTIÇA 
RESTAURATIVA COMO INSTRUMENTO DE FORTALECIMENTO NA EXECUÇÃO 

DA RESSOCIALIZAÇÃO NO BRASIL 
 

Viviane Rodrigues Machado155 
 
Resumo: A presente pesquisa versa sobre a Justiça Restaurativa como instrumento 
de ressocialização no país, dentro do contexto da efetivação dos direitos humanos e 
resolução de conflitos. O trabalho possibilitou conhecer o perfil dos condenados, 
bem como os principais enfrentamentos que tais sujeitos dentro e fora dos presídios 
brasileiro, revelando estatísticas da marginalidade e exclusão. Os resultados 
emergiram de três enfoques analisados: um estudo histórico social da pena privativa 
de liberdade, a realidade social na prisão e a política restaurativa no fortalecimento 
da reintegração na sociedade. A metodologia usada foi por meio de estatísticas de 
fundações relativas ao sistema penitenciário, bem como obras jurídicas e 
legislações. A conclusão indica que a pena privativa de liberdade não vem 
cumprindo sua função social, todavia, a Justiça Restaurativa cumpre, na maioria dos 
casos, a missão da pena.   
Palavras-chave: Prisão; Pena Privativa de Liberdade; Justiça Restaurativa; 
Ressocialização.  
 
INTRODUÇÃO 
 

 
Na contemporaneidade, se tornou rotineiro as noticiais sobre a instabilidade do 

sistema carcerário brasileiro se encontra. A prisão atinge o condenado em sua 
dimensão física e moral, tornando o sujeito agressivo tanto pela violência dentro como 
fora dos presídios. O modelo do sistema penitenciário brasileiro faz com que o  
apenado não seja ressocializado e, assim, não conseguindo se reconectar na 
sociedade, tornando-se mais fácil seu reingresso no crime. 

Busca-se evidenciar como a pena privativa de liberdade evoluiu ao longo do 
tempo,  substituindo as penas corporais que violavam fortemente os direitos humanos, 
mas que, atualmente, continua sendo aplicada de forma humilhante e degradante em 
várias penintenciárias, haja vista que as funções pedagógicas e ressocializadora são 
deixadas de lado pelo Poder Público e as funções retributiva e punitiva são colocadas 
em primeiro lugar. 

Diante da grande diversidade que existe no Brasil, como diferenças de extensão, 
de economia e igualdade social, a legislação brasileira não consegue obter efetividade 
plena nas principais matérias como educação, saúde, segurança, moradia etc. A falta 
de eficácia do Título II da Constiuição Federal do Brasil de 1988 (direitos e garantias) é 
um ponto primário de abertura a criminalidade.  

Outro fator que dificulta ainda mais a crise do sistema penitenciário é a grande 
massa de processos judiciais que o Poder Judiciário possui. Muitos casos de menor 
gravidade acabam impedindo a conclusão de casos mais urgentes, inchando os 
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órgãos forenses. Nesse viés, surge a Justiça Restaurativa como alternativa de 
resolução de conflitos, objeto de análise da presente pesquisa.  

A metodologia utilizada para a realização do presente trabalho é a pesquisa 

quantitava-qualitativa, assim como uma investigação de fonte bibliográfica  deobras 
jurídicas, códigos, leis, jurisprudência, tratados internacionais sobre direitos humanos, 
publicações em revistas especializadas e trabalhos científicos, registrando, analisando 
e interpretando as informações. 

O desenvolvimento do trabalho está dividido em três pontos: o primeiro é uma 
contextualização da evolução histórica da pena na prisão, destacando-se, a Justiça 
restaurativa. O segundo capítulo analisa as normas e direitos referentes ao 
apenamento, bem como a realidade do sistema prisional brasileiro. O terceiro capítulo 
analisa o instituto da política restaurativa e como ela pode ajudar na ressocialização do 
condenado.  
 
EVOLUÇÃO HISTÓRICA SOCIAL DA PENA DE PRISÃO E JUSTIÇA 

RESTAURATIVA 

 
Para uma convivência harmônica em sociedade, são necessárias regras 

básicas de comportamento. Estas normas, atualmente, são ditadas pelos poderes 
do Estado, o qual, nas sociedades pós-modernas, tornou-se detentor do direito de 
punir, o que não acontecia nas comunidades mais antigas, as quais tinham como 
forma de punição a vingança. 

Assim, “o Estado [...] é responsável pela segurança social e pela segurança 
pública. Ou seja, tanto pelo bem estar individual dos integrantes de uma sociedade 
quanto pela prosperidade social e pelo bem estar coletivo” (POMPEU, 2019, p. 41-
42). No entanto, o Brasil vive atualmente um momento delicado e extrema crise: falta 
emprego, falta renda, falta escola, falta comida. A consequência disso é uma grave 
desigualdade social, onde a população periférica do país ficam mais sujeitas a 
enfrentar a criminalidade como meio alternativo se sobrevivência.  

Com aumento dos índices de criminalidade diáriamente, aumenta a demanda 
da proteção do Direito Penal como consequência. Acontece que tal demanda faz 
com que o caráter subsidiário do Direito Penal seja engavetado. Assim, a 
metodologia restaurativa podem colaborar com a ordem  processual, causando a 
diminuição do número de ações judiciais (POMPEU, 2019).  

Muitas das pessoas na sociedade acreditam que o combate do crime no país 
seria fazer leis mais rigorosas. Entretanto, este é um discurso falacioso, pois 
ocasiona, de acordo com Greco (2017) o fenômeno inflação legislativa. “esse é um 
discurso falacioso, mentiroso. Desde Beccaria, já se havia concluído que não era 
pelo recrudescimento das leis que o Direito Penal seria respeitado, mas sim pela 
certeza absoluta de que, se fosse à lei descumprida, certamente o infrator seria 
punido” (GRECO, 2017, p. 257). 

Dessa forma, entende Victor Macilio Pompeu (2019) que é necessária a 
atualização costante da legislação penal para que funcione como espelho ao refletir 
com propriedade as agruras e intempéries sociais, sempre com o propósito de 
manutenção da sociedade. Diante da demanda extensa que as matérias criminais 
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possuem, acabam não dando tratamento correto para as demandas judiciais 
existentes. 

 O Direito Penal tem sido a válvula de escape em qualquer discussão, em 
ocasiões que poderiam ser tratadas pelo Direito Cível, pelo Direito Administrativo 
etc. As Delegacias de Polícias, Promotorias Criminais e Cartórios e Gabinetes 
Criminais se encontram lotados dentro das Comarcas, e muitos processos sem 
sentença definitiva. 

Nessa égide, existe o Principio da Intervenção Mínima do Direito Penal 
deveria entrar na esfera da ação. A orientação dada para este princípio, segundo 
José Antonio Paganella Boschi é que “o direito penal só deveria intervir em ultima 
ratio e na defesa de bens jurídicos relevantes, e não de qualquer bem jurídico 
suscetível, mas só depois que as políticas administrativas, sociais, etc. falhassem.” 
(2004, p. 63). 

Diante de que o presente estudo busca evidenciar a justiça restaurativa como 
método de fortalecimento na execução da ressocialização, faz se necessário a 
compreensão da evolução da pena privativa de liberdade. Segundo Greco, a pena 
“provém do latim poena e do grego poiné, e tem significado de inflição de dor física 
ou moral que se impõe ao transgressor de uma lei”. (2017, p. 84). Ou seja, na 
cultura antiga a punição era feita por meio da vingança privada.  

Para Michel Focault (2007), a prisão sempre esteve ligada a um projeto de 
transformação dos indíviduos, onde se acredita atualmente que seja um depósito de 
criminosos. Desde 1820 se constara que a prisão não transforma um criminoso, 
apenas é uma fábrica de novos criminososou serve para afundá-los ainda mais na 
criminalidade. 

Existem, basicamente, duas teorias que explicam a finalidade da pena: a 
teoria da retribuição e a relativa, conforme Mirabete,  

 
para as teorias chamadas absolutas (retribuição), o fim da pena é 
castigo, ou seja, o pagamento pelo mal praticado. O castigo compensa o 
mal e dá reparação moral, sendo a pena imposta por uma exigência 
ética em que não se vislumbra qualquer conotação ideológica. Para as 
teorias relativas (utilitárias), dava-se à pena um fim exclusivamente 
prático, em especial o de prevenção geral (com relação a todos). (2008, 
p. 24). 

 
Em um primeiro momento, dentro do contexto histórico, a punição do 

criminoso baseava-se na vingança privada, a qual o Estado legitimava toda forma de 
tortura como retribuição a alguém pelo mal que havia praticado, conforme explica 
Carmen Silva Barros “a vingança significava a persecução destinada à persecução 
do réu, de forma ilimitada, pelo próprio interessado. O ofendido pelo fato ilícito podia 
vingar-se como quisesse”. (2001, p. 26). 

Posteriormente, com rara exceção, o direito canônico adotou a prisão como 
forma de cumprimento de pena, diante de que a liberdade é um dos bens mais 
importantes ao ser humano.  Quanto à matéria, Carmen Silva Barros esclarece que 
“a cela era considerada local de reflexão e estudo, destinada à expiação da falta 
cometida. Atribui-se à pena evidente função reeducativa.” (2001, p. 41). 

Foi com o Iluminismo que os direitos humanos foram questionados, onde as 
penas aflitivas e corporais, como a pena de morte, foram sendo substituídas,  de 
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forma gradativa, pela pena privativa de liberdade. De acordo com Barros  “procurou 
estabelecer distinção entre a justiça divina e a justiça humana, pugnando-se pela 
soberania popular contra o absolutismo medieval, pelos direitos e garantias 
individuais contra o Estado totalitária do direito divino” (2001, p. 46). 

Com a chegada do Iluminismo, as formas de punições mudou drasticamente, 
sendo que a dignidade da pessoa humana foi colocada como objetivo. Não bastava 
somente à razão, era necessário provas sobre o delito pela proteção da dignidade 
do ser humano, especialmente após a Revolução Francesa, a pena de privação de 
liberdade começou a ocupar lugar de destaque, em atenção mesmo a um princípio 
que, embora embrionário,  começou a se fazer presente, o princípio da dignidade da 
pessoa humana. (GRECO, 2017) 

Conforme os ensinamentos de Greco, “as primeiras prisões do mundo eram 
como um local de efetiva condenação e normalmente destinadas aos monges que 
nela ficavam recolhidos a fim de cumprir uma penitência, ligado a um ato religioso, 
daí o nome ‘penitenciário’” (2017, p. 98). O autor explica ainda três fases do histórico 
da prisão como pena privativa de liberdade, Antiguidade, Idade Média e Idade 
Moderna. 

Para Focault (2007) a prisão foi um grande instrumento de recrutamento, pois 
a partir do momento que alguem entrava na prisão se aciosava um mecanismo que 
o tornava infame, e quando saía, não podia fazer nada a não ser voltar a 
deliquência.  

No início do século XVI marcou a Idade Moderna, com novos problemas e 
exigindo imediata resposta por parte do Estado e foi quando a pena privativa de 
liberdade ganhou destaque conforme explica Greco: “Esse período marcou o 
surgimento em diversas partes da Inglaterra, das Houses of Correction, chamadas 
de Bridewalls, em que podem ser consideradas as antecessoras das prisões 
modernas, que floresciam ao longo do século XVIII” (2017, p. 102). 

O século XX teve como caracteristíca as tentativas de que o condenado, após 
o comprimento da sua pena e com base na individualidade punitiva, voltar ao 
convívio da sociedade, originando-se o embriãao da ressocialização (GRECO, 
2017). 

Segundo a explicação de Mirabete, diante da evolução de tratamento da pena 
como forma de retribuição, entendeu-se que a sua finalidade seria a reeducação,  

 
que a sua finalidade precípua, na fase de sua inadaptabilidade social com a 
prática de infração penal. Surgiram assim os sistemas penitenciários 
fundados na ideia de que a execução penal deve promover a transformação 
do criminoso em não criminoso em não criminoso, possibilitando-se 
métodos coativos para operar-se a mudança de suas atitudes e de seu 
comportamento social. Por sua finalidade reeducadora, seu caráter 
individualizado, pela adoção das técnicas das ciências naturais, o sistema 
penitenciário converteu-se em tratamento penitenciário. (2008, p. 62) 

 

No que tange a Política Restaurativa, em meados dos anos 70, nos Estados 
Unidos, especificadamente no Condado de Fresno, Califórnia, surgiu o Programa de 
Reconciliação Vítima-Ofensor (Victim Offender Reconciliation Program – VROP) que 
tinha o propósito de mediar crimes cometidos por jovens, com encontros entre a 
vítima e o agressor mediado por profissionais treinados. O programa era financiado 
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por instituições filantrópicas e recebia auxílio do governo local, mas sua principal 
ajuda era feita por particulares que acreditavam na iniciativa (POMPEU, 2019). 

Diante da gradativa lógica do programa supracitado, a ideia começou a ser 
difundida por diversos lugares, como restante dos EUA, Canadá, Austrália e Nova 
Zelândia, tendo por consequência o movimento social em favor da reforma do 
sistema criminal no final da década de 1980 (POMPEU APUD  ACHUTTI, 2019).  

Segundo Pompeu, o termo Justiça Restaurativa: 
 

Somente passou a ser utilizada na década de noventa, referindo-se aos 
diversos programas implementados desde meados da década de setenta, 
caracterizados por encontros mediados entre a vítima e ofensor, focados na 
reparação e conciliação (2019, p. 103). 

 

De uma maneira geral, Justiça Restaurativa se trata de: 
 
uma  metodologia  estritamente  voluntária,  relativamente  informal,  com  a 
intervenção  de  um  ou  mais  mediadores  ou  facilitadores,  na  forma  de  
métodos tais  como  mediação vítima-infrator, reuniões coletivas abertas à 
participação de pessoas da família e da  comunidade   e   círculos 
restaurativos.   Na   forma   de   mediação,   se   propicia   às   partes   a  
possibilidade  de  uma reunião  num  cenário  adequado,  com  a  
participação  de  um  mediador, para  o diálogo  sobre  as  origens  e 
consequências  do  conflito  criminal  e  construção  de um acordo e 

um plano restaurativo. (grifamos) (SOUZA, 2019, p. 15). 
 

O conceito é voltar-se para o futuro e para restauração dos relacionamentos, 
ao invés de meramente concentrar-se no passado, culpa e utilização do Estado em 
aplicar pena. A justiça convencional diz: você fez isso e tem que ser castigado! A 
justiva restaurativa pergunta: o que  você pode fazer agora para restaurar isso? 
(SOUZA, 2019). 

A justiça Restaurativa não vai ao encontro ao sistema processual tradicional, 
muito menos visa substituí-lo. A bem da verdade, constitui-se como alternativa ao 
procedimento dualista acusatorial e adversarial (POMPEU, 2019, p. 113). Em 
síntese, nota-se que as formas de punição ao longo da história sofreu centenas de 
retaliações. Todavia, a legislação pátria possui diversas políticas públicas que 
versam sobre a ressocialização do condenado para sua reintegração na sociedade, 
como se verá no próximo tópico, o que falta é sua eficácia.  
 
REALIDADE DO CARCERE NO BRASIL VERSUS REGRAS GERAIS DE 
APENAMENTO 
 

“a prisão é uma fábrica de deliquentes, mas são deliquentes tão úteis tanto 

no domínio econômico como político” (FOCAULT, 2007, p. 132).  

 
O Brasil é composto por uma miscigenação social muito grande, com uma 

verdadeira diversidade cultural e vasta proporção continental, onde cada parte do 
país existem características próprias, como econômica, geográfica, cultural e com 
distintas realidades sociais. Diante disso, se questiona a eficácia de uma legislação 
nacional, diante da pluralidade dos povos (POMPEU, 2019).  
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Assim,  

apesar dessas discrepâncias, pessoais e sociais, estão postos sob a 
mesma égide de uma legislação que visa gerenciar tais contornos e 
conformá-los em perspectivas nacroscópica, diante da clara incapacidade 
de albergar todos os contornos socias e pessoais em suas minúcias 
(POMPEU, 2019, p. 82-83). 

 
O corpo constitucional brasileiro assegura a igualidade social, com um dos 

seus fundamentos principais a dignidade da pessoa humana. Todavia, essa 
proteção não consegue abrigar todas as cinco regiões do Brasil. Dessa forma, 
acaba-se operando a precariedade de itens essenciais de existência e coabitação, 
como segurança, saúde, moradia e educação, ocasionando o principal fator da 
criminalidade moderna na sociedade brasileira (POMPEU, 2019).  

Nesse diapasão, “aqueles que não são proposta condições de coabitação e 
existência suficientes é informalmente relegado à nomenclatura de marginais [...] 
parte da sociedade que não dispõe de meios próprios para sua subsistência” 
(POMPEU, 2019, p. 84). Ou seja, comunidades periféricias das grandes metrópoles 
no Brasil que possuem condições pracárias de sobrevivência, são elevados a 
marginalidade – habitualmente -  de forma implícita. 

Como foi dito anteriormente, como a instabilidade ecônomica e social que 
subsiste no país, como um dos efeito surge a elevação dos números de 
criminalidade. O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias de 2016 
constatou que entre 2000 e 2016, a taxa de aprisionamento aumentou em 157% no 
Brasil (INFOPEN, 2016).  

Em dados gerais: 
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Confirmando-se a ausência de de condições de existência e coabitação, a 
educação é um dos grandes influenciadores da iniciativa na criminalidade: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
No que tange a igualdade de gênero dentro dos presídios, o INFOPEN 

demonstra que:  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A exemplo da realidade no cárcere, o Estado Gaúcho carece de condições 

humanitárias na prisão, tendo em vista que o Relatório Final da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI, 2009) apontou no “Ranking” das Piores Unidades 
Prisionais e em primeiro lugar ficou o Presídio Central de Porto Alegre, e para 
definição das piores e das melhores unidades prisionais, utilizaram-se como critérios 
a superlotação, insalubridade, arquitetura prisional, ressocialização por meio do 
estudo e do trabalho, assistência médica e maus-tratos. 

Diante desse contexto sobre a realidade da prisão, o convívio que o apenado 
(a) possuí diariamente na prisão contribuí ao seu retorno no crime após conseguir a 
liberdade, tendo em vista que “o condenado se ‘socializa’, isto é, aprende a viver em 
uma nova sociedade que tem leis próprias, classes, e uma rígida hierarquia que ele 
se vê na contingência de respeitar até por uma questão de sobrevivência” (GRECO 
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APUD ALMEIDA, 2017, p. 343), sendo um dos principais problemas da segurança 
pública nacional. 

Em contrapartida, o art. 10 da LEP tipifica que “a assistência ao preso e ao 
internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à 
convivência em sociedade.” Esse tópico da legislação é de suma importância na 
ressocialização do condenado, haja vista que ao oferecer condições mínimas de 
dignidade à pessoa humana dentro do estabelecimento prisional, a tendência será 
que este sujeito se reintegre na sociedade após sua saída na prisão e que não volte 
ao crime. 

Dispõe da LEP: “Art. 11. A assistência será: I – material; II - à saúde; III -
jurídica; IV – educacional; V – social; VI – religiosa.” Quanto à assistência material 
(art. 12 LEP) , Nucci estabelece que 

 
para o fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas, 
pode e, em nosso pensamento, deve o Estado buscar associá-las ao 
trabalho do sentenciado, propiciando o benefício da remição (a cada três 
dias trabalhados, desconta-se um dia na pena). Não significa dizer que o 
preso deve trabalhar para ser alimentado, vestido ou gozar de instalações 
salubres. Representa, isto sim, a oportunidade para que os 
estabelecimentos penais mantenham, em suas instalações, cozinha, 
lavanderia e departamento de limpeza, sem promover a cômoda 
terceirização. (2018, s-p). 

 
Nesse sentido, Nucci crítica a sistemática de alguns estabelecimentos 

prisionais: “muitos estabelecimentos penais desativaram a cozinha, a lavanderia e o 
setor de limpeza próprios, passando essas tarefas a empresas particulares e 
gerando, com isso, a pretexto de economizar dinheiro público, a falta de postos de 
trabalho a todos os detidos.” (2018, s/p). 

No item 20 das Regras Mínimas para o Tratamento dos Reclusos, adotadas 
pelo Primeiro Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção do Crime e o 
Tratamento de Delinquentes, realizado em Genebra no ano de 1955, dispõe: “1) A 
administração deve fornecer a cada recluso, há horas determinadas, alimentação de 
valor nutritivo adequado à saúde e à robustez física, de qualidade e bem preparada 
e servida. 2) Todos os reclusos devem ter a possibilidade de se prover com água 
potável sempre que necessário.” 

Determina o art. 13 da LEP “o estabelecimento disporá de instalações e 
serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais 
destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela 
Administração.” No entanto, a realidade diversa drasticamente da previsão legal, 
conforme Avena: “em que pese o empenho do legislador na previsão de requisitos 
básicos dessas instalações, muitos estabelecimentos ainda subsistem a estas 
regras, apresentando condições indignas de sobrevivência que pouco ou nada 
contribuem para o processo de ressocialização” (2017, s-p). 

A  Assistência à Saúde vêm disposta no art. 14 da LEP, inclusive, no §2º do 
mesmo diploma, determina que deve ter acompanhamento médico à mulher, 
principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido. 

As mulheres que se encontrarem em gravidez de alto risco, poderão, 
excepcionalmente, ter sua prisão de pena privativa de liberdade em prisão domiciliar, 
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conforme art. 117, IV da LEP. Avena análise que “muito embora não se pudesse 
esperar outra solução do legislador, é certo que, na prática, essa assistência é 
bastante prejudicada pela absoluta falta de estrutura dos estabelecimentos penais, 
tanto em termos de recursos humanos como de espaço físico adequado.” (2017, s-
p). 

A Constituição Federal do Brasil determina em seu art. 5º, XLVIII que “a 
pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do 
delito, a idade e o sexo do apenado”. Em anuência com lei maior, estabelece o art. 
82, § 1º, da LEP que a mulher deverá ser recolhida a estabelecimento próprio e 
adequado à sua condição pessoal. 

Essa distinção de estabelecimentos atende às Regras Mínimas para o 
Tratamento de Reclusos nº 8. Tal separação serve para que cada preso seja tratado 
conforme suas individualizações. Segundo Avena, “objetiva-se, na separação entre 
homens e mulheres, afastar violências de ordem sexual e a própria promiscuidade 
entre eles.” (2017, s-p). Inclusive, o art. 83, §3º da LEP, determina que os 
estabelecimentos penais destinados a mulheres deverão possuir, exclusivamente, 
agentes do sexo feminino na segurança de suas dependências internas. 

Nesse mínimo de disposições legislativas descritas anteriormente – existem 
outras leis e tratados internacionais que visam os direitos humanos dentro dos 
presídios – funcionam como políticas públicas, com o objetivo da ressocialização do 
preso. O que ocorre é que é um Estado grande e com grande diversidade cultural, 
que não consegue abranger o país inteiro com suas normas de proteção, 
ocasionando o ferimento da dignidade da pessoa humana. 

  
A JUSTIÇA RESTAURATIVA COMO INSTRUMENTO DE RESSOCIALIZAÇÃO EM 
PRESIDIÁRIOS BRASILEIROS 

 
Após fazer uma análise da contextualização histórica da pena privativa de 

liberdade, bem como a forma que a Lei de Execução Penal é aplicada em nosso 
país, busca-se evidenciar o instituto da ressocialização no nosso ordenamento 
jurídico com enfoque ao cárcere feminino. Nos capítulos anteriores da presente 
pesquisa, mostrou-se evidente o colapso que o sistema penitenciário vem sofrendo 
ao longo dos anos. 

Conforme mencionado, o art. 1° da LEP prevê que a execução penal 
procura proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e 
do internado, ou seja, a finalidade da pena privativa de liberdade é promover a 
ressocialização do individuo para reintegrar o sujeito à sociedade.Todavia, a 
realidade tem sido antagônica da legislação. Superlotação nos presídios brasileiros, 
insalubridades, escassez de recursos materiais e humanos, falta de assistência 
jurídica e grave violação ao direito da maternidade e da primeira infância que geram 
grande ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana.  

Rogério Greco evidencia que “o paradigma ressocializador ressalta que o 
objetivo específico e prioritário do sistema é a efetiva reinserção do infrator ao 
convívio em sociedade […] facilitar seu retorno para sua plena reintegração social” 
(2017, p. 340). Todavia, conforme protagonizado nos capítulos anteriores desse 
estudo, a realidade do sistema prisional brasileiro tem sido alvo de grande 
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discussão, haja vista a falta de recursos materiais e sociais presentes no cárcere  
dificultam a ressocialização. 

Conforme observa Rosângela Vieira de Carvalho (2016), a ressocialização 
assume uma natureza social do problema criminal, o qual é constituído pelos 
princípios da co-responsabilidade e de solidariedade social, sendo que o castigo 
(punição) deve ser útil para que o criminoso tenha um tratamento mais humano 
evitando e, desse modo, os efeitos nocivos da pena e tornando esse período de 
cumprimento da pena efetivamente ressocializador. 

Neste contexto, a Justiça Restaurativa trabalha no âmbito da ressocialização 
dos condenados, uma forma de reinserção na sociedade e desinchaço do Poder 
Judiciário. Nesse viés “com a participação da sociedade, restaura-se a relação 
criminoso-vítima-comunidade, com o objetivo de reparação, por meio da quebra dos 
estereótipos” (POMPEU, 2019, p. 112). Em um conceito mais fácil de entendimento, 
Greco explica que “a sociedade, leiga, sem rituais ou processos formais, possa, ela 
própria, através de seus representantes eleitos, resolver conflitos penais (2017, p. 
282).  

Como corroboração do conceito da Justiça Restaurativa, como um 
 

 conceito aberto e polissêmico, a justiça restaurativa se apresenta como um 
sistema de práticas utilizadas com o escopo de prevenir conflitos ou atenuar 
as consequências decorrentes dos conflitos interpessoais por meio da 
devolução do poder de solução do conflito à vítima, ao ofensor e à 
comunidade para que decidam, dialoguem e planejem a melhor forma de 
reparar os danos advindos do desencontro conflituoso (SANTANA, 
SANTOS, 2018, p. 237). 

 
De acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nº 

225/2016, art. 1º,   
 

a Justiça Restaurativa é um conjunto ordenado e sistêmico de princípios, 
métodos, técnicas e atividades próprias, que visa à conscientização sobre 
os fatores relacionais, institucionais e sociais motivadores de conflitos e 
violência, e por meio do qual os conflitos que geram dano, concreto ou 
abstrato são solucionados de modo estruturado (2019, s/p). 

 
Para Pompeu (2019), o principal objetivo normativo da Justiça Restaurativa é 

o alcance e promoção da Justiça, por meio de diálogo entre as partes. Assim, caso a 
concentração do jus puniendi fique uma parte na sociedade, para administrara 
resolução de conflitos, mediante regras míninas de convivência, possibilita não 
apenas a retribuição do dano, mas também a ressocialização.  

Nesa linha,  
 

 padrão restaurativo tem por objetivo conciliar os interesses de todas as 
partes envolvidas no conflito criminal, em busca por uma pacificação e 
ressignificação da relação social conflituosa que o originou, e assim almeja 
pela restauração de todas as relações abaladas, não se limitando à 
reparação dos danos causados à vítima e à comunidade, a partir de uma 
postura ativa e amadurecida do infrator durante a utilização do instrumental 
da mediação, o que redunda em vantagens para todos os envolvidos no 
episódio criminal, na medida em que devolve à vítima a relevância de sua 

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-normativos?documento=2289
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-normativos?documento=2289
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participação na resposta ao dano sofrido, o que afasta possibilidade de 
uma vitimização secundária, e promove recuperação da paz social da 
comunidade envolvida  (grifamos) (SANTANA, SANTOS, 2018, p. 238). 

 
O autor ensina ainda seis aspectos principais que norteiam o procedimento:  
 

(I) O encontro entre o ofensor e a vítima, bem como de outras 
pessoas envolvidas (comunidade); (II) a reparação pela restituição 
monetária, prestação de serviços, quando possível, ou outros 
meios; (III) a reintegração do agente e da vítima, e a aceitação do 
retorno do infrator; (IV) a participação ou inclusão, condição de 
igualdade em todas as fases do processo; e (V) a transformação 
que perpassa o retorno à situação anterior, e propõe a reconstrução 
da realidade, de forma mais humana, com foco na responsabilidade 
individual e social (POMPEU, 2019, p. 96). 

 

Cumpre ressaltar que a Justiça Restaurativa não tem como objetivo principal 
o perdão ou conciliação, não é mediação, não foi concebida para aplicar somente 
em crimes de menor potencial ofensivo e não visa substituir a pena privativa de 
liberdade e o processo penal. O propósito é a paz social, como alternativa para 
resolução da crise que o sistema carcerário brasileiro enfrenta (POMPEU, 2019).  

Segundo Pompeu,  
 

as alternativas podem trazer reais progressos, tanto na redução de novas 
demandas de ordem criminal quanto na melhoria dos índices de eficácia 
dos tribunais, pois as referidas alternativas podem representar caminhos 
alternativos  [...] como a ressocialização e a reintegração social dos 
condenados(2019, p. 130).  

 
No modelo restaurativo afasta, segundo Selma Santana e Carlos Alberto 

Santos “a possibilidade de condenação à pena de prisão, afirmam-se as vantagens 
para reintegração do agente ofensor e invoca-se a satisfação das necessidades das 
vítimas, e ainda apresenta solução mais pacificadora para a comunidade” (2018, p. 
237).  

O Ministro Humberto Martins (2020) articulou que entre os resultados 
positivos já alcançados pela Justiça restaurativa no Brasil, à exemplos, São Paulo  a 
técnica tem sido utilizada em escolas públicas e privadas, auxiliando na prevenção e 
na diminuição de conflitos. No Rio Grande do Sul,  o método tem sido aplicado na 
área da infância e juventude para auxiliar no cumprimento das medidas 
socioeducativas impostas a adolescentes. 

Existe uma instituição que vem fazendo grande diferença no quesito 
restaurativo, as chamadas APACS (Associação de Proteção e Assistência aos 
Condenados). Segundo o Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito, a 
APAC é uma entidade civil que tem como objetivo a 

 
recuperação e reintegração social dos condenados a penas privativas de 

liberdade, cujo trabalho se baseia em um método de valorização humana, 
vinculada à evangelização. Busca também, em uma perspectiva mais 
ampla, a proteção da sociedade e a promoção da Justiça. O objetivo da 
APAC é promover a humanização das prisões, sem perder de vista a 
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finalidade punitiva da pena. A APAC é a grande alternativa para a 
ressocialização de quem pratica uma infração penal. (2009, p. 445). 

 

A CPI aponta ainda que os métodos das APACS consistem em atos 
religiosos, palestras de valorização humana, biblioteca, instituição de voluntários-
padrinhos, pesquisas sociais (conhecer as causas), representantes de cela, faxinas 
e outros trabalhos, reunião de grupo, concurso de composição e higiene das celas, 
contato com a família, conselho de sinceridade e solidariedade dos recuperandos. 
(2009). 

Desse modo, “a filosofia da APAC é revolucionária. Enquanto o sistema 
penitenciário praticamente elimina o homem e o criminoso que existe nele, em razão 
de suas falhas e mazelas, a APAC pugna por matar o criminoso e salvar o homem” 
(CPI, 2009, p. 446). Segundo o site da Fraternidade Brasileira de Assistência aos 
Condenados (FBAC), no Relatório Sobre as APACS sobre a média de reincidência é 
de apenas 15%. 

Dessarte, pode-se concluir que é a Justiça Restaurativa pode contruibuir de 
forma significativa com a cooperação da paz cultural em nossa comunidade. No 
entanto, é preciso uma urgente reestruturação dos presídios brasileiros, com a 
colocação da política restaurativa como método alternativo capaz de contrubuir com 
a diminuição de reincidência no crime, recuperação do transgressor, reparação do 
dano causado na vítima e um fortalecimento da cultura da paz.  

Salienta-se, ainda, que seria preciso políticas públicas de campanhas de 
informação para a sociedade de como se funciona a prática restaurativa, tendo em 
vista que a punição como retribuição é vista como única forma de justiça na maioria 
dos pensamentos da sociedade.   
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir do questionamento sobre a Justiça Restaurativa e sua colaboração 
com a ressocialização do condenado, é possível fazer algumas considerações sobre 
a forma da sua aplicação, enquanto objeto da presente pesquisa. A hipótese 
levantada inicialmente defendia que  a pena privativa de liberdade não cumpria sua 
função social, não contruibuindo com a reintegração social do apenado, dado o 
contexto de violações de direitos humanos no cárcere.   

Diante desse ponto de vista, sustentou-se que a aplicação de punição dos 
transgressores foi, ao longo dos séculos, aplicada de forma degradante. Atualmente, 
no âmbito brasileiro, a dignidade da pessoa humana sofre completo descaso nos 
presídios, como por exemplo, a superlotação de encarcerados (as) e a falta de 
assistência material e higiênica. 

E qual seria o motivo de tamanha criminalidade que o Brasil enfrenta? A atual 
falência do sistema prisional brasileiro tem se revelado por meio da segregação do 
país, tanto social como econômica. Essa violação de direitos humanos faz com que 
não ocorra, em muitos casos, o cumprimento das políticas de ressocialização.   

Nesse viés, muitos estudiosos tem se preocupado e pesquisado em como 
solucionar o colapso que o sistema penitenciário vive, procurando alternativas de 
resoluções de conflitos para colaborar com a ressocialização do condenado. Dessa 
forma, o sujeito consegue se reintegrar na sociedade e não reingressar em delitos.  
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Ao surgir a Política Restaurativa, procurou-se flexibilizar a superlotação que o 
Poder Judiciário se encontra, bem como procurar a resolução de algum conflito por 
meio do díalogo e sugestões pedagógicas, com o intuito de efetivar a 
ressocialização do transgressor.  

Essas constatações respondem ao problema formulado inicialmente, onde a 
finalidade da pena privativa de liberdade falha na sua execução e a prática de 
alternativas no que tange resolução de conflitos possuem efetividade no que 
concerne a ressocialização. Afirma-se, ainda, que as hipóteses foram validadas e os 
objetivos do trabalho atingidos, trazendo contribuições à sua aplicabilidade.   
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A APLICAÇÃO DO DIREITO SISTÊMICO NO SISTEMA PRISIONAL 
BRASILEIRO: POSSÍVEIS PERSPECTIVAS PARA A HUMANIZAÇÃO DO 

CUMPRIMENTO DA PENA 
 

Carolina Mroginski Bueno156 
Charlise Paula Colet Gimenez157 

 
Resumo: O presente artigo científico busca apresentar uma nova forma de aplicar o 
direito e resolver conflitos, qual seja, o Direito Sistêmico. Em um primeiro momento, 
será analisada a atual situação do sistema prisional brasileiro, e como esse sistema 
tem faltado com a ressocialização do apenado, que é o principal objetivo da pena 
privativa de liberdade. Posteriormente, será exposto o que é o Direito Sistêmico, 
qual a sua origem, o seu objetivo, e como tem sido a sua aplicação no judiciário 
brasileiro. Por último, será analisada a aplicação do direito sistêmico no sistema 
prisional, como essa está sendo realizada no Brasil, e quais são as contribuições 
para a vida do apenado, a sociedade como um todo e o sistema judiciário brasileiro. 
Para tanto, adota-se o método de abordagem hipotético-dedutivo, e procedimento 
monográfico. 
Palavras-chave: Constelações Sistêmicas; Direito Sistêmico; Ferramenta; 
Resolução de Conflitos; Sistema Prisional.  
 
INTRODUÇÃO 
 

O sistema prisional brasileiro encontra-se imerso na crise da superlotação. 
Conforme os dados do INFOPEN referentes ao ano de 2019, o número da 
população carcerária é praticamente o dobro das vagas disponibilizadas pelo 
Estado. O número de 755.274 presos coloca o Brasil como terceiro país com a maior 
população carcerária do mundo, ficando atrás apenas para os Estados Unidos e a 
China (TEIXEIRA, 2019).  

A superlotação gera inúmeros efeitos negativos. Cita-se a proliferação de 
doenças, maior violência entre os apenados e com os agentes penitenciários, e a 
maior dificuldade de o Estado cumprir com o seu dever de garantir assistência à 
saúde, jurídica, educacional, social, religiosa e material ao apenado, conforme 
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disposto pelo artigo 11 da Lei de Execução Penal (LEP). O ambiente e as situações 
degradantes ao qual o preso está inserido acaba por contribuir com a sua 
reincidência. Um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Aplicada Econômica 
(IPEA, 2015) mostra que a cada quatro apenados um deles é reincidente.  

Percebe-se que a justiça criminal tem falhado com o seu objetivo de prevenir 
o crime e orientar a volta à sociedade do apenado, visto o tamanho do número de 
presos que reincidem. Diante deste fato, faz-se necessário que o Estado crie 
políticas públicas e novas ferramentas que contribuam para a ressocialização do 
apenado e consequentemente para a diminuição da taxa de reincidência e para um 
país com menor criminalidade. O direito sistêmico encaixa-se como uma nova 
ferramenta que a justiça criminal pode desfrutar.  

As constelações familiares, também conhecidas como constelações 
sistêmicas, foram criadas pelo filósofo, teólogo e psicoterapeuta Bert Hellinger. Ele 
utiliza dos seus estudos sobre terapia familiar para resolver conflitos. No judiciário 
brasileiro, a constelação sistêmica foi implementada pelo juiz de direito da Bahia 
Sami Storch, o qual denominou essa prática de aplicação do direito sistêmico. 
Storch, assim como outros 14 estados brasileiros, utilizam a constelação sistêmica 
para humanizar o processo e dar o poder de resolver o conflito às partes.  

Esse tipo de terapia tem sido implementada aos poucos na justiça criminal 
também. O objetivo do presente artigo é apresentar o Direito Sistêmico como uma 
nova ferramenta para a resolução de conflitos que envolvam a família ou tem origem 
nela,  analisar quais os casos reais em que a constelação sistêmica já foi utilizada 
no Brasil e de que maneira ela pode contribuir para humanizar o cumprimento da 
pena do apenado.  

É importante salientar que a constelação sistêmica só pode ser realizada por 
um constelador sistêmico e que esse utilizará seus métodos para alcançar o 
resultado pretendido, qual seja, a resolução de um conflito específico. Além disso, 
por ser uma prática muito recente, não se tem dados pontuais de que pessoas que 
participaram da constelação não voltaram a cometer crimes.  

O pretendido é então estudar o direito sistêmico como uma nova possibilidade 
de humanizar o processo e resolver de fato um conflito. E para tal finalidade, utilizou-
se o método de abordagem hipotético-dedutivo e o procedimento monográfico. 

 
A ATUAL SITUAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO  
 

O sistema prisional brasileiro enfrenta uma grande crise no que diz respeito a 
superlotação e a taxa de reincidência dos apenados. O Brasil, adepto à teoria 
mista/unificadora da pena, seguindo a legislação pátria, busca punir a pessoa pelo 
crime que cometeu, mas também, ressocializa-lá, ou seja, o Estado precisa ter a 
garantia de que quando essa pessoa estiver em liberdade não voltará mais a 
cometer crimes.  

Porém, a ressocialização não é uma tarefa fácil. Quais são as medidas que o 
Estado aplica nas penitenciárias brasileiras para ressocializar o preso de fato? Ou 
será que a palavra “ressocialização” não é apenas uma falácia? Analisando o 
número de apenados e da taxa de reincidência dos mesmos, pode-se dizer que o 
Estado tem falhado muito com um dos principais objetivos da pena privativa de 
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liberdade, disposto no art. 59 do Código Penal e no art. 10 da Lei de Execução 
Penal.   
 

 Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta 

social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e 
consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, 
estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e 
prevenção do crime [...].  
 
Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, 
objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em 
sociedade. 

 
O Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) lançou o Levantamento 

Nacional de Informações Penitenciários (INFOPEN) no início do ano de 2020, com 
dados do sistema penitenciário brasileiro referentes aos meses de julho a dezembro 
de 2019.  

O número total de apenados referente ao ano de 2019 é 755.274, entre esses 
229.823 (30,43% do total) são presos provisórios, ou seja, ainda estão aguardando a 
sua condenação. No que tange as vagas disponibilizadas pelo Estado, o número é 
de 442.349, tendo um déficit de 312.925 vagas (INFOPEN, 2019). Por essa razão 
tanto se fala na superlotação, pois, de fato, ela existe.  

Esses números colocam o Brasil como o terceiro país com a maior população 
carcerária, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China (TEIXEIRA, 2019).  
Considerando a superlotação dos presídios brasileiros é necessário compreender 
quais são os seus efeitos na prática. A aglomeração de pessoas em um pequeno 
espaço pode causar a proliferação de doenças, maior violência entre os apenados e 
com os agentes penitenciários, e a maior dificuldade de o Estado garantir o que 
dispõe o Capítulo II da LEP.   

O artigo 10, dispõe que é dever do Estado garantir a assistência ao preso, e o 
artigo 11, determina quais são essas assistências, quais sejam, a material, à saúde, 
jurídica, educacional, social e religiosa.  

 
A superlotação das celas, sua precariedade e sua insalubridade tornam as 
prisões num ambiente propício à proliferação de epidemias e ao contágio de 
doenças. Todos esses fatores estruturais aliados ainda à má alimentação 
dos presos, seu sedentarismo, o uso de drogas, a falta de higiene e toda a 
lugubridade da prisão, fazem com que um preso que adentrou lá numa 
condição sadia, de lá não saia sem ser acometido de uma doença ou com 
sua resistência física e saúde fragilizadas (ASSIS, 2007).  

 
Em 2015, foi realizado um Relatório de Pesquisa de Reincidência Criminal no 

Brasil pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2015), e o mesmo traz 
alguns relatos de agentes penitenciários, importantes de serem ressaltados, sobre 
como é o funcionamento dos presídios.   

 
Não dá para falar de atendimento completo e ideal sem falar de ambiência, 
e a nossa ambiência não é a melhor ainda. Nós não temos as melhores 
celas e a melhor forma de comportar pessoas. Tem o problema da 
superlotação e todos procuram atendimento. Principalmente os que se 
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encontram nos módulos mais próximos é que têm mais acesso. Isso em 
grande parte pela própria estrutura da prisão, do modo como são 
construídas. Os que estão nos módulos mais distantes, lá no fundão, são 
muito menos privilegiados, têm muito menos acesso aos atendimentos. A 
gente não consegue acessar, nem saber se existe ou não problema a ser 
solucionado ali. Não temos agentes suficientes para buscar o preso lá em 
baixo, tem os agentes daqui de cima, nunca falta. É escolher entre não 
fazer nada ou dar atendimento aos que estão aqui em cima, que estão mais 
perto da enfermaria. Então o que é possível ser feito tem sido feito (IPEA, 
2015, pág. 36).  

 

Percebe-se uma grande violação dos direitos dispostos na legislação penal. 
Levando em conta o exposto acima, como o Estado pretende ressocializar o 
apenado? Por meio das maiores e absurdas violações de direitos?  

De acordo com o Dicionário de Português, a palavra ressocialização significa 
“inserção em sociedade; processo de ressocializar, de voltar a pertencer, a fazer 
parte de uma sociedade”.  

O discurso de que o objetivo da pena é a ressocialização não passa de uma 
mera falácia, visto que a prisão tem se mostrado apenas um depósito de gente, e 
não há melhora no sujeito. Ainda, tal falácia, se comprova pelos altos índices de 
reincidência (SILVA, 2019, p. 44-45).  

O artigo 63 do Código Penal define o que é reincidência: “Verifica-se a 
reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a 
sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”. 
Conforme os dados da pesquisa realizada pelo IPEA, em referência a tipificada 
reincidência do artigo supramencionado, um em cada quatro presos do país reincide 
(SILVA, 2019, pág. 21). 

Percebe-se que o Estado Brasileiro não tem cumprido com a “promessa” de 
ressocializar o apenado. Para que isso aconteça de fato, são necessárias novas 
ferramentas que trabalhem diretamente com o apenado, no sentido de que eles 
entendam a sua responsabilização pelos crimes que cometeram, mas que também 
tenham uma evolução como cidadão. 

O incentivo à leitura e ao estudo, a oportunidade de trabalho, os projetos que 
garantem à assistência judiciária, cursos profissionalizantes, a justiça restaurativa, 
tudo isso já são medidas implementadas em muitos presídios brasileiros. Além 
disso, há uma nova forma de resolução de conflitos, já conhecida como terapia em 
muitas outras áreas, o Direito Sistêmico, que gradativamente vem sendo aplicado 
nas diversas áreas do Direito.  
 
A ORIGEM DO DIREITO SISTÊMICO E A SUA IMPLEMENTAÇÃO NO 
JUDICIÁRIO BRASILEIRO  
 

O Direito Sistêmico é uma nova ferramenta para a solução de conflitos, assim 
como a mediação, conciliação e justiça restaurativa. Em suma, é a aplicação dos 
princípios das Constelações Sistêmicas/Familiares, criados por Bert Hellinger.  
Bert Hellinger, nasceu em 1925, na Alemanha, foi filósofo, teólogo, psicoterapeuta e 
criador da abordagem sistêmica. A partir dos seus estudos e vivências sobre terapia 
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familiar e tantos outros temas, é que ele desenvolveu a Constelação Sistêmica ou 
Constelação Familiar.  

A Constelação Sistêmica/Familiar é baseada nas três ordens do amor, as leis 
básicas dos relacionamentos humanos, quais sejam, a) pertencimento; b) hierarquia 
ou ordem; e c) equilíbrio (SILVA, 2019, p. 88).  

A consteladora sistêmica e professora Greice Daiane Dutra Szimanski no 
Curso de Extensão: Direito Sistêmico – um novo olhar para a resolução de conflitos 
(SETREM, 2020), explica o que cada ordem do amor/princípio sistêmico significa.   

O primeiro princípio, do pertencimento, refere que cada pessoa pertence a um 
sistema familiar, e para esse sistema funcionar, ninguém pode ser excluído. Todos 
pertencentes ao sistema familiar são importantes, ocupam um papel e devem ser 
respeitados.  

Já o segundo princípio, da hierarquia ou ordem, refere que há uma ordem de 
chegada no sistema familiar, e essa ordem deve ser respeitada. O mais velho é 
quem tem prioridade sobre o mais novo. Por exemplo, no sistema familiar, o pai tem 
prioridade sobre o filho, e o filho deve respeitar o lugar que o pai ocupa. Quando há 
a inversão de papéis, por exemplo, quando o filho assume responsabilidades do pai, 
o sistema familiar fica em desequilíbrio e conflitos podem ser facilmente gerados.  

Por fim, o terceiro princípio refere-se ao equilíbrio entre dar e receber em um 
sistema familiar. Bert Hellinger afirma que pode ocorrer o perdão de forma eficaz 
entre a vítima e o agressor, e para isso acontecer, a vítima não pode exagerar no 
pedido de reparação e o ofensor deve oferecer uma indenização justa. Se não 
houver um equilíbrio entre o dar e o receber não haverá conciliação (SILVA, 2019, p. 
92).  

A observância dos princípios está em manter um sistema familiar 
harmonizado e equilibrado. A falta da sua observância pode causar prejuízos para 
todo o sistema ou para um único sujeito.  

Além disso, é importante salientar que a constelação sistêmica nunca deve 
ser confundida com a psicologia ou psicoterapia. Ela é uma técnica terapêutica 
breve, que tem como objetivo buscar um diagnóstico rápido e uma possível solução 
adequada à realidade sistêmica.  

A constelação sistêmica pode ser utilizada por qualquer pessoa que desejar, 
ou em qualquer ambiente, seja familiar, profissional, no judiciário, mas sempre é 
preciso ter o facilitador, que é quem conduzirá a constelação.  

A dinâmica consiste em colocar pessoas desconhecidas ou objetos para 
representar a família ou amigos do cliente. A partir do posicionamento das pessoas 
ou objetos, o facilitador encaminhará a constelação sistêmica. Conforme Silva (2019, 
pág. 89), “quando os representantes são instados a expressar em movimentos o que 
sentem, eles exprimem uma dinâmica da alma que revela questões até então 
ocultas, que o próprio cliente desconhecia”.  

Considerando o que são as Constelações Sistêmicas/Familiares de Bert 
Hellinger, questiona-se de que maneira elas chegaram ao poder judiciário, qual é o 
seu funcionamento e qual a sua contribuição para a justiça?  

Sami Storch, Juiz de Direito no Estado da Bahia, é o responsável por trazer a 
prática das constelações sistêmicas para o judiciário e denominar as tais como 
Direito Sistêmico. A disseminação da prática começou em 2012 e é utilizada em 14 
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Estados do Brasil158, no âmbito criminal, cível, infância e adolescência e mulheres 
vítimas de violência (SILVA, 2019, p. 109).  

Assim como a conciliação e a mediação, a ideia da aplicação do direito 
sistêmico no judiciário é estimular o diálogo e a autocomposição. Sabe-se que 
muitas vezes a sentença proferida pelo juiz não agrada 100% ambas as partes, e 
muitas vezes, não é cumprida pelo réu, fazendo com que o autor retorne ao poder 
judiciário. O poder dessas ferramentas é resolver o conflito de fato, e não 
superficialmente, é as partes poderem chegar em um consenso do que será bom 
para ambas.  

A prática sistêmica pode ocorrer durante uma sessão de conciliação ou 
mediação, e até mesmo depois por meio de oficinas. O seu embasamento jurídico 
encontra-se parágrafo 3º do art. 3º do Código de Processo Civil e na Resolução n° 
125 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).  
 

Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. 
 
§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 
conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores 
públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 
judicial. 

 

A referida Resolução do CNJ foi criada em novembro de 2010 e dispõe sobre 
a “Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no 
âmbito do Poder Judiciário”.  

Conforme o Conselho Nacional de Justiça, no ano de 2012 e 2013 a técnica 
foi realizada nas ações judiciais na Vara de Família no município de Castro Alves na 
Bahia, pelo magistrado Sami Storch, e das 90 audiências dos processos que 
participaram pelo menos uma das partes das constelações, o índice de conciliação 
foi de 91%. Já nos processos que ambas as partes participaram o índice foi de 
100% (CNJ, 2014).  

As constelações sistêmicas no âmbito cível vêm ganhando bastante espaço 
no judiciário brasileiro. Mas, e na justiça criminal?  

 
A APLICAÇÃO DO DIREITO SISTÊMICO NO SISTEMA PRISIONAL  
 

Em âmbito criminal, já ocorreram diversas palestras, congressos e eventos 
acerca das constelações sistêmicas e algumas merecem destaque. Em 2013, foi 
realizada a primeira palestra na Justiça Criminal, na cidade de Amargosa na Bahia 
pelo juiz Sami Storch, com o tema “A violência nas Famílias – Origens e Soluções”.  

Conforme relatado no blog “Direito Sistêmico” do juiz Sami Storch (STORCH, 
2014) foram convidadas para o evento as vítimas e famílias de cerca de 80 
processos da Vara Criminal de Amargosa, originados de conflitos familiares, e 
membros de todos os órgãos do judiciário. Compareceram o total de 110 pessoas, 

                                                           
158

 Goiás, São Paulo, Rondônia, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Sul, 

Alagoas, Amapá, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal (SILVA, 2019, p. 
114).  
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entre essas, 66 estavam envolvidas com os processos criminais (29 sendo réus e 37 
vítimas). Sami Storch inicia o evento com uma palestra explicativa, sobre o que são 
as constelações sistêmicas, e como os fatos passados de uma família podem levar 
alguém a envolver-se com a violência sendo vítima ou agressor, entre outros temas 
da mesma área. Após, é realizada uma meditação, e no final, foram realizadas duas 
constelações sistêmicas.  

O caso da primeira constelação foi apresentado por uma promotora de justiça. 
Era referente a uma mãe acusada de abandono e maus tratos aos filhos. Foram 
selecionadas duas pessoas para representar essa mãe e esse filho. No início, 
ambos não conseguiam se olhar. Mas, Storch relata que com o desenvolvimento da 
constelação, constatou-se que aquela família estava sofrendo as consequências do 
assassinato do pai do menino. Após serem incluídos os representantes do assassino 
e do pai, finalmente a mãe e o filho conseguiram se olhar.  

O segundo caso foi apresentado por uma conselheira tutelar e referia-se a um 
jovem envolvido com tráfico. Foi colocado representantes para a mãe já falecida e o 
pai que ele não conheceu, o que já deu segurança ao menino. Logo após foi 
colocado um representante para o traficante, e Storch relata que foi preciso que o 
menino demonstrasse respeito e gratidão pelo traficante, para somente depois 
conseguir se afastar.  

Conforme mencionado por Silva (2019, p. 112-113), em 2015, o Poder 
Judiciário de Mato Grosso do Sul, por meio da Coordenadoria da Infância e da 
Juventude, assinou um convênio com o Poder Judiciário e especialistas do Instituto 
de Atendimento Psicológico e o Procurador Amilton Plácido da Rosa. A partir disso, 
foi possível utilizar a metodologia da constelação sistêmica para inovar em casos de 
abusos de crianças e adolescente e oferecer tratamento para os agressores.  

Ademais, na cidade de União da Vitória, no Paraná, foi iniciado a 
implementação das constelações juntamente com a justiça restaurativa por meio do 
Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania.  

Outra importante vitória a ser mencionada, é o Prêmio “Conciliar é Legal” que 
o Tribunal da Bahia recebeu pelo CNJ em 2012, por ter alcançado o maior índice de 
composição (69%) durante a 9ª Semana Nacional da Conciliação. O juiz Sami 
Storch, titular da Vara Criminal, Júri, Execuções Penais e da Infância na época 
recebeu menção honrosa na categoria de juiz individual pelo CNJ pelos trabalhos 
desenvolvidos na Comarca (CNJ, 2015).  

O CNJ já reconhece a constelação sistêmica como uma ferramenta de 
resolução de conflitos que ajuda a humanizar as práticas de conciliação no judiciário.  

A OAB/SC de Florianópolis também vem implementando as constelações 
sistêmicas. Em 2017 foi criado a Comissão de Direito Sistêmico tendo como 
objetivos disseminar a prática e trazer um novo olhar humanizado para o processo 
judicial (SILVA, 2019, p. 114).  

Sami Storch, por meio de seu blog (STORCH, 2016), relata que a sua 
aplicação do direito sistêmico na justiça criminal é pelo uso de bonecos para 
interrogar crianças e adolescentes; constelações nas instituições de acolhimento 
para buscar uma melhor solução para as crianças e adolescentes que ali se 
encontram, constelações com agressores, vítimas e agentes do Estado; constelação 
com adolescentes autores dos atos infracionais, suas famílias e suas vítimas.  
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Outro importante trabalho que merece destaque é o do filósofo e professor 
Marcelo Pelizzoli, relatado no Diário de Pernambuco (TEIXEIRA, 2016). No ano de 
2016, uma vez por semana, Marcelo utilizava a prática da justiça restaurativa em 
conjunto com as constelações sistêmicas com os presos do Complexo Prisional do 
Curado, antigo Presídio Aníbal Bruno, na cidade de Recife – PE. Era formado um 
círculo de pessoas, e a partir de canto e palestras as pessoas conseguiam se abrir. 
Marcelo relata ver muitos presos chorarem e com depressão adquirida dentro do 
cárcere, já ouviu muitas histórias de vida, de arrependimento e de injustiça. O desejo 
do professor é contribuir para a humanização dos presídios. Ele possui formação em 
constelação familiar pelo Instituto da Alemanha, e explica como funciona a sua 
aplicação.  
 

É um trabalho terapêutico que atua junto às imagens e emoções que temos 
dentro de nós, que são determinadas pelos acontecimentos dolorosos, 
traumáticos, amorosos ou marcantes do sistema familiar e que atuam em 
nossas vidas presentes sem que saibamos. Então se abre a constelação do 
problema da pessoa em um set específico (TEIXEIRA, 2016). 
 

Conforme Silva (2019, p. 96), para a prática sistêmica em âmbito criminal há 
um requisito, o conflito precisar estar relacionado a uma memória transgeracional. A 
transgeracionalidade é a “transmissão dos padrões de relacionamentos familiares 
que se repetem de uma geração a outra”. Essa transmissão ocorre porque as 
pessoas de uma mesma família estão ligadas e compartilham uma memória comum 
mesmo que não tenham convivido (ALMEIDA, 2008).  

Dessa maneira, os conflitos ligados à transgeracionalidade não são passíveis 
de uma resolução real pela esfera judicial, pois o conflito aparente (o crime) está 
ligado a outras histórias pessoais, sendo passíveis de resolver com a constelação 
sistêmica. 

Segundo Silva (2019, p. 101), por meio da prática da constelação a pessoa 
consegue tomar por conta o que estava em seu inconsciente, e mudanças podem 
ocorrer no campo físico a partir das intervenções da constelação. É por isso que 
uma pessoa pode deixar de cometer crimes, pois a constelação é capaz de alterar a 
repetição do padrão comportamental através da percepção consciente.  

Historicamente, a população carcerária é esquecida pelas políticas públicas 
do Estado, pois, de forma geral, são vistos como a escória da sociedade. Porém, a 
garantia de direitos vale para todos, para as vítimas e para os ofensores. É dever da 
justiça definir a pena do ofensor e do Estado garantir que o cumprimento dessa 
acontecerá de forma digna (TEIXEIRA, 2016).  

Além das violações básicas de direitos fundamentais, o modelo da justiça 
criminal não está cumprido com a sua função de ressocializar, e falha com a 
sociedade como um todo.  

Portanto, é necessário que o Estado promova novos tipos de ferramentas que 
possam contribuir com a ressocialização e com a diminuição da taxa de reincidência. 
A aplicação do Direito Sistêmico é recente em nosso país, principalmente na área 
criminal, porém já apresentou resultados importantíssimos.  

Acredita-se que a maior aplicação das constelações sistêmicas será de 
grande valia se for maior utilizada na área criminal. Muitos dos crimes atualmente 
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envolvem a família ou são originados de um problema familiar. Resolver a origem do 
conflito e entender o porque dele é necessário para que a pessoa tenha consciência 
dos seus atos e não volte a repeti-los. É necessário ter um olhar humanizado para 
essa parcela da população, contribuir de uma forma que essas pessoas se sintam 
vistas e capazes de reconstruir a sua cidadania.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O cenário atual do sistema prisional brasileiro assusta com os dados 
alarmantes da população carcerária, déficit de vagas nos presídios, a taxa de 
reincidência e as violações dos direitos garantidos pela lei brasileira, em razão das 
situações degradantes que os presos brasileiros enfrentam todos os dias. A falácia 
de que a pena privativa de liberdade tem como função ressocializadora não se 
sustenta, tendo em conta todos os fatos expostos acima. Dessa maneira, questiona-
se quais são as ferramentas disponíveis para o Estado tentar mudar essa realidade.  

A Resolução 125/2010 do CNJ abriu uma nova perspectiva para o judiciário 
brasileiro, trouxe um olhar mais humano e preocupado para com as partes do 
processo, estimulou o diálogo e a autocomposição. A justiça restaurativa é uma 
prática já aceita e executada pela área criminal. Além disso, há uma nova 
ferramenta de resolução de conflito, a qual foi objeto de estudo do presente artigo, o 
Direito Sistêmico.  

A aplicação do Direito Sistêmico revela-se como um novo paradigma, que se 
preocupa com todas as partes envolvidas no processo, que possibilita o diálogo, e 
que tenta resolver de fato o conflito. Dessa maneira, se o crime é originário de uma 
memória transgeracional, a constelação sistêmica pode contribuir para a superação 
do fato, para com o sentimento de reparação pelo dano sofrido e também a não 
reincidência no crime.  

Sendo assim, a presente pesquisa apresentou alguns casos reais de como a 
constelação sistêmica funciona na prática e como ela pode contribuir para a solução 
de conflitos originários do sistema familiar. Apesar de o direito sistêmico ser muito 
recente em âmbito criminal, nas outras áreas do judiciário já se mostrou muito eficaz. 
Então, o objetivo era de demonstrar essa nova ferramenta de resolução de conflitos 
que cresce gradativamente no judiciário e como ela já contribuiu em alguns casos do 
judiciário. É uma nova possibilidade de realizar uma mudança efetiva no âmbito 
penal, visto que essa parcela da população é muito pouco olhada e não recebe 
investimento do Estado para que de fato haja uma melhora no sujeito.   
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COVID-19 E A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS: UMA BREVE ANALISE DA 
INFLUÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19 NA UTILIZAÇÃO DA MEDIAÇÃO 

COMO FORMA DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO  
 

      Maria Helena Lacerda159 
 

Resumo:  Percebe-se que os efeitos da pandemia Covid-19 impactarão 
severamente os serviços prestados pelo Poder Judiciário, em especial ao 
Trabalhista. Como forma de minimizar os efeitos causados pela pandemia, bem 
como forma de encurtar a curva de demandas ajuizadas, e dar uma resposta 
satisfatória, entendemos que a saída é “desjudicializar”, ou seja, estimular a adoção 
das resoluções extrajudiciais e dos meios adequados de resolução de conflitos, 
como a mediação. O movimento da “desjudicialização” permite ao conflitante um 
maior controle de suas decisões, além de maior satisfação, pois a resolução do 
conflito é construída pelas partes, diferentemente do que ocorre no processo judicial, 
em que a solução é imposta por um juiz. Portanto o presente trabalho tem por 
objetivo analisar de que forma a pandemia do covid-19 influenciou na maior 
aceitação da mediação para a resolução de conflitos na Justiça do Trabalho, a partir 
de uma breve análise sobre conflitos, direito do trabalho e sociedade e também em 
relação ao instituto da mediação e a resolução 174 do CSJT. Adota-se o método de 
abordagem dedutivo, e método de procedimento bibliográfico. 
Palavras-chave: Mediação- Covid19- Justiça do Trabalho- Conflitos 
 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Atualmente a sociedade enfrenta a pandemia do Covid-19 e devido a isso se 
instalou uma grave crise econômica e social. O cenário caótico virou campo fértil 
para discussões contratuais, inadimplência, demissões em massa, renegociações de 
contrato, dentre outras mudanças comportamentais. Em meio a tantas mudanças e 
insegurança, destaca-se o aumento exponencial de demandas no Poder Judiciário, 
embora já se sabe que a realidade do Judiciário é de lentidão na tramitação dos 
processos além de outros aspectos, como o custo elevado. Vivenciamos uma crise 
no sistema de justiça, o qual não consegue dar andamento a todo o contingente de 
demandas.  
  Nesse sentido, percebe-se que os efeitos dessa pandemia impactarão 
severamente os serviços prestados pelo Poder Judiciário, em especial ao 
Trabalhista. Como forma de minimizar os efeitos causados pela pandemia, 
reduzindo o número de conflitos judicializados, ou seja, estimular a adoção das 
soluções extrajudiciais e dos meios adequados de resolução de conflitos, como a 
mediação. O movimento da “desjudicialização” permite ao conflitante um maior 
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controle de suas decisões, além de maior satisfação, eis que a resolução do conflito 
é construída pelas partes, diferentemente do que ocorre no processo judicial, em 
que a solução é imposta por um juiz. 

Portanto o presente trabalho tem por objetivo analisar de que forma a 
pandemia do covid-19 influenciou na maior aceitação da mediação para a resolução 
de conflitos na Justiça do Trabalho, a partir de uma breve analise sobre conflitos, 
direito do trabalho e sociedade e também em relação ao instituto da mediação e a 
resolução 174 do CSJT.  
 
SOCIEDADE, CONFLITO E O DIREITO DO TRABALHO  

 
Sabe-se que a sociedade, atualmente, é movida por conflitos, em função de 

fatores que envolvem adversidades econômicas, sociais, políticas e até mesmo 
tecnológicas. Nesse sentido, José Luiz Bolzan de Morais e Fabiana Marion afirmam 
que  

 
O conflito nasce de uma disputa de interesses, ideias e valores e para que 
haja um conflito é preciso, em primeiro lugar, que as forças conflitantes 
sejam dinâmicas, contendo em si próprias o sentido da ação, reagindo 
umas sobre as outras (MORAIS; SPENGLER, 2008, p. 45). 

 
Nesta mesma perspectiva, o autor Julien Freund em sua obra Sociedade do 

Conflito explica que o conflito é 
 

um enfrentamento, um choque, entre duas pessoas ou grupos da mesma 
espécie, com uma intenção hostil. Que tende a, quando achar necessário, 
usar da força física para quebrar a resistência e aniquilar a força do outro. 
(FREUND,1995, p. 58). 

 
 Tem-se como significado de conflito, segundo Dinamarco, “[...] um choque e 
pode ser entendido como a situação entre uma ou mais pessoas ou grupos, 
caracterizado pela pretensão a um bem ou situação de vida e a impossibilidade de 
tê-lo” (DINAMARCO, 2004, p.117). 

Assim, identifica-se que o conflito ocorre a partir de uma insatisfação decorrente 
de carência a um bem ou situação desejado. Desta forma a sociedade deve 
apreender a viver e conjugar as formas individuais e coletivas de cidadania, de 
maneira a melhor cuidar e lidar com seus conflitos, e esse também deveria ser  
papel do estado a  partir da promoção de políticas públicas que tem por objetivo 
principal a convivência entre os cidadãos, de modo a aumentar a ideia de 
cooperação e participação em espaços privados e públicos, ou seja ensinado a 
resolver seus conflitos e os conflitos sociais. 

 
A partir do momento em que houve a organização política dos povos, o 
Estado, buscando eliminar a vingança privada, reservou-se o poder (não 
compartilhado com outrem) e o dever (não sujeito à escusa) de tutelar os 
direitos com intuito, por tal controle exclusivo, de obter a harmonia e a paz 
social. (SIDOU, 2003, p. 305). 
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A legitimidade estatal de decidir um conflito nasce do contrato social no qual 
os homens outorgam a um terceiro o direito de fazer a guerra em busca da paz. 
Para tanto o estado, enquanto detentor do monopólio da força legitima utiliza-se do 
poder judiciário para tratar os conflitos nascidos na sociedade. A jurisdição, portanto, 
é uma função estatal que, em consequência de transformações históricas passou a 
ser monopolizada pelo Estado e isso ocorre porque há uma terceira pessoa dotada 
de neutralidade e imparcialidade que deve decidir o conflito, impondo o direito 
positivado com o intuito de garantir a convivência e harmonia social.  Pode-se então 
afirmar que esta forma de decidir conflitos não é democrática, visto que emana 
exclusivamente da soberania estatal.  

Ao fazer uma análise da sociedade moderna, principalmente de seus conflitos, é 
possível perceber que os conflitos fazem parte do processo de integração social do 
indivíduo ocasionando as mudanças e transformações na sociedade. É evidente por 
outro lado, que essas transformações sociais estão diretamente ligas às 
modificações do direito e sua aplicação na sociedade.  

 O Direito do trabalho nasceu por uma necessidade humanitária de se 
regulamentar as relações de trabalho entre empregados e empregadores, visando à 
proteção destes, em especial contra a sua exposição às mais indignas e desumanas 
condições de trabalho. Nesse sentido os autores Amauri Mascaro Nascimento e 
Sonia Mascaro Nascimento afirmam que  

 
[...] o direito do trabalho surgiu como consequência da questão social que 
foi precedida pela Revolução Industrial do século XVIII e da reação 
humanista que se propôs a garantir ou preservar a dignidade do ser 
humano ocupado no trabalho das indústrias, que, com o desenvolvimento 
da ciência, deram nova fisionomia ao processo de produção de bens na 
Europa e em outros continentes.” (NASCIMENTO; NASCIMENTO,2014, p. 
36). 

 
As condições de trabalho na Revolução Industrial eram as jornadas 

excessivas, não existência de salário mínimo suficiente à manutenção das suas 
necessidades, seguridade social para os momentos de invalidez, velhice e outras 
necessidades fundamentais do ser humano.  Antes do século XIX não havia se falado 
em questão social, assim os efeitos do capitalismo e das condições da infraestrutura 
social se fizeram sentir com muita intensidade com a Revolução industrial. Salienta-se 
o empobrecimento dos trabalhadores, incluindo os artesãos, a insuficiência 
competitiva da indústria que florescia, os impactos sobre a agricultura, os novos 
métodos de produção em diversos países e as oscilações de preço. (NASCIMENTO; 
NASCIMENTO,2014, p. 37). 

A nova estrutura de produção da Revolução Industrial quebrou os paradigmas 
existentes até então, trazendo como consequência grande explosão na oferta de 
mão de obra. Como marca, grande parte do trabalho humano foi substituído pelas 
maquinas a vapor, levando a uma drástica redução na já precária qualidade de vida 
dos trabalhadores, que eram submetidos a jornadas superiores a 14 horas de 
trabalho por dia, os acidentes de trabalho eram constantes, e os salários, irrisórios. 
Menores e mulheres sofriam todo tipo de discriminação e exploração, pois, além de 
trabalharem em jornadas extensas, não recebiam nem a metade por precárias 
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condições de trabalho, que começaram a eclodir as revoltas sociais, marcadas pelo 
surgimento dos movimentos trabalhistas coletivos, com greves. 

 
Para o direito do trabalhador, o Tratado de Versalhes(1919) assumiu 
especial importância, pois dele surgiu o projeto de organização internacional 
do trabalho. A Parte XII desse tratado é considerada a constituição jurídica 
da Organização Internacional do Trabalho-OIT, e foi complementada pela 
Declaração de Filadélfia (1944) e pelas reformas da Reunião de Paris 
(1948) da OIT. (NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2014, p. 140). 

 
   Cabe ressaltar que a OIT foi fundada sob a convicção da paz universal 
permanente e a baseada na justiça social. Assim é composta por três órgãos: a 
Conferencia ou Assembleia Geral, o Conselho Administrativo e a Repartição 
Internacional do Trabalho, sendo a conferencia um órgão deliberativo e se reúne 
sempre que necessário em local designado pelo Conselho de Administração, que 
exerce a função executiva e é composto de representantes governamentais, de 
empregados e empregadores. Já a repartição Internacional do Trabalho é a secretaria 
permanente e o centro de documento, dedicando-se especialmente, à divulgação de 
atividades da OIT e publicações das Convenções e Recomendações e a exposição 
de leis trabalhistas dos países membros. (NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2014, p. 
141). 

 
Há um princípio básico que preside toda a organização e ação da OIT, o 
princípio do tripartismo, segundo o qual as questões trabalhistas devem ser 
resolvidas de modo conjunto entre o governo, os trabalhadores e 
empregadores. Por tal motivo, as delegações que comparecem aos 
congressos da OIT representando os seus respectivos países 
obrigatoriamente terão composição tripartite. o numero de Estados-
membros da OIT passo de 48 em 1919 para 178 em 2008 e o Brasil é um 
deles. (NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2014, p. 143). 

 
   Nessa linha social e humanitária, na maioria dos países globais, com muitas 
lutas os trabalhadores conquistaram direitos importantes, até atingirem o necessário à 
dignificação do ser humano. 
  No Brasil os trabalhadores obtiveram importantes conquistas, culminando 
com as garantias socias consagradas pela Constituição Federal de 1988, somadas a 
outros direitos obtidos nas negociações coletivas e normatizados pela Justiça do 
Trabalho, com o apoio de importantes movimentos grevistas, embora nuca se tenha 
atingido o chamado Estado de bem-estar social, como em outros países, 
especialmente nos Europeus. (CASSAR, 2018, sp.) 
 

A ação dos trabalhadores e os movimentos sociais levaram o Estado a 
tomar posição, facilitada pelas novas ideias inspiradas nos ideais que se 
difundiam nos outros países, voltados para a melhoria das condições dos 
trabalhadores e para a realização da justiça social.” (NASCIMENTO; 
NASCIMENTO, 2014, p. 107). 

 
Os direitos fundamentais sociais trabalhistas marcaram grande e importante 

conquista na Constituição Brasileira, ultrapassando aqueles meramente patrimoniais 
para atingir direitos de personalidade voltados à proteção da dignidade da pessoa 
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humana, entre eles o direito a condições dignas de trabalho, preservando a saúde 
metal e física do trabalhador, a não discriminação e um salário mínimo capaz de 
manter as suas necessidades e as de sua família. Ainda conquistaram os 
trabalhadores em 1988 o direito a greve e a não intervenção estatal na organização 
sindical, o que significou um importante avanço para o fortalecimento da 
organização em busca de melhores condições de trabalho. 
  Em vista disso, os autores Nascimentos falam que   
 

A negociação coletiva ampliou-se e os acordos coletivos entre empresas e 
sindicatos também. O direito a greve assumiu dimensão até então 
desconhecida, combinada, no entanto, com uma nova figura, de finalidade 
limitativa dessa amplitude, o abuso de direito, que, uma vez configurado, 
autoriza a responsabilização que nele incorrem. (NASCIMENTO; 
NASCIMENTO, 2014, p. 115). 

 
E, portanto, analisa-se que com a Constituição Federal de 1988 é um marco 

de desenvolvimento do direito do trabalho no Brasil, como decorrência de um 
processo político favorável à democratização do País. (CASSAR, 2018, sp.) 

Por outro lado, parte da sociedade, especialmente os setores patronais, 
sempre se colocou de forma contraria a estas conquistas, empreendendo, conforme 
o momento político atual vivido pelo país. Campanhas em busca de mudanças ao 
longo dos anos, culminando com a reforma trabalhista de 2017. Por isso é 
necessário pensar em um direito que aproxime empregado e empregadores de 
forma mais igualitária e cidadã.  
 Assim é de maior relevância que se reflita sobre um pensamento 
contemporâneo do direito do trabalho pois existem direitos sociais que não se pode 
separar da existência de todo cidadão, uma vez que segundo os autores Sonia e 
Amauri Nascimento usar a política social como uma meia de eficiência econômica  

 
É uma concepção não redutiva ao direito do trabalhador e ingressa nos 
direitos sociais, em sentindo amplo, como área de proteção na qual o 
Estado esta obrigado a dispensar a sua tutela, isto é, nas áreas da 
educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência e 
assistência social, proteção á maternidade, à infância,  aos desamparados, 
prestando, portanto, muito mais que uma tutela do trabalhador como tal, 
mas como membro da sociedade numa situações essenciais para que 
possa ser um cidadão. Daí o destaque que no direito do trabalho atual se dá 
à expressão cidadania do trabalhador.” (NASCIMENTO; NASCIMENTO, 
2014, p. 91).  

 
 Na busca de uma justiça mais cidadão e igualitária, principalmente na espera 

trabalhista, na qual a ideia de amigo-inimigo entre o empregado e empregado está 
muito presente nas relações litigiosas, visando um resultado mais célere e 

benéfico para ambas as partes, foi criada e publicada a Resolução 174 do CSJT 

(Conselho Superior da Justiça do Trabalho), a qual tratar-se-á no próximo tópico. 
Como também far-se-á uma breve análise acerca do instituto da mediação  
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BREVE EXPOSIÇÃO DA RESOLUÇÃO 174 CSJT E DO INSTITUTO DA 
MEDIAÇÃO 
 

 Com a grande demanda de litígios ocorre a necessidade de se adotar políticas 
de resolução de conflitos, buscando transformar o molde de litigio em conversa, 
consenso e participação. Dentre as políticas de resolução de conflitos, destaca-se 
no presente trabalho a mediação, visto que é um método onde os conflitantes são 
protagonistas na busca da solução de seus anseios e necessidades.  O autor Luis 
Aberto Warat na sua obra “Surfando na Pororoca” afirma que se tem através da 
mediação um resgate da promessa do amor e do cuidado. E  

 
De recuperar a dimensão do problema humano e de assumirmos e 
responsabilidade pela realidade que coproduzimos com nossas práticas e 
posturas. Inserir uma teoria inconcludente das paixões permeada pelo 
amor. Ter a capacidade/coragem de abjurar o adestramento de ontem e 
acostumar ao voo as novas asas..., sempre aberta para novas invertidas e 
carinhos (WARAT,2004, p.12) 

Nessa mesma perspectiva, a Mediação para as autoras Luthyana Demarchi 
De Oliveira e Fabiana Marion Spengler, é uma porta de tratamento de conflito 
apresentada para conscientização do problema, transformação e abertura para 
dialogo e é realizada com o auxílio de um mediador.  Sendo o mediador um terceiro 
ausente de pré-julgamentos, valoração e crenças, devendo também manter-se 
equidistante das partes, isto é, sem realizar nenhum vínculo com elas. O mediador, 
ao contrário do juiz ou arbitro, não tem o poder para impor um resultado no conflito. 
Sendo assim esse mecanismo de resolução que volta a restabelecer o diálogo e 
comunicação entre as partes, dando assim fim ao litigio. (OLIVEIRA DE, 
SPENGLER. 20). 
 Igualmente, Luis Alberto Warat percebe a mediação como  
 

terapia do reencontro, considera o universo conflituoso dos sentimentos 
amorosos a partir de uma perspectiva simultaneamente psicológica. 
sensível, generosa, educativa e comunitária. Um instrumento, uma linha de 
trabalho imprescindível para os trabalhadores da saúde, da educação, do 
direito, da ecologia, do trabalho comunitário, ou de psicoterapias familiares 
(WARAT, 2004, p.40) 

  
 Assim, percebe-se que a mediação é uma forma de concretização do direito 
fraterno, uma vez que transforma o conflito potencial em comunicação, permitindo 
que as próprias partes exponham suas ideias e propostas de acordo, na tentativa de 
compor o litigio. Justamente por isso, o mediador é considerado um interprete, na 
medida em que permanece no meio dos conflitantes, cada um com sua posição e 
linguagem diferente, auxiliando-os na interlocução e na tentativa da composição da 
lide. 

 
A mente é criadora dos conflitos quando não está em sintonia com o sutil e 
com o invisível. O invisível é o que não pode ser visto no comum das 
coisas, pois se precisa de olhos mais refinados. Os olhos refinados 
precisam de harmonia e do silêncio.  Eles não precisam de perguntas. Se 
não perguntamos o que é, e tornamo-nos silenciosos, em mente, aquilo que 
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se revela. Entender o sofrimento, no silêncio, é uma forma de meditar 
(WARAT,2004, p. 25). 

 

 E, segundo Warat, para mediar é necessário sentir o sentimento, o mediador 
não deve se preocupar em intervir no litigio, mas em transforma-lo. Ele deve intervir 
no sentimento dos litigantes, ajuda-los a sentir seus sentimentos renunciando à 
interpretação. (WARAT,2004, p. 26). 

Dessa maneira Warat fala que, 

O mediador deve entender a diferença entre intervir no conflito e nos 
sentimentos das pessoas. O mediador deve ajudar as partes, fazer com que 
olhem para si mesmas e não ao conflito, como se ele fosse alguma coisa 
absolutamente exterior a elas mesmas.” (WARAT,2004, pg.26) como 
também “O mediador deve usar toda a sua sabedoria para conseguir deixar 
o problema fervendo. Se deixar as partes mornas, será inútil o trabalho, pois 
elas ficarão novamente frias. Para ficar mediando é necessário chegar 
ponto de ebulição, à transformação alquímica. (WARAT,2004, p. 25). 

Além de que o mediador deve ajudar as partes a celebrarem acordos com o 
coração, com promessas assinadas desde os sentimentos. Ele deve evitar que elas 
prometam, apenas, com a sua parte mental ou com algum tipo de interesse, os 
litigantes devem fazer um acordo de pensamentos. Pois, 

a mediação como processo que recupera a sensibilidade, ainda que leve ao 
crescimento interior na transformação dos conflitos e pretenda suprimir as 
neuroses da bifurcação entre a mente e os sentimentos, não pode ser 
percebida como uma mediação tântrica. Existe diferenças consideráveis. 
(WARAT,2004, p. 31).  

Desse modo, é preciso repensar o atual modelo de jurisdição objetivando 
garantir novas formas de solucionar as contentas e procurando sua resolução de 
forma consensual, solidaria e fraterna. A partir de novas alternativas que visam 
aproximar as partes, como é o caso da mediação, com a confrontação de vontades 
e interesses entre ambas, facilitando sua comunicação, sem procedimentos adstritos 
às regras estatais, será possível chegar a uma decisão de forma pacifica, satisfatória 
e democrática. 

As políticas de mediação/conciliação na Justiça do Trabalho possuem suas 
raízes na própria CLT, a qual exige a necessidade da realização da proposta de 
conciliação em dois momentos processuais, sendo uma logo em seguida a abertura 
da audiência, art. 846 e a segunda após aduzidas as razões finais pelas partes, art. 
850 da CLT, ensejando nulidade do julgamento a inocorrência das mencionadas 
propostas.  

 
Art. 846. Aberta a audiência, o juiz ou presidente proporá a conciliação. 
§1º Se houver acordo lavrar-se-á termo, assinado pelo presidente e pelos 
litigantes, consignando-se o prazo e demais condições para seu 
cumprimento. 
§2º Entre as condições a que se refere o parágrafo anterior, poderá ser 
estabelecida a de ficar a parte que não cumprir o acordo obrigada a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
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satisfazer integralmente o pedido ou pagar indenização convencionada, 
sem prejuízo do cumprimento do acordo. 
Art. 850. Terminada a instrução, poderão as partes aduzir razoes finais, em 
prazo não excedente de 10 (dez) minutos para cada uma. Em seguida, o 
juiz ou presidente renovará a proposta de conciliação, e não se realizando 
esta, será proferida a decisão. (KOHLS; DUTRA,2018, p. 131). 

 
Assim, percebe-se que é comum na esfera Trabalhista a provocação das 

partes para a composição amigável de seu conflito processual. Visto que, a Justiça 
Trabalhista, assim como a Justiça Comum, comunga da nova roupagem do Poder 
Judiciário, mergulhado num olhar de sistema multiportas, que preza pelo 
reconhecimento de que as lides podem encontrar várias formas adequadas para 
solução dos conflitos à ela inerentes, reconhecendo como parte da estrutura do 
serviços prestados o universo conciliatório, exigindo, inclusive, ambiente apropriado 
e técnicas específicas, conforme previsto no art. 3°, §3º do CPC e na resolução 
125/10 do CNJ, visando um maior êxito no número de acordos homologados. 

 
Art. 3. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. 
§3º A conciliação, a mediação, e outros métodos de solução consensual de 
conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores 
públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 
judicial.   
 

Seguindo o paradigma da cultura da pacificação, o CSJT editou a Resolução 
174/16, que dispõe sobre a política judiciária nacional de tratamento adequado das 
disputas de interesses no âmbito do Poder Judiciário Trabalhista, nos termos do 
artigo 18-B da resolução 125/10 do CNJ. Especialmente em seus primeiros artigos 
tem-se a disposição a respeito da política de tratamento adequado das disputas de 
interesses no âmbito da justiça do trabalho, veja-se  

 
Art. 1º. Para os fins desta resolução, considera-se:  
I – “Conciliação” é o meio alternativo de resolução de disputas em que as 
partes confiam a uma terceira pessoa – magistrado ou servidor público por 
este sempre supervisionado –, a função de aproximá-las, empoderá-las e 
orientá-las na construção de um acordo quando a lide já está instaurada, 
com a criação ou proposta de opções para composição do litígio;  
II – “Mediação” é o meio alternativo de resolução de disputas em que as 
partes confiam a uma terceira pessoa – magistrado ou servidor público por 
este sempre supervisionado –, a função de aproximá-las, empoderá-las e 
orientá-las na construção de um acordo quando a lide já está instaurada, 
sem a criação ou proposta de opções para composição do litígio; PODER 
JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO CONSELHO SUPERIOR DA 
JUSTIÇA DO TRABALHO  
III – “Questão jurídica” é a parte da lide que envolve direitos e recursos que 
podem ser deferidos ou negados em Juízo; 
 IV – “Conflito” é a parte da lide que não envolve direitos e recursos que 
podem ser deferidos ou negados em Juízo; e 
 V – “Disputa” é a soma da questão jurídica e do conflito, assim considerada 
a partir da judicialização da lide.  
Art. 2º. Fica instituída a Política Judiciária Nacional de tratamento das 
disputas de interesses trabalhistas para assegurar a todos o direito à 
solução das disputas por meios adequados à sua natureza, peculiaridade e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
https://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2579
https://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2579
http://www.csjt.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=235e3400-9476-47a0-8bbb-bccacf94fab4&groupId=955023
http://www.csjt.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=235e3400-9476-47a0-8bbb-bccacf94fab4&groupId=955023
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características socioculturais de cada Região. Parágrafo único. Para o 
adequado cumprimento do presente artigo, bem como para a 
implementação da Política Pública de Tratamento Adequado das Disputas 
de Interesses no âmbito da Justiça do Trabalho, deverão os Tribunais 
Regionais do Trabalho instituir um Núcleo Permanente de Métodos 
Consensuais de Solução de Disputas – NUPEMEC-JT, assim como instituir 
Centro(s) Judiciário(s) de Métodos Consensuais de Solução de Disputas – 
CEJUSC-JT.  
Art. 3º. Na implementação da Política Judiciária Nacional de tratamento das 
disputas de interesses trabalhistas, com vistas à boa qualidade destes 
serviços e à disseminação da cultura de pacificação social, serão 
observados: PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO CONSELHO 
SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO I – a centralização das estruturas 
judiciárias de solução consensual de disputas; II – a adequada formação e 
treinamento de servidores e magistrados para exercer a conciliação e 
mediação, podendo – para este fim – ser firmadas parcerias com entidades 
públicas e privadas; e III – o acompanhamento estatístico específico, a ser 
realizado pelos Tribunais Regionais do Trabalho. CAPÍTULO II DO 
INCENTIVO À PACIFICAÇÃO SOCIAL Art. 4º. O CSJT organizará 
programa com o objetivo de promover ações de incentivo à autocomposição 
de litígios e à pacificação social por meio da conciliação e da mediação. 
Parágrafo único. O programa será implementado com a participação de 
rede constituída por todos os Órgãos do Judiciário Trabalhista, autorizando-
se a participação, em parceria, de entidades públicas e privadas, inclusive 
universidades e instituições de ensino. 

 
Portanto, percebe-se que a Resolução 174 foi criada com o objetivo de 

implementar grupos permanentes de resolução de conflitos por meio da conciliação 
e mediação, visando a igualdade e a liberdade no acesso à justiça. Nesse sentido se 
faz necessário compreendermos como as políticas de resolução de conflitos estão 
sendo utilizadas para suprir as disputas na esfera trabalhista, neste ano atípico 
devido a pandemia do Covid-19. 
 
PANDEMIA E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS TRABALHISTA 

 
Atualmente a sociedade enfrenta a pandemia do Covid-19 e devido a isso se 

instalou uma grave crise econômica e social. O cenário caótico virou campo fértil 
para discussões contratuais, inadimplência, demissões em massa, renegociações de 
contrato, dentre outras mudanças comportamentais. Em meio a tantas mudanças e 
insegurança, destaca-se o aumento exponencial de demandas no Poder Judiciário, 
embora já se sabe que a realidade do Judiciário é de lentidão na tramitação dos 
processos, além de outros aspectos, como o custo elevado. Vivenciamos uma crise 
no sistema de justiça, o qual não consegue dar andamento a todo o contingente de 
demandas.  

Em vista disso percebe-se, que há uma maior busca pela satisfação de seus 
anseios e pela segurança jurídica por parte dos conflitantes. Isso reflete na maior 
adesão dos métodos auto compositivos de solução de conflitos especialmente a 
mediação. Uma vez que as atividades presenciais, como audiências de instrução, 
estão suspensas devido o momento que esta se vivendo, e é nesse cenário que 
observa-se que os conflitantes estão buscando os  meios autocompositivos de 
resolução de conflitos, para que através de Plataformas online, sejam resolvidos 
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seus conflitos e que suas exigências sejam cumpridas, sem colocar em risco a 
propagação do novo coronavírus. E assim, a través dessa nova ferramenta, um 
terceiro imparcial e sem poder decisório, atuará de maneira inteiramente virtual, 
facilitando o diálogo, aproximando as partes e seus advogados, sem a necessidade 
de encontros físicos, ajudando na construção do acordo, pacificando a questão em 
ambiente seguro e totalmente sigiloso.  

Visto que optando pela mediação ou conciliação,  o advogado 
deve  buscar  para o seu cliente, a efetivação do procedimento  através das Câmara, 
Centros (CEJUSCs) ou profissionais independentes disponíveis, onde o acordo 
estabelecido tem força de título executivo extrajudicial, conforme preconiza o artigo 
784 do Código de Processo Civil e o artigo 20 da Lei 13.140/15 - Lei de Mediação, 
como também a Resolução 174 CSJT.  Nesse sentido, o Tribunal Regional do 
Trabalho da 4º Região, divulgou dados referentes ao mês de outubro de 2020, onde 
traz o número de ações da justiça trabalhista que foram resolvidas através da 
mediação/conciliação, comprovando assim a maior aderência da população pelas 
politicas de resolução de conflitos, pois a sociedade tem através dela o sentimento 
de justiça feita, como também a percepção de uma justiça mais célere, igualitária e 
afirmativa de direitos  
  À vista disso, mesmo em tempos de isolamento social, constata-se que é 
possível que o cidadão tenha acesso à uma forma de solucionar os seus conflitos, e 
os profissionais do Direito, assim agindo, estarão, consequentemente, assegurando 
a ordem republicana de solução pacífica das controvérsias, comprometida no 
Preâmbulo da Constituição Federal Brasileira.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Atualmente a sociedade enfrenta a pandemia do Covid-19 e devido a isso se 
instalou uma grave crise econômica e social. O cenário caótico virou campo fértil 
para discussões contratuais, inadimplência, demissões em massa, renegociações de 
contrato, dentre outras mudanças comportamentais. Em meio a tantas mudanças e 
insegurança, destaca-se o aumento exponencial de demandas no Poder Judiciário, 
embora já se sabe que a realidade do Judiciário é de lentidão na tramitação dos 
processos, além de outros aspectos, como o custo elevado. Vivenciamos uma crise 
no sistema de justiça, o qual não consegue dar andamento a todo o contingente de 
demandas.  

Nesse sentido percebe-se que os efeitos dessa pandemia impactarão 
severamente os serviços prestados pelo Poder Judiciário, em especial ao 
Trabalhista. Como forma de minimizar os efeitos causados pela pandemia, bem 
como forma de “achatar” a curva de demandas ajuizadas entendemos que a saída é 
“desjudicializar”, ou seja, estimular a adoção das soluções extrajudiciais e dos meios 
adequados de solução de conflitos, como a mediação. O movimento da 
“desjudicialização” permite ao conflitante um maior controle de suas decisões, além 
de maior satisfação, vez que a solução do conflito é construída pelas partes, 
diferentemente do que ocorre no processo judicial, em que a solução é imposta por 
um juiz.  
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Dentre os meios adequados de solução de conflitos destaca-se a mediação. A 
mediação é um método de solução de conflitos em que há a figura de um terceiro 
imparcial, o mediador. O mediador, através da aplicação de técnicas, facilita o 
diálogo entre as partes com vistas a restabelecer a comunicação entre estas. É 
importante esclarecer que o mediador não possui poder decisório, tampouco sugere 
ou propõe soluções. Na mediação os conflitantes são os protagonistas da solução 
do conflito, o que proporciona maior satisfação aos envolvidos, uma vez que a 
solução é construída por eles, de acordo com os seus anseios e necessidades. 
 A escolha da mediação como método de solução de conflitos se revela 
adequada para o trato de conflitos subjetivos sobretudo nos casos em que há 
relacionamento entre as partes. Trata-se de um eficiente método, menos engessado 
se comparado ao processo judicial, mais rápido e menos custoso. É uma prática 
antiga, porém foi regulamentada no Brasil a partir da Lei nº 13.140 de 2015 (Lei da 
Mediação) e, especialmente no Direito do Trabalho adotada após a resolução 174 
do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Dessa forma, a mediação tem amparo 
legal e proporciona segurança jurídica às partes. 

Diante de todo exposto entende-se que diante do cenário de crise e de 
pandemia a adoção da mediação se revela bastante vantajosa, visto que propicia 
soluções inovadoras e individualizadas, de acordo com as peculiaridades das partes 
envolvidas.  
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ANÁLISE SOBRE A (IN)ADMISSIBILIDADE DAS CARTAS PSICOGRAFADAS 
COMO MEIO DE PROVA: O SOBRENATURAL NO PROCESSO PENAL 

BRASILEIRO 
 

Maria Eduarda dos Santos Ferreira160 
Orientadora: Dra. Charlise P. Colet Gimenez161 

 
Resumo: Por meio da presente pesquisa busca-se analisar a possibilidade da 
utilização das cartas psicografadas como meio de prova no Processo Penal 
brasileiro, com ênfase no rito especial do Tribunal do Júri. O método de abordagem 
utilizado é o hipotético-dedutivo, de modo a analisar os aspectos gerais para o caso 
específico com hipóteses elencadas, sendo que nos casos concretos analisados, 
percebe-se que a psicografia já foi aceita como meio de prova em processos 
criminais, influenciando, inclusive, em decisões de magistrados e em manifestações 
da acusação. Diante disso, faz-se necessário desmistificar a psicografia e perceber 
que o “sobrenatural” pode contribuir para um julgamento justo. 
Palavras-chave: Cartas psicografadas; Direito Processual Penal; Tribunal do Júri; 
Sobrenatural;  Provas. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A pesquisa tem como tema as cartas psicografadas e prova no Processo 
Penal, cuja delimitação versa sobre a (in)admissibilidade das cartas psicografadas 
como meio de prova: o sobrenatural no Processo Penal brasileiro. 

A existência (ou não) da vida após a morte é tema que gera grande 
curiosidade e envolve muitas polêmicas, ainda mais no que tange sobre a 
comunicação dos mortos com o mundo dos vivos. Entretanto, versando a discussão 
sobre a possibilidade da utilização da psicografia em Tribunais Brasileiros, imperiosa 
se faz a análise por meio das normas jurídicas e princípios adotados neste país, 
deixando de lado o viés religioso e/ou pressupostos metafísicos. 

Dessarte, a presente pesquisa apresenta grande relevância jurídica de modo 
que contribui para a evolução social e normativa do Direito Processual Penal 
Brasileiro, o qual não pode se manter engessado diante de casos como o descrito 
inicialmente. Se a sociedade evolui, o Direito também deve evoluir e, neste caso, 
não pode ficar preso às amarras das provas tradicionais previstas no ordenamento 
jurídico vigente, sob pena de prejudicar o julgamento do acusado e afetar um dos 
principais bens jurídicos tutelados: a liberdade. 

Diante do exposto, questiona-se se seria possível admitir a utilização das 
cartas psicografadas como meio de prova no Processo Penal brasileiro. Oportuno 
destacar que a mediunidade não é exclusiva a uma religião, tendo sido utilizada 
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desde os primórdios da humanidade, antes mesmo de ser fundada a doutrina 
espírita. É por meio da psicografia que se materializa o exercício mediúnico.  

Nessa toada, noticia-se que em pelo menos onze casos no Brasil cartas 
psicografadas já foram utilizadas em processos criminais. Todavia, a posição 
majoritária dos Tribunais é pela não utilização, considerando-a uma prova ilícita. 
Parte da doutrina entende que a prova psicográfica é encoberta de subjetivismos e 
caracteres religiosos e, por isso, deverá ser rechaçada. Em contrapartida, há quem a 
defenda, considerando que a mesma possui respaldo de cientificidade e, se aliada 
as demais provas do processo, merece ser acolhida. 

Sabe-se que o rito especial do Tribunal do Júri162 possui como alguns dos 
princípios basilares o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a 
imparcialidade. Em tal rito, também vigora a íntima convicção dos jurados, os quais 
irão decidir sobre a absolvição ou condenação do réu, sem que precisem 
fundamentar a sua decisão. 

Ao longo do presente artigo, analisa-se, também, projetos de lei, normas 
legais e a opinião de doutrinadores a fim de entender qual é a posição majoritária 
firmada acerca da utilização das cartas psicografadas, bem como quais são 
argumentos levantados sobre a sua (in)admissibilidade. 
 
BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A DOUTRINA ESPÍRITA, MEDIUNIDADE E 
PSICOGRAFIA 

 
Conceituar o Espiritismo não é tarefa fácil, uma vez que tal assunto constitui 

uma vertente doutrinária complexa, abrindo espaço para diversas interpretações e 
questionamentos. Nesse sentido, torna-se necessária uma breve rememoração 
histórica sobre quando se tornaram públicos os primeiros indícios da mediunidade e 
que mais tarde inauguraram a Doutrina Espírita. 

Em meados do século XIX ocorreram as primeiras sessões mediúnicas. No 
ano de 1847, a família Fox se mudou para Nova York, onde começaram a ocorrer 
fenômenos paranormais em sua residência. Os membros da família criaram um 
código para permitir a comunicação com quem realizava os barulhos. 

A família Fox se mudou para Rochester, onde os "fenômenos" continuaram a 
acontecer. Começaram a realizar sessões sistematicamente, durante as quais se 
ouviam os raps, observava-se o golpear da mesa ao redor da qual era feita a sessão 
e, até mesmo, a movimentação dessa mesa, que muitas vezes, segundo 
testemunhas da época, rodopiava pela sala, tendo, por isso, ficaram conhecidas 
como "mesas girantes". (WANTUIL, 1958). 

Algumas pessoas começaram se reunir em sessões e aquelas que tinham 
mais sensibilidade diante de tais acontecimentos foram chamadas de médiuns. Em 
1854, o pedagogo francês Hippolite Leon Denizard Rivail que dizia não acreditar na 
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comunicação com os espíritos, foi convidado a colher relatos das ocorrências em 
vários centros espíritas espalhados pela Europa e Estados Unidos e tentar unificar 
as informações obtidas por meio dos supostos contatos com os espíritos, a fim de 
codificar esse tipo de prática e os ensinamentos transmitidos.  

Ao realizar a pesquisa, Rivail passou a acreditar na mediunidade e publicou, 
em 1857, O Livro dos Espíritos, adotando o pseudônimo Allan Kardec, que teria sido 
seu nome em sua antiga reencarnação druida. Segundo Kardec, esse livro teria sido 
ditado pelos espíritos. Outros livros foram escritos por ele posteriormente, sempre 
com a orientação espiritual, tais como O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o 
Espiritismo, A Gênese e Céu e Inferno. (ALVARADO, 2007). 

Para melhor elucidação do assunto, é mister distinguir os termos espiritualista 
e espírita. Na obra “O Livro dos Espíritos”, Allan Kardec refere que aqueles que 
acreditam que há algo em si além da matéria são espiritualistas. Ainda, os que são 
adeptos ao Espiritismo seriam os espíritas ou, se preferir, espiritistas. Daí se segue 
que todo espírita é, necessariamente, espiritualista, sem que todos os espiritualistas 
sejam espíritas. Por isso, católicos, evangélicos, budistas, maometanos, enfim, os 
religiosos de um modo geral, são todos espiritualistas, embora nem todos os 
espiritualistas sejam religiosos. (FONSECA, 2017). 

Entende-se que o Espiritismo assume duas faces. A primeira é a da ciência 
da observação, uma vez que busca revelar à sociedade, por meio de provas 
indubitáveis, a existência de um plano espiritual e a possibilidade da comunicação 
deste com a vida terrestre. Já a segunda, assume caráter filosófico porque 
compreende as consequências subjetivas que resultam da relação do “além” com o 
mundo corpóreo. 

Feitas tais considerações, pode-se conceituar o Espiritismo como sendo uma 
filosofia com pressupostos científicos, tendo como resultado percepções religiosas.  
Cumpre esclarecer que Allan Kardec não definiu o Espiritismo como religião, pois se 
assim o fosse, traria rememorações acerca de misticismos e abusos em matéria de 
fé, por isso em seu vocábulo usual diz-se apenas doutrina filosófica e moral.  

Diante disso, a mediunidade se caracteriza por ser uma ponte entre o mundo 
material e o mundo incorpóreo. Essa conexão entre as duas dimensões podem 
ocorrer de inúmeras formas e por serem tão diversificadas, existem manifestações 
mediúnicas que sequer foram testemunhadas. 

Nessa senda, caracterizar-se-ão alguns dos principais tipos de mediunidade, 
segundo “O livro dos Médiuns” de Allan Kardec. Inicialmente, destacam-se os 
médiuns audientes que são aqueles que podem ouvir os espíritos e, 
consequentemente, dialogar com eles, seja por meio de uma espécie de “diálogo 
íntimo”, como se fosse pelo pensamento, ou através de um “diálogo externo”, como 
se estivesse realmente conversando com outra pessoa encarnada. (GALVÃO, 
2011). 

Há também os médiuns falantes por meio do qual os espíritos falam. O 
espírito que se quer manifestar liga-se ao perispírito163 do médium e, atuando-lhe no 
aparelho vocal, faz com que o médium lhe transmita as palavras. (RIGONATTI, 
2018). Por fim, mencionam-se os médiuns escreventes, sendo esse o dom mais 
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 Elemento intermediário entre corpo e espírito. 
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frequente da mediunidade, obtido por forma da psicografia, a qual será objeto desta 
pesquisa. 

O codificador da Doutrina Espírita foi incisivo ao afirmar que o médium 
escrevente é o mais trivial, posto que é a espécie mais fácil de adquirir pelo 
exercício. Nessa toada, a psicografia configura-se por ser uma escrita indireta, 
devido a necessidade do médium para sedimentar a comunicação entre o mundo 
dos vivos e o mundo dos mortos. 

Dentre alguns dos médiuns escreventes mais populares, está o cearense 
Bezerra de Menezes, conhecido como “médico dos pobres”, em razão de que 
atendia gratuitamente os pacientes que não possuíam condições de custear a 
consulta médica. Não se pode olvidar, ainda, de Chico Xavier, posto que devido a 
ele o Brasil ocupa lugar importante, no contexto mundial, na comunicação entre 
vivos e mortos, com especial destaque a psicografia. Tal médium pode não ter sido 
o pioneiro, mas inegavelmente, é o mais famoso Psicógrafo brasileiro. (GARCIA, 
2010. p. 53).  

Francisco Cândido Xavier, além de médium, também era vidente e 
psicofônico164. Essa importante figura contribuiu para a difusão do Espiritismo na 
atualidade, psicografando mais de dez mil cartas, sendo que muitas delas foram 
submetidas à análise grafotécnica, restando comprovada sua veracidade. Veja-se: 
 

A mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, em 22 de julho de 
1978, atribuída a Ilda Mascaro Saullo, contém, conforme demonstração 
fotográfica (figs. 13 a 18), em “número” e em “qualidade” consideráveis e 
irrefutáveis características de gênese gráfica suficientes para a revelação e 
identificação de Ilda Mascaro Saullo como autora da mensagem 
questionada. 
[...]  
As características gráficas genéticas constantes em diversos símbolos e 
palavras, bem como a demonstrada em superposição por transparência, 
altamente valorizada, considerando-se a disparidade dos calibres em suas 
dimensões naturais, forneceram as respostas, e de forma insofismável e 
categórica. Resposta a fatos desconhecidos pela Ciência ou simplesmente 
sem divulgação. (PERANDRÉA, 1991). 

 
Chico Xavier desencarnou no ano de 2002, no mesmo dia em que a Seleção 

Brasileira de Futebol sagrava-se pentacampeã de futebol. Disse o médium que 
gostaria de desencarnar num dia em que todo o Brasil estivesse feliz. Outro não 
poderia ser, então, aquele em que a “pátria das chuteiras” alcançou o topo do futebol 
mundial. (FONSECA, 2017). 

Importante trazer à liça que a psicografia surge de uma faculdade mediúnica, 
sendo inerente ao homem. Muitos daqueles que se desfazem da psicografia utilizam 
o argumento de que essa é tão somente um simbolismo da Doutrina Espírita. 
Entretanto, a primeira escrita mediúnica ocorreu no ano de 1850, materializada pelo 
senador norte-americano James Flowler Simmons, ao passo que o surgimento da 
doutrina espírita ocorreu apenas em 1857, conforme inicialmente retratado. 
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 Médium que realiza comunicação oral com os espíritos. 
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Portanto, considerando que ao falar de Espiritismo não está se discutindo 
religião, mas sim Ciência e Filosofia, bem como que a mediunidade é inata ao 
homem, tem-se que a psicografia é um meio idôneo de comunicação entre aqueles 
que já partiram e os que ainda vivem neste plano.  

Nessa perspectiva, o presente artigo estará alicerçado sob esta ótica, partindo 
do ponto científico e filosófico, agindo estritamente em matéria de direito e de 
ciência, de modo a evidenciar a possibilidade da utilização das cartas psicografadas 
no Processo Penal brasileiro. 

 
TEORIA GERAL DA PROVA E A NATUREZA JURÍDICA DA PROVA 
PSICOGRÁFICA 

 
A palavra prova tem origem no termo em latim probare, é o thema 

probandum.165 Nesse sentido, prova é o meio instrumental de que se valem os 
sujeitos processuais (autor, juiz e réu) de comprovar os fatos da causa, ou seja, os 
fatos deduzidos pelas partes como fundamento do exercício dos direitos de ação e 
de defesa (RANGEL, 2005, p. 381). 

Importante consignar que as provas estão em constante evolução e foram 
produzidas desde os tempos mais primitivos, ainda que em total dissonância do que 
hoje se compreende por prova judiciária. Tanto é verdade que LOPES (1999, p. 15-
16) trouxe importantes rememorações de como eram as provas na antiguidade. 
Segundo o autor, tais provas eram fortemente influenciadas pela religião, onde se 
invocava a proteção divina na busca da verdade. 

Exemplo disso era a prova da bebida amarga onde a mulher acusada de 
adultério deveria ingerir bebidas fortes. Se mantivesse a naturalidade, seria 
considerada inocente. Se a sua postura se alterasse, seria considerada culpada. 
Havia ainda a prova das serpentes, onde o acusado era lançado no meio delas e 
considerado culpado se fosse picado. Ao passo que na prova da água fria atirava-se 
o acusado num reservatório de água. Caso afundasse, seria considerado culpado, 
mas se flutuasse seria inocente. 

O mesmo autor relembra, também, que o juramento é um dos meios de prova 
mais antigos e que ainda existe em muitos países. Ele consiste na invocação da 
divindade como testemunha da verdade. Verifica-se, assim, que o direito probatório 
sofreu diversas mutações e está sempre evoluindo de acordo com o 
desenvolvimento da sociedade. Exemplo disso é a possibilidade de ouvir uma 
testemunha, a vítima ou acusado por meio de audiência por vídeo conferência, coisa 
que só é possível em razão da evolução dos meios tecnológicos, possibilidade 
inimaginável em décadas passadas. 

Pontua-se, diante disso, que as provas inseridas pelo legislador nos artigos 
155 ao 250 do Código de Processo Penal não possuem natureza taxativa, podendo 
se estender a outras opções que não aquelas previstas em lei. Tais provas 
decorrentes dessa ampliação são denominadas atípicas ou inominadas, tal como as 
escutas telefônicas. Essa classificação é aceita em decorrência do princípio da 
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verdade real, o qual permite o uso de meios probatórios atípicos, desde que 
moralmente legítimos e legais, para elucidar o que de fato aconteceu quando o 
crime foi praticado. 

Por derradeiro, as provas típicas ou nominadas são aquelas que possuem 
previsão em lei. Nessa classificação, à título exemplificativo, tem-se a confissão, a 
prova documental, a oitiva de testemunhas e o interrogatório do acusado. O 
artigo 157, caput, do CPP  indica que as provas ilícitas, obtidas em violação as 
normas constitucionais ou legais, não poderão ser utilizadas e devem ser 
desentranhadas dos autos.  

Ainda, a respeito do tema, menciona a Magna Carta em seu art. 5.º, LVI, 
sobre a inadmissibilidade no processo das provas obtidas por meios ilícitos. 
Entretanto, tais artigos não fazem menção a distinção de provas ilícitas das provas 
ilegítimas. 

Nessa perspectiva, conforme bem pontuado por RANGEL (2006), a prova 
ilegítima é aquela em que a ofensa recai sobre o direito processual, ao passo que na 
prova ilícita a ofensa tange ao direito material. Assim, para compreender a essência 
que envolve a prova moralmente ilegítima, Marinoni e Arenhardt (2001, p. 302) 
asseveram que: 

 
Na verdade o juiz para taxar uma prova de moralmente ilegítima tem que 
tomar em consideração o lugar, a época e a circunstância em que ela foi 
obtida. Melhor dizendo: a prova somente pode ser afirmada como 
moralmente ilegítima quando o senso comum da população que nessa época 
e lugar vivia (ou vive), entendia (ou entende) que ela era (ou é) “moralmente 
ilegítima”, por não estar legitimada por uma circunstância. 

 
Conforme assinala LOPES (2017, p. 344) o processo penal e a prova 

integram os modos de construção do convencimento do julgador que influenciarão 
na sua convicção e legitimará a sentença. Todavia, considerando que nesta 
pesquisa o enfoque principal é o Tribunal do Júri, destaca-se que a decisão de 
absolvição ou condenação compete ao Conselho de Sentença, estando esse 
dispensado de fundamentar sua decisão, com base no princípio da íntima convicção 
dos jurados. 

De mais a mais, conforme anteriormente epigrafado, o Processo Penal tem 
por escopo produzir um lastro probatório capaz de alcançar a verdade real, valendo-
se para isso de diversas fontes de prova, inclusive aquelas não previstas em lei. 
Nessa diapasão, não sendo a prova psicográfica vedada em lei, importante 
compreender qual seria sua classificação, principalmente se teria caráter 
documental ou testemunhal. 

Estabelece o artigo 202 do Código de Processo Penal que toda pessoa 
poderá ser testemunha. Ora, sendo a carta psicografada um elemento pelo qual se 
materializa a mensagem do desencarnado e sendo esse um espírito – e não uma 
pessoa - não há como definir a psicografia como uma prova testemunhal. De igual 
forma, não há sentido em arrolar o médium como testemunha, porquanto esse 
apenas serve de instrumento para que a mensagem enviada seja entregue, sem que 
detenha real conhecimento dos fatos ou até mesmo do ser desencarnado.   

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10666854/artigo-157-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028351/código-processo-penal-decreto-lei-3689-41
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10728274/inciso-lvi-do-artigo-5-da-constituição-federal-de-1988
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À vista disso, entende-se que a psicografia constitui uma prova documental, 
podendo, inclusive, ser impugnada no prazo legal, assim como as demais provas 
trazidas aos autos do processo. E, assim sendo, não há que se falar que tal prova 
violaria o princípio da ampla defesa, porque caberá a outra parte a faculdade de 
contrapô-la.  

Não merece prosperar, também, o argumento de que no momento de sua 
confecção não houve a participação de todas as partes e isso violaria o contraditório. 
Ora, provas como um extrato bancário, comprovante de inscrição nos órgãos de 
restrição ao crédito e até mesmo um Boletim de Ocorrência não são produzidos na 
presença de todas as partes, porém ainda assim são admitidas no processo. 

O art. 232 do CPP estipula que os documentos são escritos de qualquer 
natureza, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares. Nesse sentido, 
apresentou-se o Projeto de Lei nº 1.705/2007 com o fito de alterar o supracitado 
artigo, acrescentando em sua redação a expressão “exceto os escritos resultantes 
de psicografia”. Tal proposta fora apresentada por Robson Lemos Rodovalho, 
professor de teologia, bispo evangélico e deputado federal pelo Distrito Federal.  

Outro Projeto de Lei foi apresentado e apensado ao anterior, mas desta vez 
inseriu-se um novo parágrafo no art. 232 do CPP, o qual assevera que não seriam 
considerados documentos o texto psicografado. O aludido Projeto foi apresentado 
pelo deputado federal Costa Ferreira e, assim como o anterior, também foi 
arquivado. Vejamos parte do voto de Marcelo Zaturansky Nogueira Itagiba, 
Delegado da Polícia Federal e também Deputado Federal: 

 
O direito à liberdade de pensamento (art. 5º, IV, VI, VIII, CF), no sentido que 
se pretende asseverar, é o direito de exprimir por qualquer forma, o que se 
pense em ciência, religião, arte ou o que for. Trata-se de liberdade de 
conteúdo intelectual e supõe o contato do indivíduo com seus semelhantes, 
pela qual o homem tende a participar a outros suas crenças, seus 
conhecimentos, sua concepção do mundo, suas opiniões políticas ou 
religiosas e seus trabalhos. 
(...) 
A prova psicografada, se levada aos autos, será apenas uma dentre todos 
os elementos de prova de um conjunto probatório que, de acordo com o 
livre convencimento do juiz, por persuasão racional, irá decidir a questão 
que lhe foi posta. Daí enganarem-se, tanto o autor como o relator do projeto 
ora em debate quando afirmam que “recentemente ocorreu um caso em que 
um material psicografado foi levado à discussão e apreciação no plenário do 
Júri, no Estado do Rio Grande do Sul” e que isso teria sido a razão do 
veredicto final. 
(...) 
Não há anonimato, pois, nem do representante, nem do representado. 
Existem pesquisadores e estudiosos que afirmam ser a psicografia um caso 
de ilusão ou fraude, no entanto, ninguém até o momento conseguiu 
comprovar que as obras psicografadas por médiuns que fazem parte do 
movimento espírita sejam fraudes. 

 
Ao se produzir uma prova e juntá-la aos autos, o objetivo almejado é o de 

mostrar ao julgador a verdade sobre os fatos, alcançando a solução da lide. Porém, 
o desfecho justo somente será conquistado se, por meio de seus próprios sentidos, 
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o magistrado e o Conselho de Sentença conseguir equilibrar a sua percepção dos 
fatos com a prova encartada.  

Conforme bem mencionado pelo então Deputado Marcelo Itagiba em seu 
voto, a prova psicografada, se juntada aos autos, será apenas um modo probandi 166 
entre vários apensados aos autos. Sendo assim, compete ao nobre julgador decidir 
por meio do livre convencimento, bem como aos jurados analisarem a psicografia 
por meio da persuasão racional. 

 
BREVE ANÁLISE DA PROVA PSICOGRÁFICA NA PRAXIS DOS TRIBUNAIS E A 
SUA ADMISSIBILIDADE 

 
Aqueles que são desfavoráveis a prova psicográfica asseveram, também, que 

essa não poderia ser admitida em razão de estar assentada em fundamentos 
religiosos da Doutrina Espírita. Todavia, mais uma vez frisa-se que a psicografia não 
é exclusiva do Espiritismo, nem constitui um mero elemento de fé, por não se tratar 
de religião, mas sim de ciência. 

Nesse sentido, em 2014, publicou-se em um periódico europeu o estudo 
denominado “Investigando a concordância e a exatidão da escrita mediúnica: um 
estudo de casos das cartas de Chico Xavier”, feito por pesquisadores do Núcleo de 
Pesquisas em Espiritualidade e Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade 
de Juiz de Fora. 

No referido estudo, partindo do pressuposto científico, buscaram identificar se 
as treze cartas escritas pelo espírito “J.P” e psicografadas por Chico Xavier 
possuíam veracidade, levando em conta as informações nelas contidas e sua 
exatidão e a possibilidade de acesso do médium a tais dados. O resultado, conforme 
apontado por FONSECA (2017), foi o seguinte: 

 
Com o resultado, os cientistas identificaram 99 itens de informação 
verificáveis contidos nessas 13 cartas, sendo que 98% desses itens foram 
avaliados como de concordância clara e precisa e nenhum item foi 
considerado como sem concordância, ou seja, concluíram eles que as 
explicações comuns para a exatidão das informações (fraude, acaso, 
vazamento de informações e leitura fria) foram apenas remotamente 
plausíveis). 
Verificaram os pesquisadores que as informações contidas nessa série de 
cartas “não só foram extremamente exatas, como também muito 
específicas”. E foram “tão precisas e específicas que seria impossível serem 
obtidas através de simples interferência a partir de itens previamente 
confirmados”. 

 
Importante destacar que a possibilidade da utilização das cartas 

psicografadas como meio de prova no Processo Penal, em que pese ser um assunto 
polêmico e inabitual no cotidiano forense, não é inédito no judiciário brasileiro. 
Passa-se à análise de alguns dos casos criminais envolvendo a psicografia no 
Brasil. 

                                                           
166 Meio de provar. 
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 O primeiro caso envolvendo tais cartas no âmbito do Tribunal do Júri foi o 
homicídio ocorrido em Goiás, em 1976, praticado por João Batista França, vitimando 
seu amigo Henrique Emanuel Gregóris. Na ocasião, o acusado estava brincando de 
roleta-russa com uma arma de fogo e, acidentalmente, disparou contra a vítima.   

Todavia, o réu foi absolvido pelo Conselho de Sentença por 06 votos a 01, 
tendo a família recorrido da decisão, por meio do advogado Wanderley de Medeiros. 
O que ninguém esperava é que, enquanto tramitava o recurso, na cidade de Minas 
Gerais, Chico Xavier recebeu um apelo de Henrique, a fim de que fosse pedido à 
sua mãe para perdoar o seu amigo. Diante de tal circunstância, o médium foi até 
Goiânia e entregou à mãe de Henrique o pedido feito por esse. Sem titubear, a 
genitora da vítima solicitou ao advogado que desistisse do recurso interposto, o que 
foi feito.  

Outro caso, também ocorrido em Goiânia, foi o de Maurício Garcez Henrique, 
de 15 anos, morto acidentalmente por seu amigo José Divino Nunes, de 18 anos. No 
dia 08 de maio de 1976, ambos estavam na cozinha da casa de José Divino, 
momento em que Maurício retirou de uma pasta do pai do amigo uma arma de fogo. 
Esse, acreditando que a arma estava sem munições, entregou-a ao amigo, o qual 
puxou o gatilho, ocasionando a morte da vítima. 

Os pais de Maurício, embora fossem católicos, deslocaram-se até Uberaba 
para tentar contato com Chico Xavier, a fim de receber uma mensagem do filho, 
sendo que todas as tentativas restaram inexitosas. Entretanto, em 27 de maio de 
1978, Chico Xavier psicografou a primeira carta relatando o acontecido assinada por 
Maurício. Uma breve passagem da carta foi transcrita na obra de FONSECA (2017, 
p. 330): 

 
O José Divino, nem ninguém, teve culpa em meu caso. Brincávamos a 
respeito da possibilidade de ferir alguém pela imagem do espelho. Sem que 
o momento fosse para qualquer movimento meu, o tiro me alcançou, sem 
que a culpa fosse do amigo ou minha mesmo. O resultado foi aquele. Estou 
vivo e com muita vontade de melhorar. (...) Se alguém deve pedir perdão, 
sou eu mesmo, porque não devia ter admitido brincar, ao invés de estudar. 

 

O magistrado Orimar Bastos constatou a ausência de dolo na conduta do 
acusado e na sentença prolatada fez menção às cartas juntadas, as quais, dentre 
outras provas, demonstraram que não houve previsibilidade na conduta de José 
Divino. Inconformado, o Ministério Público recorreu da decisão, a qual foi reformada, 
sendo designada nova sessão em plenário. Porém, novamente o réu restou 
absolvido. Curiosamente, o juiz Orimar de Barros, que não é adepto ao Espiritismo, 
relatou o seguinte após redigir a primeira sentença: 

 
Havia batido à máquina as considerações iniciais e me lembro de ouvir o 
relógio da cidade (Piracanjuba) bater 21 horas. Não sei se entrei em transe, 
mas, quando dei por mim, estava escutando as badaladas das 24 horas. E 
a sentença estava pronta. Não me recordo de ter redigido nada. Levei um 
susto. Havia escrito, além das três páginas das quais me lembrava, seis 
sem sentir. E quando a gente batia à máquina, era comum cometer alguns 
erros de datilografia, mas nas últimas folhas não havia nenhum. Fiquei 
intrigado e resolvi ir embora. No dia seguinte, ao me sentar no ônibus para 
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reler a sentença antes de pronunciá-la, acabei dormindo. Eu havia absolvido 
o rapaz. 

 
Noutra oportunidade, também através do médium Chico Xavier, a utilização 

das cartas psicografadas abriu caminho para a absolvição de um Policial Civil 
acusado de matar o ex Deputado Federal Heitor Cavalcante de Alencar Furtado 
durante uma viagem da vítima ao interior. Na ocasião, Heitor adormeceu dentro de 
um veículo estacionado em um posto de gasolina, local que havia sido alvo de 
muitos assaltos. O acusado vigiava o posto e ao se aproximar do automóvel 
disparou um tiro, ocasionando a morte. 

Por conseguinte, dias antes da realização do Júri, foi noticiada a existência de 
uma carta psicografada ao pai da vítima, o ex Deputado Freitas Nobre, a qual aludia 
que o disparo efetuado havia sido acidental. Apresentada a psicografia, Freitas 
confirmou sua autenticidade e, como resultado, teve-se a absolvição do réu em 
primeira e segunda instância.  

Já no ano de 2003, na cidade de Viamão no Rio Grande do Sul, Ercy da Silva 
Cardoso foi assassinado com dois tiros na cabeça. A autoria do crime recaiu sobre 
Iara Marques Barcelos com quem a vítima manteve relacionamento amoroso até o 
ano de 1996. Nessa oportunidade, a acusada supostamente teria dado ordens a 
Leandro Rocha de Almeida para que realizasse a execução, onde receberia como 
pagamento a quantia de vinte mil reais. 

Todavia, em que pese as alegações da acusação recaírem 
desfavoravelmente sobre a ré, em 2005 veio a público uma carta psicografada pela 
vítima, onde a mesma lamentava a injusta acusação. Como resultado, após as 
cartas serem apresentadas pela defesa aos jurados, a acusada restou absolvida por 
5 votos a 2. 

Portanto, tendo em vista os argumentos epigrafados, entende-se ser possível 
a admissibilidade da carta psicografada em processos criminais, desde que esteja 
em consonância com as demais provas acarreadas, bem como seja oportunizada 
vista à outra parte para querendo impugná-la no prazo legal, não excluindo, ainda, a 
possibilidade da realização de perícia grafotécnica para certificar sua veracidade.  
  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante de todo o exposto, percebe-se que as cartas psicografadas, em sede 
de cognição sumária, não ferem nenhum dos princípios norteadores do Processo 
Penal brasileiro, visto que se estiverem em dissonância do lastro probatório, deverão 
ser rechaçadas. Ao passo que, se aliada as afirmações das demais provas, torna-se 
plenamente possível sua admissibilidade por todos os argumentos exaustivamente 
esboçados na presente pesquisa. 

Nos casos concretos anteriormente analisados, percebe-se que a psicografia 
já foi aceita como meio de prova no rito especial do Tribunal do Júri, influenciando, 
inclusive, em decisões de magistrados e em manifestações da acusação. Diante 
disso, faz-se necessário desmistificar a psicografia e perceber que o “sobrenatural” 
pode contribuir para um julgamento justo, pois se trata de prova científica e não 
religiosa. 
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Sendo assim, assume-se posição favorável à utilização das cartas 
psicografadas como meio de prova em processos criminais, tendo em vista seu 
caráter científico e, baseando-se nos casos em que foi admitida, poderá ensejar a 
concretização da justiça, seja ela pela absolvição ou condenação do acusado. 
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(IN)ADMISSIBILIDADE DO QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO NO 
PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI: UMA ABORDAGEM NA 

PERSPECTIVA DA CIDADANIA 
 

Letícia Rezner167 
Dra. Charlise Paula Colet Gimenez168 

 
Resumo: O presente trabalho tem como escopo analisar no procedimento do 
Tribunal do Júri a (in)admissibilidade do quesito genérico de absolvição “o jurado 
absolve o réu?”, alteração dada pela Lei nº 11.689/2008, na perspectiva da 
cidadania. O objetivo é demonstrar, de forma clara, os impasses e melhorias trazidas 
pela inovação na quesitação no Tribunal do Júri, por meio da análise de duas 
decisões divergentes do Supremo Tribunal Federal, visto que concerne ao recurso 
de apelação interposto com argumento de que a decisão absolutória proferida pelo 
Conselho de Sentença no julgamento em plenário foi manifestamente contrária às 
provas dos autos. Para tanto, o estudo realiza-se mediante pesquisa doutrinária e 
jurisprudencial, com método hipotético-dedutivo e procedimento bibliográfico. Nesse 
sentido, são abordados os princípios constitucionais que envolvem a instituição do 
Tribunal do Júri, dando ênfase ao quesito genérico de absolvição, através de uma 
análise da doutrina e jurisprudência sobre o tema, com menção aos 
posicionamentos do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do 
Tribunal de Justiça Gaúcho.  
Palavras-chave: Tribunal do Júri; Quesito genérico de absolvição; Soberania dos 
Veredictos; Irrecorribilidade. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O presente estudo tem como finalidade, sob o viés da cidadania, verificar a 
(in)admissibilidade do quesito genérico de absolvição no procedimento do Tribunal 
do Júri, posto que, após a alteração do Código de Processo Penal (CPP) com a 
sanção da Lei nº 11.689/2008, que incluiu o quesito genérico de absolvição ‘os 
jurados absolvem o réu? ’, no artigo 483, inciso III, do CPP, os jurados passaram a 
gozar de autonomia para decidir com relação aos juízos absolutórios, não sendo 
vinculados às provas do processo, seja com relação às teses suscitadas pela defesa 
ou qualquer outro fundamente jurídico. (BRASIL, 1941). 
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O quesito genérico de absolvição foi incluído com a finalidade de simplificar a 
elaboração dos quesitos e valorizar o livre convencimento dos jurados, conferindo a 
cada integrante do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri a liberdade para 
absolver o acusado através de sua íntima persuasão, podendo, inclusive, desprezar 
as provas dos autos. Isso decorre dos princípios constitucionais da soberania dos 
vereditos e do sigilo das votações, os quais garantem que não é necessária 
fundamentação nas decisões dos jurados, que estas devem ser mantidas em sigilo e 
que o julgamento dos jurados é soberano. 

Nesse sentido, verifica-se uma grande lacuna entre o sujeito que está sendo 
julgado e os jurados, na medida em que estes podem exceder os meios probatórios 
dos autos e condenar ou absolver por outros elementos que reconhecerem como 
pertinentes. Cabe destacar que, do julgamento pelo Tribunal do Júri é cabível a 
apelação uma única vez, quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos 
autos, conforme artigo 593, inciso III, alínea “d”, da qual o órgão de segunda 
instância limitar-se-á a determinar um novo julgamento, sem, no entanto, analisar o 
mérito da questão. Ocorre que, há divergências no entendimento jurisprudencial e 
doutrinário com relação à possibilidade de interposição do recurso de apelação 
contra decisão absolutória dos jurados pelo quesito genérico de absolvição, fundada 
em alegado conflito entre a decisão absolutória com as provas dos autos. (BRASIL, 
1941). 

Desse modo, tem-se o seguinte problema: Qual é a admissibilidade do 
quesito genérico de absolvição no procedimento do Tribunal do Júri? 

A problemática apresentada é de extrema relevância para a sociedade, pois é 
uma garantia fundamental do réu ser julgado pelos seus pares, percebendo-se, 
desse modo, a opinião do povo em relação aos crimes dolosos contra a vida. Assim, 
o procedimento busca assegurar a efetivação de um direito, a garantia de um devido 
processo legal e o direito à liberdade.  

O método de abordagem adotado para a realização do artigo científico é o 
hipotético-dedutivo e de procedimento bibliográfico. A partir da pesquisa realizada 
por meio de livros, artigos científicos, dissertações, teses e sites procura-se discutir a 
problemática em comento. 

Nesse ínterim, inicialmente aborda-se a respeito da natureza constitucional e 
dos princípios do Tribunal do Júri, a fim de nortear a presente pesquisa. Na 
sequência, analisa-se o quesito genérico de absolvição, em especial os dois 
posicionamentos doutrinários quanto à interposição do recurso de apelação assente 
no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, e o entendimento jurisprudencial sobre o 
tema. (BRASIL, 1941). 

 
NATUREZA CONSTITUCIONAL E PRINCÍPIOS DO TRIBUNAL DO JÚRI 
 

O Tribunal do Júri é consagrado como uma das mais democráticas 
instituições do ordenamento jurídico brasileiro, na qual, por meio da garantia 
constitucional, o cidadão possui o direito de ser julgado pelo povo quando acusado 
pela prática de crime doloso contra a vida. Esse instituto é considerado como um 
direito e garantia fundamental, conforme previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII da 
Constituição Federal (CF/88), e tido como autêntica cláusula pétrea, não podendo 
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ser suprimido, de acordo com o artigo 60, parágrafo 4º, inciso IV, do mesmo diploma 
legal. (BRASIL, 1988; NUCCI, 2015). 

O Tribunal do Júri tem como finalidade acabar com injustiças dos 
representantes do poder, quando permite que o julgamento seja proferido por seus 
pares. No mesmo sentido, Fernando Capez entende como um direito de ampliar a 
“defesa dos réus, funcionando como uma garantia individual dos acusados pela 
prática dos crimes dolosos contra a vida e permitir que, em lugar do Juiz togado, 
preso a regras jurídicas, sejam julgados pelos seus pares.” (2014, p. 653). 

Além dos princípios do processo penal e dos princípios gerais do processo, a 
Carta Magna Brasileira elenca os princípios básicos do Tribunal do Júri, em seu 
artigo 5º, inciso XXXVIII, da CF/88, conferindo a este a soberania dos veredictos, o 
sigilo das votações e a plenitude de defesa, bem como a competência para 
julgamento dos crimes dolosos contra a vida. (BRASIL, 1988). 

O princípio da plenitude da defesa é um elemento essencial no Tribunal do 
Júri, pelo qual é garantido ao réu processado por crime doloso contra a vida que a 
defesa use todos os meios e recursos possíveis a fim de realizar uma defesa ampla 
e plena, isto é, deve ser eficiente, atuar de modo completo e perfeito. Nucci afirma 
que: 

 
O que se busca aos acusados em geral é a mais aberta possibilidade de 
defesa, valendo-se dos instrumentos e recursos previstos em lei e evitando-
se qualquer forma de cerceamento. Aos réus, no Tribunal do Júri, quer-se a 
defesa perfeita, dentro, obviamente, das limitações naturais dos seres 
humanos. (2015, p. 25). 

 
Desse modo, a defesa deve ser constituída por um profissional habilitado para 

tanto, o qual desfrutará de todos os mecanismos possíveis, não se limitando a 
alegações técnicas, e sim “podendo servir-se de argumentação extrajurídica, 
invocando razões de ordem social e emocional, de política criminal etc.” (CAPEZ, 
2014, p. 653). 

Caso ocorra o desrespeito a este princípio, o Presidente do Tribunal do Júri 
dissolverá o Conselho de Sentença, por ter entendido que a defesa não realizou de 
forma íntegra a sua função, tornando o acusado indefeso, conforme estabelece o 
artigo 497, inciso V, do Código de Processo Penal. (BRASIL, 1941). 

O sigilo das votações é considerado um princípio informador específico do 
Júri, e possui como finalidade garantir a imparcialidade, a independência, a 
liberdade de convicção e de opinião dos jurados. Para atender ao sigilo das 
votações, de acordo com o artigo 485 do CPP, a votação se dá em sala especial, ou 
na sua falta se realizará no Plenário, após a retirada do público, visando a 
tranquilidade e afastando tumultos ou pressões do público. (BRASIL, 1941). 

Nucci salienta que é do interesse público: 
 

[...] que os jurados sejam livres e isentos para proferir seu veredicto. Não se 
pode imaginar um julgamento tranquilo, longe de qualquer pressão, feito à 
vista do público, no plenário do júri. Note-se que as pessoas presentes 
costumam manifestar-se durante a sessão, ao menor sinal de um 
argumento mais incisivo feito pela acusação ou pela defesa. Ainda que o 
juiz exerça o poder de polícia na sala e possa determinar a retirada de 
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alguém espalhafatoso de plenário, é certo que, durante a votação, essa 
interferência teria consequências desastrosas. (2015, p. 29-30). 

 
Isto posto, no Tribunal do Júri o interesse público é relevante para garantir 

que os jurados formem suas próprias convicções, longe do público presente, a fim 
de não haver interferência na decisão. Justifica Mirabete que “a própria natureza do 
Júri impõe proteção aos jurados e tal proteção se materializa por meio do sigilo 
indispensável em suas votações e pela tranquilidade do julgador popular, que seria 
afetada ao proceder a votação sob vistas do público.” (2000, p. 1032). 

Outro princípio é da soberania dos veredictos. Segundo Fernando Capez: 
 

A soberania dos veredictos implica a impossibilidade de o tribunal técnico 
modificar a decisão dos jurados pelo mérito. Trata-se de princípio relativo, 
pois no caso de apelação das decisões do Júri pelo mérito (art. 593, III, d) o 
Tribunal pode anular julgamento e determinar a realização de um novo, se 
entender que a decisão dos jurados afrontou manifestamente a prova dos 
autos. (2014, p. 655). 

 
Nesse passo, verifica-se que o corpo de jurados é soberano ao proferir suas 

decisões com relação aos crimes dolosos contra a vida, não podendo o tribunal 
substituir a sentença por outra que entenda cabível, com relação ao mérito, sem 
afrontar a Constituição Federal. Posto isto, as “sentenças condenatórios ou 
absolutórias, calçadas na vontade popular, precisam ser fielmente respeitadas.” 
(NUCCI, 2014, p. 853). Assim, esse princípio impossibilita que o tribunal técnico 
possa modificar a decisão dos jurados pelo mérito. 

No entanto, a sentença popular pode ser alterada após recurso de apelação 
se esta for manifestamente contrária aos autos, de modo que será promovido um 
novo julgamento. Destarte, a vontade popular não pode ser substituída por órgão 
jurisdicional, fazendo-se cabível somente recurso de apelação, conforme artigo 593, 
inciso III, “d”, do CPP, o qual não irá possibilitar a análise do mérito por Juízes, 
apenas determinará novo julgamento por outro Conselho de Sentença. Salienta-se 
que, realizado um novo julgamento, não será admitido novamente recurso de 
apelação motivado no argumento de que a decisão foi contrária à prova dos autos. 
(BRASIL, 1941).  

Nesse ponto, vale ressaltar que a instância superior ao anular a decisão 
proferida pelo Tribunal Popular em razão de ser contrária às provas dos autos, 
adentra na análise dos fatos, e lesiona o princípio da soberania dos veredictos. 
Conquanto, não é possível identificar as circunstâncias motivadoras da decisão dos 
jurados, nem mesmo se esses não analisaram as provas dos autos para efetiva 
decisão. (OLIVEIRA, 2010). 

No que concerne ao princípio da competência do Tribunal do Júri, este 
consiste no julgamento de crimes dolosos contra a vida, que estão definidos no 
artigo 74 do CPP: homicídio (artigo 121, §§ 1º e 2º, Código Penal), induzimento, 
instigação ou auxílio do suicídio (artigo 122, parágrafo único, Código Penal), 
infanticídio (artigo 123, Código Penal) e aborto (artigos. 123, 124, 125, 126 e 127, 
Código Penal), seja na forma consumada ou tentada. (BRASIL, 1988; BRASIL, 
1940). 
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Ao Tribunal Popular restou incumbido o julgamento dessas espécies de crime, 
pelo fato de se proteger a vida, como um bem jurídico mais importante. Nesse 
sentido, é pertinente mencionar as lições de Cezar Roberto Bittencourt:  

 
[...] dentre os bens jurídicos de que o indivíduo é titular e para cuja proteção 
a ordem jurídica vai ao extremo de utilizar a própria repressão penal, a vida 
destacasse como o mais valioso. A conservação da pessoa humana, que é 
a base de tudo, tem como condição primeira a vida, que, mais que um 
direito, é condição básica de todo direito individual, porque sem ela não há 
personalidade, e sem esta não há que se cogitar de direito individual. (2001, 
p. 27). 

 
Ressalta-se que, essa competência pode ser ampliada pelo legislador 

ordinário, sob o argumento de que “o texto constitucional menciona ser assegurada 
a competência para os delitos dolosos contra a vida e não somente para eles”. 
(NUCCI, 2015, p. 35). Nessa acepção, destaca-se que, por força de atração, o 
Tribunal Popular procede ao julgamento de crimes conexos, que estejam vinculados 
a prática de crime doloso contra a vida (artigos 76, 77 e 78, I, do CPP). (BRASIL, 
1941). 

Diante do exposto, infere-se a importância dos princípios constitucionais, os 
quais devem ser observados, respeitados e devidamente cumpridos, diante das 
especificidades do procedimento do Tribunal do Júri. 

 
QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO INTRODUZIDO AO TRIBUNAL DO JÚRI 
APÓS A REFORMA DA LEI Nº 11.689/2008 

 
Dentre as alterações no Código de Processo Penal trazidas pela Lei nº 

11.689/2008, a que possui maior relevância e que gerou grandes polêmicas dentro 
do cenário processual penal é a obrigatoriedade dada ao quesito genérico de 
absolvição previsto no artigo 483, inciso III, do CPP. Após a necessária quesitação 
sobre a materialidade e a autoria ou participação do réu, determina o inciso III, 
combinado com o parágrafo 2º, ambos do artigo 483 do CPP, que o magistrado deve 
obrigatoriamente questionar o Conselho de Sentença se “o jurado absolve o réu?” 
(BRASIL, 1941). 

Esse quesito tornou-se obrigatório após a reforma do Código de Processo 
Penal, e teve como objetivo simplificar a forma de quesitação no Tribunal do Júri 
quanto às teses alegadas pela defesa. Isso porque, o conhecido quesito genérico de 
absolvição engloba em um único quesito todas as teses defensivas, ao passo que, 
no antigo procedimento era feita uma pergunta para cada tese alegada. 

Em vista disso, Aury Lopes Júnior afirma que “qualquer que seja a tese 
defensiva, abrangida ou não pelo quesito 3º, sempre deverá o juiz formular esse 
quesito genérico de absolvição. É, pois, um quesito obrigatório.” (2014, p. 1063). 
Nesse diapasão, verifica-se que há uma regra expressa no conteúdo do quesito 
terceiro que o Juiz deve seguir. (OLIVEIRA, 2010). 

O quesito terceiro soluciona todas as teses defensivas, possibilitando aos 
jurados absolver ou condenar o acusado por qualquer motivo, com isso dá ênfase ao 
princípio da soberania dos vereditos e o sistema da íntima convicção. Nas palavras 
de Marques, o quesito obrigatório “abarca a grande maioria das teses defensivas, 
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inclusive quando alinhadas ao mesmo tempo no trabalho de Plenário, ou seja, 
mesmo que a defesa sustente duas ou mais teses, todas estarão subsumidas no 
mesmo quesito.” (2009, p. 142). 

Conforme Eliete Costa Silva Jardim, “a obrigatoriedade do quesito genérico 
de absolvição propiciou ao jurado manifestar livremente a sua convicção 
independentemente do reconhecimento da materialidade e da autoria ou 
participação e, de forma não necessariamente adstrita, às teses defensivas 
articuladas.” (2015, p. 15). Assim, é possível afirmar que os jurados passaram a 
gozar de ampla e irrestrita autonomia na formulação de juízos absolutórios, não 
sendo vinculados às teses suscitadas em plenário pela defesa, ou a quaisquer 
outros fundamentos de índole estritamente jurídica. 

Na compreensão de Guilherme de Souza Nucci: 
 

O Tribunal do Júri é composto por jurados, pessoas leigas em Direito, 
extraídas das mais distintas classes sociais. Podem decidir como bem 
quiserem, sem dar fundamento ao seu voto, nem torná-lo público. Eis por 
que o réu precisa de todas as garantias possíveis, as mais efetivas e 
eficazes. Outra não foi a meta do legislador, ao fixar, como obrigatório, o 
quesito abrangente da defesa. Os jurados devem ter, sempre, a 
oportunidade de apreciar livremente a materialidade e a autoria do fato. 
Após, com base em inúmeras teses defensivas viáveis, mas também a 
existência da mera clemência, o Tribunal do Júri tem o direito constitucional 
impostergável de absolver o acusado, se assim desejar. (2015, p. 300). 

 
Assim, verifica-se que o julgamento se dá pelo senso de justiça do jurado, o 

qual poderá ter como base causas supralegais a íntima convicção, clemência, ou até 
mesmo, razões humanitárias. (SILVA JARDIM, 2015). Diante da ausência de 
motivação das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença, em razão da 
inviolabilidade dos votos, não é possível afirmar se a absolvição se deu com base 
em fatos jurídicos ou por mera convicção do jurado.  

Nucci observa que houve a simplificação na elaboração das teses defensivas, 
em razão da inclusão de todas em um único quesito, porém, ensejou a oportunidade 
do réu ser absolvido pela vontade popular, por íntima convicção, em razão de não 
ser necessária à motivação na votação. (2015). Portanto, os autores favoráveis ao 
novo modelo de quesitação do Tribunal do Júri, primordialmente em relação ao 
quesito genérico de absolvição, sustentam que o desdobramento antigo das teses 
defensivas acarretava em um questionário largo e esgotante. Diante disso, Adel El 
Tasse, um dos defensores desta corrente, sinaliza que o antigo questionário fere o 
princípio da celeridade processual pelo fato de ser uma forma de votação sofrida e 
desgastante. Além disso, aponta que: 

 
Das mais tormentosas tarefas do Tribunal do Júri é a que diz respeito à 
formulação e votação dos quesitos. Sofrem todos – as partes, os jurados e 
o juiz-presidente – neste, que é um teste à paciência e aos nervos, em um 
desenrolar, que algumas vezes parece interminável, do questionário a que 
devem responder os jurados, para então se saber o veredicto final. (2004, 
p.119). 
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Outro ponto relevante, diz respeito às nulidades dos julgamentos em plenário 
em virtude dos erros na formulação dos quesitos e incompreensão dos jurados. 
Segundo Jader Marques, “a formulação de várias perguntas, nas diversas séries e 
com todas as circunstâncias levadas à consideração dos jurados, provoca uma 
grande quantidade de equívocos, posteriormente revertidos em nulidade 
processual.” (2009, p. 139). 

Nessa perspectiva, a complexidade do antigo questionário acabava por 
confundir os jurados, que muitas vezes decidiam em sentido oposto ao desejado. 
Embora tenha ocorrido a mudança no questionamento das teses defensivas e sua 
simplificação em somente um quesito, o Juiz Presidente possui a obrigação de fazer 
todos os esclarecimentos acerca das perguntas a serem formuladas, a fim de não 
ocasionar nenhum equívoco aos jurados na resposta aos quesitos. Em suma, os 
doutrinadores e juristas favoráveis ao quesito genérico de absolvição ressaltam que, 
com a mudança surgiu maior celeridade e simplificação no julgamento em plenário 
e, consequentemente, a eficácia, elementos estes fundamentais para a obtenção da 
justiça. 

Sob outro entendimento, os autores contrários ao quesito genérico de 
absolvição argumentam que a simplificação não ocasionou vantagens ao 
julgamento, mas acabou por implicar em superficialidade, crucificando a instituição 
do Tribunal do Júri e a Constituição Federal.  Nesse sentido, Jader Marques afirma 
ser equivocada a crítica quanto a perplexidade no antigo modelo, tendo em vista que 
a colocação de várias teses defensivas em somente um quesito gera maior confusão 
aos jurados na hora da votação. (2009). 

Em virtude de o quesito genérico englobar as teses defensivas absolutórias, 
não é possível saber qual foi adotada pelo Tribunal do Júri em caso de absolvição. 
Surge então, a inconformidade da acusação em fundamentar recurso de apelação 
fundado em contrariedade das provas dos autos, tendo em vista que não será 
possível evidenciar qual das teses foi acatada. (MARQUES, 2009). Assim, o recurso 
de apelação com base na decisão absolutória é genérico e, no mínimo, necessitaria 
de uma tese a ser rebatida para ser provido. Além do mais, atacar todas as teses 
defensivas alegadas em plenário é inviável em razão do curto prazo para 
interposição de apelação pelo parquet. 

Assegura o Promotor Márcio Schlee Gomes (2009) que o Ministério Público 
fica limitado a ingressar com recurso de apelação contra a sentença proferida pelo 
corpo de jurados pelo desconhecimento da tese defensiva acolhida. Nesse caso, é 
possível verificar afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos 
no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. (BRASIL, 1988). 

Da mesma forma, se o réu for condenado, não saberá qual tese acusatória 
fora acolhida, restando prejudicado nos argumentos que utilizará no momento de 
ingressar com o recurso cabível. Nesse sentido, Avena entende que:  

 
[...] por um lado, a linguagem simples empregada neste questionamento 
permite a cada jurado decidir o destino do réu sem margem para 
interpretações equivocadas do quesito, por outro lado, essa forma de 
quesitação pode ser prejudicial ao acusado quando houver mais de uma 
tese defensiva. (2017, p. 836). 
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Além disso, a nova quesitação acaba por ferir o princípio da plenitude da 
defesa, na medida que não é mais questionado separadamente o excesso culposo 
na legítima defesa, restando em evidente prejuízo à defesa. Já no caso da legítima 
defesa, a lei somente prevê se o acusado deve ser absolvido ou condenado. Nesse 
sentido, foram deixadas de lado as possibilidades de alegação de teses em plenário, 
causando sérios prejuízos ao réu. (GOMES, 2009). 

Ainda, no tocante à sustentação pela defesa da tese única de negativa de 
autoria, quando ocorrer a rejeição dessa tese pelos jurados, o quesito genérico de 
absolvição deve ou não ser prejudicado? Nesse entendimento, Andrey Borges de 
Mendonça reconhece que o quesito terceiro fica prejudicado, na medida em que se 
deve levar em conta as teses alegadas pela defesa, não cabendo aqui incluir o 
quesito por tese não levantada em plenário, sob pena de ferir o princípio do 
contraditório da parte contrária. Conforme pode-se constatar na seguinte 
exemplificação:  

 
Suponhamos que a defesa alegue apenas a tese defensiva de negativa de 
autoria e, afastada esta tese pelos jurados na votação do segundo quesito, 
venha o juiz-presidente determinar a elaboração do quesito genérico de 
absolvição (“Os jurados absolvem o réu?”), cuja resposta seja positiva. 
Neste caso, como o Ministério Público poderá impugnar esta decisão? 
Quais argumentos poderá trazer à discussão para dizer que a decisão dos 
jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, se o parquet não 
tem sequer ideia de qual foi a fundamentação que levou à absolvição? 
(apud OLIVEIRA, 2010, p. 218). 

 
Nessa perspectiva, obrigatoriamente a defesa necessita de uma tese 

subsidiária, a fim de que, caso a de negativa de autoria seja rejeitada, possa ainda o 
réu ser absolvido por outro motivo. Para Nucci (2015), se a defesa sustentar 
somente a tese de negativa de autoria, pode o réu ser considerado indefeso pelo 
magistrado, pois deveria a defesa alegar tese subsidiária para análise do quesito de 
absolvição.  

O autor Gomes concorda que, em processo onde a defesa alegue somente a 
tese de negativa de autoria, há riscos no tocante a credibilidade da defesa em alegar 
uma tese subsidiária, arriscando-se a prejudicar o réu. (2009). Porém, Marcus 
Vinícius Amorim de Oliveira sinaliza que cabe ao patrono da defesa decidir qual 
estratégia irá tomar, a fim de convencer os jurados leigos, independentemente de 
uma ou várias teses serem alegadas, com o objetivo principal de garantir a plenitude 
da defesa. (2010). 

Em contraposição, de acordo com Rangel, após o advento da Lei nº 
11.689/08, os jurados passaram a ter autonomia para absolver por qualquer motivo, 
independentemente da tese jurídica alegada pela defesa, em razão da soberania do 
Tribunal do Júri. (2014). Outro problema no quesito genérico de absolvição, diz 
respeito às decisões proferidas pelos jurados. Segundo Eugênio Pacelli de Oliveira:  

 
[...] se foi intenção do legislador incluir neste quesito da absolvição todas as 
questões relativas às excludentes de ilicitude e de culpabilidade, sobretudo 
as de ilicitude (legítima defesa, estado de necessidade etc.), pensamos que 
o caminho escolhido não foi o melhor. E isso porque, como já dissemos, o 
sentimento pessoal de justiça não conhece limites racionais, de tal maneira 
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que o jurado pode, mesmo reconhecendo uma ação justificada, entender 
que o réu deve ser condenado. Como conter tamanha subjetividade sem o 
recurso ao quesito? E o excesso doloso ou culposo não será objeto de 
deliberação? E, como se sabe, não constituem matéria exclusiva da 
sentença (art. 492, CPP). (2008, p. 609). 
 

Após o exposto quanto ao entendimento oposto ao quesito genérico de 
absolvição, conclui-se que fora simplificado um procedimento que necessita de 
análise aprofundada e a devida atenção a fim de garantir os direitos constitucionais 
dos cidadãos, sem prejudicar os julgamentos. Dentre os argumentos apresentados, 
há várias dúvidas e, também, elogios acerca da nova quesitação, sobretudo quanto 
ao quesito genérico de absolvição. A partir da análise realizada e, com o intuito de 
responder ao problema do artigo, é feita uma abordagem acerca da 
(in)admissibilidade do quesito genérico de absolvição. 
 
(IN)ADMISSIBILIDADE DO QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO 
 

A inovação trazida pelo quesito genérico de absolvição gera dúvidas acerca 
da possibilidade, ou não, de interposição de recurso de apelação fundado no artigo 
593, inciso III, alínea “d”, do CPP, contra a decisão absolutória do Conselho de 
Sentença baseada na resposta afirmativa dos jurados ao quesito obrigatório de 
absolvição, disposto no artigo 483, inciso III, do CPP. Para análise da problemática 
faz-se menção a duas decisões divergentes do Supremo Tribunal Federal (STF). 
(BRASIL, 1941). 

O Ministro Celso de Mello, na decisão proferida no Recurso Ordinário em 
Habeas Corpus nº 117.076/PR, que gerou grande repercussão, referiu que não se 
mostra viável ao órgão acusador a utilização de recurso de apelação com base no 
artigo 593, inciso III, alínea “d” do CPP, para impugnar decisão absolutória do 
Tribunal do Júri baseada no quesito genérico de absolvição (artigo 483, III, c/c § 2º, 
ambos CPP). Isso porque, ao introduzir o quesito inovador “o jurado absolve o réu?”, 
os jurados “passaram a gozar de ampla e irrestrita autonomia na formulação de 
juízos absolutórios, não se achando adstritos nem vinculados, em seu processo 
decisório, seja às teses suscitadas em plenário pela defesa, seja a quaisquer outros 
fundamentos de índole estritamente jurídica.” (BRASIL, 1941; BRASIL, Supremo 
Tribunal Federal, 2019, p. 09). 

Ademais, os veredictos são protegidos constitucionalmente pelo princípio do 
sigilo das votações e, em consequência disso, não há necessidade de os jurados 
fundamentarem o julgamento, de modo que possuem total discrição sobre a sua 
convicção. Nesse compasso, os jurados ao serem questionados acerca da 
absolvição do réu, podem basear a decisão pela sua íntima convicção, amparado no 
princípio do livre convencimento. Assim sendo, os jurados podem absolver por 
clemência, compaixão, pelas razões que entenderem, pois a decisão não é 
obrigatoriamente vinculada às provas dos autos. (BRASIL, Supremo Tribunal 
Federal, 2019). 

Nesse sentido, o Ministro Celso de Mello possui o entendimento de ser 
“inadmissível – quando não incongruente em face da reforma introduzida no 
procedimento penal do júri – o controle judicial, em sede recursal (CPP, artigo 593, 
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III, “d”), das decisões absolutórias proferidas pelo Tribunal do Júri com suporte no 
artigo 483, III e parágrafo 2º, do CPP”, em razão de que os fundamentos acolhidos 
pelos jurados são desconhecidos, em virtude do sigilo das votações e, pelo fato de 
que a motivação do Conselho de Sentença vai além dos limites das razões jurídicas, 
devendo a decisão soberana dos jurados ser respeitada. (BRASIL, 1941; BRASIL, 
Supremo Tribunal Federal, 2019, p. 15). 

Além disso, mostra-se provável que os jurados procedam ao veredicto 
alicerçado na sua íntima convicção, ou até mesmo por clemência e equidade, 
desprezando as provas dos autos. Fato esse que ocorre devido ao caráter 
abrangente do quesito genérico e obrigatório de absolvição, além dos princípios já 
mencionados do sigilo da votação e da soberania do veredicto. Por essas razões, 
torna-se inviável a utilização pelo parquet de apelação baseada no artigo 593, inciso 
III, alínea “d”, do CPP, contra a decisão absolutória dos jurados com base no quesito 
genérico de absolvição. (BRASIL, 1941; BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 2019). 

Em contrapartida, o Ministro Alexandre de Morais, no Habeas Corpus nº 
177.539/MG, proferiu decisão em sentido diverso da acima analisada. No 
ordenamento jurídico brasileiro, a decisão dos jurados, embora seja soberana, em 
respeito ao duplo grau de jurisdição, é passível de recurso de apelação quando a 
decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, de acordo com o artigo 593, 
inciso III, alínea “d”, do CPP. Não obstante, a análise do recurso se limita tão 
somente a submeter o réu a novo julgamento, ou seja, é meramente devolutiva, 
assim o Tribunal de Justiça devolverá ao Tribunal Popular o julgamento para nova 
análise quanto ao mérito do crime doloso contra a vida. (BRASIL, 1941; BRASIL, 
Supremo Tribunal Federal, 2020).  

Desse modo, apenas o Tribunal do Júri tem competência para analisar o 
crime doloso contra a vida e proferir o veredicto, seja pela íntima convicção ou pelas 
provas dos autos, não cabendo aos Tribunais de Segundo Grau modificar a decisão 
com relação ao mérito, em razão de que somente possuem a possibilidade de 
devolver ao Tribunal Popular para reexame do caso. Para o Ministro Alexandre, a 
possibilidade de interpor recurso de apelação não é incompatível com a Constituição 
Federal “pois não conflita com o princípio constitucional da soberania dos veredictos, 
uma vez que a nova decisão também será dada, obrigatoriamente, pelo Tribunal do 
Júri, em que pese, por um novo Conselho de Sentença.” (BRASIL, Supremo Tribunal 
Federal, 2020, p. 10). 

Outrossim, conforme o parecer do Ministro Alexandre de Moraes, a distinção 
para fins de interposição de recurso apelatório entre a acusação e a defesa fere o 
princípio do contraditório. Na hipótese do Tribunal do Júri, a legislação é clara em 
prever o recurso de apelação tanto para a acusação como para defesa, garantindo, 
assim, a igualdade para ambas e o duplo grau de jurisdição, que será de forma 
limitada, ou seja, o tribunal ad quem restringe-se a determinar a realização de um 
novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sem analisar o mérito da decisão. (BRASIL, 
Supremo Tribunal Federal, 2020). 

Além do mais, a Constituição Federal determina que a decisão final sobre o 
mérito seja proferida pelo Tribunal do Júri, podendo realizar-se até dois julgamentos 
sobre o mesmo caso quando houver contradição da decisão com as provas dos 
autos. Entretanto sempre que o Tribunal de Justiça determinar um novo julgamento 
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“o poder constitucional que garante ao Tribunal do Júri a soberania dos vereditos se 
tornará absoluto com a segunda decisão de mérito do Conselho de Sentença.” 
(BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 2020, p. 16). 

Portanto, é possível afirmar que existem dois posicionamentos quanto à 
possibilidade de interposição do recurso de apelação assente no artigo 593, inciso 
III, alínea “d”, do CPP. (BRASIL, 1941). O primeiro consiste na irrecorribilidade da 
decisão absolutória resultante da votação do quesito genérico obrigatório pela 
acusação, tendo em vista que deve ser respeitado o princípio constitucional da 
soberania dos veredictos, bem como atentar a íntima convicção dos jurados. De 
outro lado, o segundo consiste na possibilidade de interposição de recurso de 
apelação por ambas as partes, em respeito ao contraditório e a ampla defesa, bem 
como ao duplo grau de jurisdição. Considerando essas divergências de opiniões, 
analisa-se o entendimento jurisprudencial quanto ao tema dos Tribunais Superiores. 

O Superior Tribunal Federal, em sua tradicional jurisprudência, entende ser 
compatível o princípio da soberania dos veredictos e o juízo anulatório realizado pelo 
Tribunal de Justiça nos casos em que há decisões manifestamente contrárias à 
prova dos autos proferidas pelo Tribunal Popular. Contudo, ainda a questão não está 
pacificada. Em recente Recurso Extraordinário com Agravo 1.225.185 interposto ao 
STF, o relator Ministro Gilmar Mendes reconheceu a existência de repercussão geral 
da questão constitucional suscitada, pois reiteradamente é abordada em sede de 
recursos extraordinários e habeas corpus, porém ainda não houve o julgamento 
desta. (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 2020). 

No Supremo Tribunal de Justiça, o tema foi recentemente apreciado, no 
julgamento proferido no Habeas Corpus 313.251 do Rio de Janeiro, que presidiu o 
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, no qual por maioria de votos (5x4), restou 
consolidado que a absolvição do réu pelos jurados, com base no artigo 483, inciso 
III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, 
podendo o Tribunal cassar tal decisão quando restar demonstrada a contradição 
entre as provas e a conclusão dos jurados. Porém, como pode ser notada, a 
diferença de votos foi pequena, e a corrente divergente demonstrou como acirrada e 
incontroversa é a presente matéria. (BRASIL, 1941; BRASIL, Superior Tribunal de 
Justiça, 2020). 

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul acompanha o 
entendimento das Cortes Superiores, afirmando que a anulação do julgamento 
proferida pelo Tribunal Popular somente pode ser reconhecida quando a decisão 
dos jurados contrariar, manifestamente, a prova dos autos. Ao analisar a 
jurisprudência através das apelações criminais nº 70080344773, 70081734410, 
70081734410, 70080299050 e 70076248897, é claramente visível o direcionamento 
do Tribunal Gaúcho, o qual segue estritamente as provas dos autos, apenas 
anulando o julgamento em casos excepcionais. (RIO GRANDE DO SUL, Tribunal de 
Justiça, 2019). 

Observa-se que, sempre que há provas mínimas ou tese defensiva com 
suporte ínfimo do vislumbre dos autos e, que seja hábil a sustentar a absolvição do 
acusado, a competência atribuída aos jurados sobressai à opinião do magistrado, e 
impõem-se a confirmação do julgamento, tendo em vista a soberania constitucional 
de seus veredictos. Além disso, em decorrência do Tribunal do Júri ser pautado nos 
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princípios da plenitude de defesa, do sigilo das votações e da soberania do Tribunal 
Popular, além das garantias asseguradas ao acusado, como o contraditório e a 
ampla defesa e a presunção da inocência, o TJ/RS também considera ser de 
competência exclusiva dos jurados o julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, 
sendo vedada qualquer interferência do Juiz togado, sob pena de usurpação de 
competência. (RIO GRANDE DO SUL, Tribunal de Justiça, 2019). 

Por todo exposto, conclui-se que a reforma no Código de Processo Penal 
após a introdução da Lei nº 11.628/2008 gerou inquietação quanto ao quesito 
genérico de absolvição, pois inaugurou a possibilidade do veredicto dos jurados 
fundar-se em quaisquer razões, jurídicas ou extrajurídicas, reafirmando a íntima 
convicção. Ademais, percebe-se um grande esforço jurisprudencial para equilibrar a 
soberania dos jurados e o controle recursal para garantir o duplo grau de jurisdição. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Lei nº 11.689/2008 ensejou a reforma do Código de Processo Penal no 
procedimento do Júri, em especial no artigo 483, no qual houve a implementação do 
quesito genérico de absolvição “o jurado absolve no réu?”, consubstanciado no 
inciso III, que deve ser proposto após os quesitos de materialidade e autoria ou 
participação, possibilitou a extinção do desdobramento dos quesitos antes 
formulados e todas as teses defensivas foram englobadas no quesito genérico de 
absolvição. O objetivo da reforma foi simplificar os quesitos e gerar maior celeridade 
ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida, o que de fato ocorreu. No entanto, a 
simplificação acabou por implicar em superficialidade do julgamento, lesando a 
instituição do Tribunal do Júri e a Constituição Federal. (BRASIL, 1941). 

Infere-se que, as decisões do Tribunal Popular são calcadas na íntima 
convicção dos jurados, os quais decidem de acordo com o que entendem 
conveniente, podendo desprezar, inclusive, as provas dos autos. E, além disso, de 
acordo com o princípio da soberania dos veredictos, o Tribunal ad quem não pode 
modificar a decisão dos jurados por simples discordância em sede recursal, somente 
é possível determinar um novo julgamento, que será proferido por outro Conselho de 
Sentença.  

A maior problemática enfrentada após a introdução do quesito genérico diz 
respeito acerca da possibilidade, ou não, de interposição de recurso de apelação 
fundado no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, contra a decisão absolutória do 
Conselho de Sentença baseada na resposta afirmativa dos jurados ao quesito 
obrigatório de absolvição, disposto no artigo 483, inciso III, do CPP. (BRASIL, 1941). 

Desse modo, diante da problemática apresentada inicialmente, verificamos 
que a doutrina e a jurisprudência divergem no ponto, mas ambas as teorias 
apresentadas no trabalho mostram-se relevantes. A primeira consiste na 
impossibilidade do órgão acusador utilizar de recurso de apelação com base no 
artigo 593, inciso III, alínea “d” do CPP, para impugnar decisão absolutória do 
Tribunal do Júri baseada no quesito genérico de absolvição (artigo 483, III, CPP). 
Essa perspectiva decorre em razão de que os jurados possuem autonomia na 
formulação dos juízos absolutórios, os quais podem basear a decisão por íntima 
convicção, apoiado no livre convencimento, devendo a decisão ser respeitada em 
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razão do princípio da soberania dos veredictos. Destaca-se que, os fundamentos 
acolhidos pelos jurados são desconhecidos em virtude do sigilo das votações, e pelo 
fato de que a motivação do Conselho de Sentença vai além dos limites das razões 
jurídicas, por isso não se pode afirmar que a decisão dos jurados é contraria às 
provas dos autos. (BRASIL, 1941). 

Por outro lado, o segundo entendimento apresentado enfatiza que embora a 
decisão dos jurados seja soberana, em respeito ao duplo grau de jurisdição, a 
decisão do Tribunal togado é passível de recurso de apelação quando a decisão for 
manifestamente contrária à prova dos autos, de acordo com o artigo 593, inciso III, 
alínea “d”, do CPP. Contudo, o Tribunal ad quem limitará a análise do recurso tão 
somente a submeter o réu a novo julgamento, e devolverá ao Tribunal Popular o 
julgamento para nova análise quanto ao mérito do crime doloso contra a vida. 
(BRASIL, 1941) 

Nesse passo, apenas o Tribunal do Júri possui a competência para analisar o 
crime doloso contra a vida, e a submissão do réu a novo julgamento pelos jurados 
não é incompatível com o princípio da soberania dos veredictos, na medida em que 
a nova decisão também será dada pelos jurados, em que pese, por um novo 
Conselho de Sentença. Além disso, a legislação prevê a possibilidade de recurso de 
apelação tanto para a acusação como para defesa, com a finalidade de garantir 
igualdade para ambas e o duplo grau de jurisdição.  

O entendimento majoritário na jurisprudência entende que a decisão não é 
absoluta e irrevogável, e considera ser compatível o princípio da soberania dos 
veredictos e o juízo anulatório realizado pelo Tribunal de Justiça nos casos em que 
as decisões do Tribunal Popular são manifestamente contrárias às provas dos autos. 
No entanto, a corrente divergente também está presente na jurisprudência, e 
empenha-se para demostrar os pontos que entendem ser de grande pertinência 
para a análise do assunto. O entendimento ainda não se encontra pacificado no 
STF, mas aguarda-se por essa análise no Recurso Extraordinário com Agravo 
1.225.185, interposto ao STF, no qual o relator Ministro Gilmar Mendes reconheceu 
a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, visto que 
entende a pertinência do tema ser pacificado. (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 
2020). 

Por fim, importa frisar que apesar do presente trabalho tratar de um tema 
bastante debatido, após 12 anos da Lei nº 11.689/2008, os impasses enfrentados ao 
longo do tempo ainda persistem. E diante de todo o exposto, percebe-se que o 
instituto do Tribunal do Júri possui grande relevância para o ordenamento jurídico 
brasileiro e deve ser observado com ponderação. 
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A ESCRAVIDÃO INFANTIL NO BRASIL 
 

Alana Perineto Biasi169 
Professora Orientadora: Maira Angélica Dal Conte Tonial 

 
Resumo: O presente artigo irá tratar da escravidão de crianças brasileiras, que 
trabalham em situações precárias e de forma ilegal. Apesar de proibições rígidas, 
ainda existe esse problema em pleno século XXI, em um país em desenvolvimento, 
demostrando que não há eficácia nas normas. A maioria das pessoas acredita que o 
trabalho infantil é característica dos estados do Norte e Nordeste, entretanto há 
evidências em todas as unidades federativas, nos mais diversos setores da 
economia.  
Palavras-chave: ILEGAL. INEFICÁCIA. INFANTIL. TRABALHO.  
 
INTRODUÇÃO 
 

O trabalho infantil, infelizmente, é uma realidade em quase todas as cidades 
do Brasil. Porém, não é apenas um trabalho, e sim o exercício de atividades de 
forma forçada, com condições precárias ou indignas. A principal questão é: Por que 
o trabalho infantil persiste no país? Através de estudos de artigos, livros e notícias 
atuais, é possível observar o porquê do uso das crianças, em que pese existem leis 
que regulamentam o trabalho de menores e de defesa à criança. Não se pode fechar 
os olhos quanto ao abuso de menores no mundo do trabalho, muito menos negar a 
sua existência. O que preocupa é a falta de denúncias e a continuação da prática, 
principalmente nos setores da agricultura e da extração. 
 O termo escravidão é usado neste artigo, pois a situação destas crianças é de 
trabalho forçado, a maioria sem remuneração. O trabalho infantil é extremamente 
grave quando interfere na educação e no lazer da criança, de forma que irá 
prejudicar seu desenvolvimento.  

Este atrapalho na caminhada dos menores está diretamente ferindo os 
direitos da criança e do adolescente, conforme será citado adiante, previsto em lei, 
garantindo seu desenvolvimento saudável, instrução fundamental e direito a lazer. 
Há inúmeras normas que proíbem esta prática, porém persiste de forma crônica, o 
que nos leva a questionar a verdadeira eficácia de tais leis. Ademais, cumpre 
observar o seguinte problema: se as leis existem e são executadas, por que elas 
não são obedecidas? Será a falta de coerção mais severa? 
 
DEFINIÇÕES LEGAIS  
 

O trabalho infantil caracteriza-se com a população de crianças 
economicamente ativas que sejam menores de dezoito anos, segundo conceito 
abrangente da OIT (Organização Internacional do Trabalho), órgão vinculado ás 
Nações Unidas referente ao trabalho. O Brasil possui sua própria legislação no que 
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 Graduanda do curso de Direito da Universidade de Passo Fundo, Campus Lagoa Vermelha/RS. 
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se refere ao trabalho infantil, mas como estado membro da ONU, segue as 
normativas da OIT.  

Segundo o doutrinador Luciano Martinez, “ ‘trabalho infantil’ abarca tanto o 
labor das crianças (infantes), assim entendidos aqueles que têm até doze anos de 
idade incompletos, quanto o dos adolescentes (juvenis),  compreendidos os que têm 
entre doze e dezoito anos de idade. Imediatamente se pode indagar: mas as 
crianças podem firmar validamente contratos de trabalho? A resposta é 
evidentemente negativa. Nem crianças e nem adolescentes até quatorze anos de 
idade podem validamente firmar contrato de emprego por força do disposto nos 
precitados artigos 7°, XXXIII, e 227, §3°, I, do texto constitucional” (2019, p.854, 10° 
ed.). 

A Constituição Federal de 1988, legislação mor a ser observada no 
ordenamento jurídico brasileiro, informa os direitos assegurados aos menores, em 
seu artigo 227170. 

Cabe salientar que, quando o dispositivo refere-se à exploração, além da 
exploração sexual, trata da exploração da mão de obra, ou seja, o trabalho infantil. 
Nesse sentido, cabe refletir que, quando a criança está em uma situação de trabalho 
ilegal, ela é privada de todos os direitos já citados no rol do artigo acima, 
principalmente a liberdade, lazer, saúde e educação. 

Ainda, no mesmo artigo, há previsão de proteção especial, em seu parágrafo 
terceiro, inciso I, informa que a idade mínima para admissão ao trabalho é de 
quatorze anos. O inciso primeiro serve como base para a regulamentação do 
trabalho de jovens, de forma legal e com todos os seus direitos fundamentais 
garantidos. Desta forma, resta subentendido que é vedado o ingresso no mercado 
de trabalho para os menores da idade mínima de trabalho.  

Segundo a CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) é permitido aos 
adolescentes iniciar sua vida no mundo do trabalho com o título de jovem aprendiz, 
a partir dos 14 (quatorze) anos de idade, conforme artigo 428 da lei. Essa 
modalidade não permite que o trabalho se dê de forma insalubre e/ou perigosa, e é 
regulamentada e avaliada pelas normas do Direito Trabalhista171. É uma forma de 
inserir os adolescentes no mercado de trabalho sem privá-lo de seus direitos 
básicos, já terá acesso à carteira de trabalho e seus direitos trabalhistas, além de 
garantir que continuem com sua vida escolar. 

Segundo a doutrinadora Adriana Calvo Pimenta: “A legislação trabalhista 
exige os seguintes requisitos de validade para o contrato de aprendizagem: a) o 

                                                           
170 Artigo 227 da Constituição Federal: É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 

criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.    
171

 Artigo 428 da Consolidação das Leis Trabalhistas: Contrato de aprendizagem é o contrato de 
trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se 
compromete a assegurar ao maior de 14 (quatorze) e menor de 24 (vinte e quatro) anos inscrito em 
programa de aprendizagem formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu 
desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar com zelo e diligência as tarefas 
necessárias a essa formação. 
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objeto do contrato deve ser formação técnico-profissional por meio de atividades 
teóricas e práticas; b) devem ser comprovadas a matrícula e a frequência do 
aprendiz à escola, caso não haja concluído o ensino fundamental; c) inscrição no 
programa de aprendizagem e prazo estipulado não superior a dois anos” (2020, 
p.115, 5ed.). Essas são garantias ao jovem que deseja trabalhar de forma segura e 
visando o bem estar do menor. 

Porém, é fato que a segurança no trabalho para os menores não é a regra 
geral. As crianças exercem atividades ainda antes, e sem qualquer proteção ou 
regulamentação. Segundo o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), em seu 
artigo 60, é proibido o trabalho para qualquer criança menor de 16 (dezesseis) anos, 
salvo se estiver exercendo na condição de jovem aprendiz, a partir do 14 (quatorze) 
anos de idade172. 

A exploração do trabalho infantil é crime, e está estabelecida no Código Penal 
Brasileiro nos maus-tratos, sendo condição de aumento de pena de um terço. Não é 
um crime específico, porém é base para punição de quem utiliza da mão de obra de 
menores e quem a autoriza173. 

Entretanto, é fato que, na prática, não há punição efetiva contra os culpados. 
Em 2016, a CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) aprovou o projeto 
de lei PSL 237/2016, que aumenta a punição para quem explora o trabalho infantil, 
para cerca de oito anos de reclusão, observando as agravantes, como a execução 
de trabalho noturno, insalubre, entre outras. O projeto está tramitando, e não há 
previsão de decisão definitiva. 

Todavia, há inúmeras disposições, acordos, decisões que ajudam no 
insistente trabalho de eliminar a exploração infantil no Brasil. O Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho (CSJT), através do Ato 419, criou o Programa de Combate 
ao Trabalho Infantil, em 2013, o qual leva em consideração os tratados 
internacionais e convenções da OIT, além da legislação nacional.  

No seu artigo 2°, o Programa estabelece sua linha de atuação, utilizando-se 
de políticas públicas, diálogos, informações, entre outras formas de atingir o público 
em geral174. É possível verificar o empenho e dedicação do CSJT, juntamente com 

                                                           
 
172

 Art. 60 do Estatuto da Criança e Adolescente: É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze 
anos de idade, salvo na condição de aprendiz. 

173
Artigo 136 do Código Penal: Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, 

guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de 
alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer 
abusando de meios de correção ou disciplina: Pena - detenção, de dois meses a um ano, ou multa. § 
1º - Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave: Pena - reclusão, de um a quatro anos.§ 2º - 
Se resulta a morte: Pena - reclusão, de quatro a doze anos. § 3º - Aumenta-se a pena de um terço, se 
o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (catorze) anos. 
174

  Artigo 2° do Ato 419: As atividades do Programa serão norteadas pelas seguintes linhas de 
atuação: 
I — política pública: colaborar na implementação de políticas públicas de prevenção, combate, 
segurança, saúde e erradicação do trabalho infantil; 
II — diálogo social e institucional: incentivo ao diálogo com a sociedade e com instituições públicas e 
privadas, notadamente por meio de parcerias voltadas ao cumprimento dos objetivos do Programa; 
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os demais órgãos sociais empenhados nesta tarefa, a fim de erradicar o trabalho 
infantil. Uma das formas mais eficazes utilizadas pelos idealizadores do Projeto é a 
publicação e as informações a respeito do assunto, seja em escolas e comunidades. 

O trabalho infantil está sendo regulado há anos pelo direito brasileiro e 
internacional, portanto, não faltam leis que garantam a segurança dos menores, 
impedindo sua entrada precoce no mercado de trabalho.  
 
ESTUDO DO CASO 
 

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) apresenta números 
alarmantes no que se refere ao trabalho infantil:  2,7 milhões de crianças e 
adolescentes de cinco a dezessete anos trabalham em todo o território nacional.  

Dentre estes milhões de menores, a maioria não tem seu trabalho assegurado 
pelo ordenamento jurídico, ou seja, exercem atividade ilegal. Conforme análise dos 
percentuais, a maioria dos explorados encontram-se nas Regiões Nordeste e 
Sudeste, principalmente na agricultora e no setor extrativista.  

Geralmente, os trabalhos infantis envolvem esforço físico, situações 
precárias, riscos à saúde, carga horária superior a oito horas diárias. É possível 
observar que, as crianças que trabalham em tais condições, possuem problemas 
escolares, de socialização, e também de saúde, além de sentirem cansaço e fadiga.  

O Ministério Público do Trabalho (MPT) realiza os estudos de caso, por meio 
da nova ferramenta chamada Observatório do Trabalho Infantil, que analisa e 
calcula os casos de exploração de mão de obra infantil. 
Através do uso do Observatório, é possível concluir que há um número considerável 
de crianças e jovens trabalhando no Brasil, principalmente no setor agropecuário, 
que é a maior fonte de renda do País. Além disso, há exploração sexual comercial 
de crianças e adolescentes na maioria das cidades, com pontos de prostituição.  

Os índices de escravidão infantil são alarmantes. A partir da análise dos 
dados da cidade São Paulo/SP, existem mais de 125 mil crianças trabalhando, de 
dez a dezessete anos, e dentre elas, aproximadamente 20 mil possuem idade entre 
10 (dez) e 13 (treze) anos.  

                                                                                                                                                                                     
III — educação para a prevenção: desenvolvimento de ações educativas e pedagógicas em todos os 
níveis de ensino, diretamente a estudantes, trabalhadores e empresários; 
IV — compartilhamento de dados e informações: incentivo ao compartilhamento e à divulgação de 
dados e informações sobre trabalho infantil entre as instituições parceiras, prioritariamente por meio 
eletrônico; 
V — estudos e pesquisas: promoção de estudos e pesquisas sobre causas do trabalhoinfantil no 
Brasil, e temas conexos, a fim de auxiliar no diagnóstico e no desenvolvimento de ações de 
prevenção, redução e erradicação dessa chaga social; 
VI — efetividade normativa: adoção de ações e medidas necessárias ao efetivo cumprimento das 
normas internas e internacionais ratificadas pelo Brasil sobre a erradicação do trabalho infantil, assim 
como ao aperfeiçoamento da legislação nacional; 
VII — eficiência jurisdicional: incentivo à tramitação prioritária dos processos relativos ao trabalho 
infantil e à profissionalização de adolescentes. 
Parágrafo único. Poderão ser estabelecidos projetos, metas e planos de ação para alcance dos 
resultados esperados em cada linha de atuação. 

 

https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/noticias/materias/e-inaceitavel-que-as-criancas-trabalhem-e-sejam-expostas-tantos-riscos-para-o-pleno-desenvolvimento-diz-especialista/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/noticias/materias/e-inaceitavel-que-as-criancas-trabalhem-e-sejam-expostas-tantos-riscos-para-o-pleno-desenvolvimento-diz-especialista/
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Esse lapso de tempo de 03 (três) anos são fundamentais na vida da criança 
para sua formação, onde ela deve estudar, brincar, descobrir o mundo, ser cuidada 
por sua família. Trabalhar nessa idade pode afetar sua formação psíquica, corporal e 
educacional, trazendo danos irreversíveis à sua saúde.  

Além disso, conforme observa o MPT, há uma relação direta entre o trabalho 
infantil e o trabalho escravo, visto que quase todo o trabalho ilícito realizado com 
crianças é possivelmente de forma forçada: “É grande a probabilidade de que as 
crianças que trabalham se tornem adultos vulneráveis às piores formas de 
exploração do trabalho humano, algo que se inicia frequentemente durante a 
infância. Do mesmo modo, é grande a probabilidade de que filhos de trabalhadores 
explorados se tornem vítimas do trabalho infantil .” Há jurisprudências do 
Tribunal Superior do Trabalho que comparam o trabalho infantil com trabalho 
degradante e escravo175, pois a maioria das crianças menores de doze anos que 
ingressam no mercado de trabalho são obrigadas e não trabalham de forma digna.  

Outra situação complexa é a relação entre o trabalho infantil e a exploração 
sexual de menores: conforme o Observatório do Trabalho Infantil, há muitos pontos 
de exploração sexual infantil comercial, o que interliga o trabalho e a violência. 
Dentre os trabalhos executados pelos menores, este é o mais empregado em 
rodovias, e são mapeados pela PRF (Polícia Rodoviária Federal). Além de ser um 
trabalho forçado e ilícito, expõe os menores a situações degradantes, que 
compromete sua dignidade sexual.  

Os números analisados pelo Observatório são computados através de 
denúncias e informações. Porém, apesar do trabalho intenso do MPT, ainda há 
milhões de crianças trabalhando sem constar no mapeamento, pois não houve 
denúncia e nem identificação.  

Além dos dados, também existem inúmeros relatos de adultos que, quando 
crianças, tiveram que trabalhar, e isso lhes trouxe muitos problemas na vida adulta. 
O CNJ (Conselho Nacional de Justiça), como forma de divulgação da campanha de 
combate ao trabalho infantil, publicou vídeos com depoimentos de pessoas que 
trabalharam durante sua infância, como a história de Rosimery Castro: “Dos 09 aos 
13 anos, trabalhei em serviços pesados que prejudicaram minha ida à escola. Não 
aprendi a brincar, aprendi a trabalhar exaustivamente”, conforme relatou nos vídeos. 

Conforme análise do Observatório, o número de casos de trabalho infantil 
diminuiu, chegou a cair 65% entre os anos de 1992 e 2015, devido ao trabalho em 
massa dos órgãos públicos, como os Conselhos Tutelares, escolas, Ministério 
Público e o Ministério do Trabalho.   

                                                           
175

 TST-RR 64100-69.2009.5.05.0038 – 5° Truma – j. 15/03/2017 – v.u. – julgado por Barros 
Levenhagen – Dje 17/03/2017 – Área do Direito: Trabalho; Inafância e Juventude; Direitos Humanos. 
INDENIZAÇÃO- Dano Moral – Trabalhador doméstico – Exprolação do trabalho infantil – Submissão 
de jovem ao labor degradante, em condição análoga ao trabalho escravo, durante anos – Prejuízo 
individual que irradia para toda a categoria doméstica – Violação à dignidade da pessoa humana e 
aos valor sociais do trabalho que se evidencia – Verba devida. 
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Porém, ainda é um problema que exige atenção de toda a população 
brasileira, tanto nas grandes metrópoles quanto nos pequenos municípios, em todos 
os setores da economia.  

 

FALTA DE EFICÁCIA DA LEGISLAÇÃO 
 

A grande questão é: apesar da legislação vigente no país que proíbe a 
exploração da mão de obra infantil, por que ainda há tantos casos de trabalho infantil 
em nosso cotidiano? 

Muitos fatores influenciam a entrada de crianças no mundo do trabalho de 
forma prematura e perigosa. Os principais são: situação de extrema pobreza, cultura 
local, mando dos responsáveis, mão de obra barata, preferência de alguns 
empresários que não atentam aos direitos humanos e somente visam ao lucro, e o 
principal de todos, que é a falta de denúncias. 

Cabe a análise dos fatores ponto a ponto, observando o porquê perduram em 
nossa sociedade atual:  

Quanto à pobreza, cumpre salientar que é um dos motivos que mais 
influenciam na entrada da criança no mundo do trabalho: quando não possui 
condições de sobrevivência, alimentação, moradia, ela acaba ficando sem qualquer 
alternativa, a não ser buscar o seu próprio sustento. No Brasil, ainda temos altos 
índices de pobreza, principalmente nas regiões mais afastadas do centro do país. 
Portanto, a pobreza e a exploração da mão de obra infantil estão intimamente 
atreladas, sendo que a segunda é uma das consequências da primeira. 

Conforme Katia Cristina Santos Lelis, “Toda a situação de vulnerabilidade da 
criança, pós e simultaneamente à invisibilidade social e familiar, ocasiona demandas 
de autonomia para sobrevivência, e, por isso, impulsiona um êxodo familiar que 
coloca na fronteira com um mercado de trabalho injusto, ilegal e opressor” (2016, 
p.13). Ou seja, a criança não busca o trabalho por opção, e sim pela falta dela, 
sujeitando-se as vezes a abrir mão de seus direitos, inerentes à pessoa humana, a 
fim de garantir sua subsistência.  

Segundo Helga Maria Miranda Antoniassi, (2008, p. 136) muitas vezes 
decorre da ignorância dos próprios pais, que acham que a criança aprende a ficar 
longe do ócio durante o trabalho. Nada mais errôneo do que esta mentalidade dos 
pais brasileiros: a criança não deve trabalhar durante seu período de 
desenvolvimento, há outras formas de aprender a não viver na ociosidade, de forma 
saudável. Além disso, terá seu tempo de trabalhar quando for jovem, de forma 
regulamentada e legal, sem prejudicar seu desenvolvimento, e não se tornará uma 
pessoa ociosa por isso.  

Muitas localidades, também, incentivam as crianças a buscar o mundo do 
trabalho, principalmente nas regiões marginalizadas das cidades. A própria cultura 
local influencia o trabalho infantil, geralmente ligada à pobreza e a ordem dos pais. 
Torna-se uma atividade “normal” para os menores e suas famílias, de forma que 
ninguém se incomoda com a atividade infantil e a afronta aos direitos da criança e 
do adolescente.  
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Até esse ponto, restou por observar com a questão “necessidade”, pois é 
evidente que trata-se de sua sobrevivência. Não é justificativa para que inicie seu 
trabalho, mas cabe discutir que, para uma criança que está vulnerável, vivendo na 
miséria, não há alternativa. Nesse caso, não deve-se avaliar a situação da criança, 
mas de toda a sociedade. O Brasil é um país que ainda tem altos índices de 
pobreza, fator propulsor do trabalho precoce.  

No que se refere à mão de obra infantil, um dos principais motivos dos 
empregadores contratá-las. Pois bem. Como a criança não possui carteira de 
trabalho, direitos trabalhistas que regulamentam sua atividade (direito à férias, 
décimo-terceiro salário, entre outros), torna-se “vantajoso” ao empresário servir-se 
do trabalho infantil.  

O pensamento destes empregadores segue o princípio do lucro, a busca 
incessante por vantagem financeira, e deixando de lado os direitos humanos, 
chegando a fazer uma espécie de “reificação” da criança, ou seja, reificar significa 
tornar o outro um objeto, não reconhecê-lo como semelhante, conforme Jacson 
Bacin Vicente (2015, p. 04). Esse processo torna ainda mais vulnerável a situação 
do menor, que torna-se apenas ferramenta dispensável para alcançar os fins dos 
seus contratadores, e muitas vezes, exploradores, quando trabalham de forma 
escrava.  

Por fim, cabe referir a falta de denúncias que há em relação à exploração dos 
menores no mundo do trabalho. Mais uma vez, está presente a figura da falta de 
empatia para com o outro, principalmente com as crianças. Transformou-se essa 
prática em algo corriqueiro, que não incomoda a população em geral.  

Apesar das inúmeras leis e resoluções, não existe sua efetividade sem 
denúncias de casos concretos. Entre os princípios do Direito, encontra-se o da 
Inércia do Poder Judiciário. Seguindo este princípio, é necessário que o Poder 
Judiciário seja provocado para resolver a situação e garantir o direito. Portanto, sem 
denúncias, não há como assegurar a justiça para a criança, sem a intervenção do 
Ministério Público, também acionado por meio de denúncias. Assim, não há a 
possibilidade de garantir punição aos empregadores e nem assegurar ao menor sua 
defesa perante a sociedade.  
  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Através da análise das pontuações deste artigo, é perceptível que existem 
muitos dispositivos jurídicos que proíbem a entrada da criança no mundo do 
trabalho. Inúmeras convenções, tratados, não apenas nacionais, como 
internacionais, garantidos pela OIT, pelos Tribunais do Trabalho e demais órgãos 
relacionados à criança e ao trabalho. Portanto, o Brasil não possui qualquer 
deficiência com relação à legislação.  

Porém, apesar da diminuição do índice de crianças trabalhando no país, 
ainda possui números elevados quanto a esse problema. Pelo Observatório do 
Trabalho Infantil, ferramenta tecnológica desenvolvida pelo Ministério Público do 
Trabalho, tem-se uma visão ampla do caso concreto, analisando todas as cidades 
brasileiras. É evidente que o trabalho infantil ainda está enraizado na cultura do país.  
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Portanto, a única avaliação possível é que há falta de eficácia da legislação. 
Entre os fatores que influenciam a entrada da criança no mundo do trabalho e que 
dificultam o combate à exploração do menor, como a pobreza, influência dos pais, 
fatores culturais e preferência dos empregadores por mão de obra barata, há uma 
que mais preocupa: a falta de denúncias!  

Sem esse impulso, é impossível efetivamente combater a escravidão infantil. 
Infelizmente a sociedade de hoje está dotada de egoísmo e falta de empatia pelo 
outro, principalmente pelos mais vulneráveis. Fecham-se os olhos diante de 
situações incomodas, de forma que, não querendo se envolver, as pessoas evitam a 
denúncia e a busca por justiça.  

É preciso pensar diferente e buscar o bem coletivo, garantir que as crianças 
tenham uma infância saudável, pois já terão muitas responsabilidades quando 
atingirem a idade adulta. Não é saudável trabalhar enquanto estão em processo de 
formação, quanto mais em lugares insalubres e sem segurança nenhuma, 
interferindo em seus estudos e suas atividades de lazer.  

Somente através da denúncia e da conscientização da população em geral 
será possível a erradicação da exploração do trabalho infantil.  
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https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/noticias/materias/lei-que-pune-exploracao-de-trabalho-infantil-com-ate-oito-anos-de-prisao-e-aprovada/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/noticias/materias/ministerio-publico-do-trabalho-lanca-observatorio-da-prevencao-e-erradicacao-do-trabalho-infantil/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/noticias/materias/ministerio-publico-do-trabalho-lanca-observatorio-da-prevencao-e-erradicacao-do-trabalho-infantil/
https://www.cnj.jus.br/depoimentos-de-quem-trabalhou-na-infancia-marcam-campanha-contra-trabalho-infantil/
https://www.cnj.jus.br/depoimentos-de-quem-trabalhou-na-infancia-marcam-campanha-contra-trabalho-infantil/
https://smartlabbr.org/trabalhoinfantil/localidade/3550308?dimensao=resgatesTrabalhoEscravo
https://smartlabbr.org/trabalhoinfantil/localidade/3550308?dimensao=resgatesTrabalhoEscravo
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TRANSIÇÃO DE POSICIONAMENTOS POLÍTICOS: UMA ANÁLISE DO 
DOCUMENTÁRIO DILEMA DAS REDES 

 
Tricieli Radaelli Fernandes176 

Alexsandra Flores Belle177 
 
Resumo: O artigo pretende examinar o crescimento massivo das mídias digitais e 
sua influência negativa na sociedade. Lógico que houveram fatores positivos, 
entretanto a formação de bolhas ideológicas difíceis de serem rompidas é um dos 
pontos negativos e ameaçadores ao tecido social. Nesse contexto, a incursão das 
novas tecnologias e das mídias sociais na vida das pessoas, foi responsável por 
ocasionar uma mudança de posicionamentos políticos centralizados para discursos 
extremistas e negacionistas completamente polarizados. O objetivo geral pauta-se 
na acentuada ingerência das redes sociais na vida privada das pessoas e as 
transformações possíveis a partir disso. Todos esses vieses são analisados sob a 
perspectiva do funcionamento dos algoritmos, e também pela abordagem feita no 
documentário “O Dilema das Redes” disponibilizado pelo serviço de streaming da 
Netflix. Por fim, como metodologia valeu-se do procedimento dedutivo, uma vez que 
discorreu acerca das mídias sociais como uma figura significativa inserida na 
sociedade com potencial de domínio de pensamentos e ações. O método de 
procedimento aderido fora o monográfico e como técnica de pesquisa a 
documentação indireta, amparando-se em artigos científicos inclusos na temática 
proposta, assim como uma sondagem no documentário referido.    
Palavras-chave: Mídias sociais; Mudanças de posicionamentos; O Dilema das 
Redes.  
 
INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho busca atrelar as transfigurações sociais a partir da 
inclusão informal da tecnologia na sociedade, e como ela passou a interpretar 
papéis totalmente contrários aos preambulares. Neste sentido, aborda-se algumas 
particularidades dessa imersão e como ela afetou, bastante negativamente em 
aspectos muito pontuais como o vínculo que a sociedade fortaleceu com essas 
tecnologias. Construtivamente, o avanço da internet e seus acessórios foi sim 
deveras positivo em conectar realidades anteriormente inacessíveis. Para uma 
parcela significativa da sociedade global, fora possível pela primeira vez ter acesso a 
conteúdos, relacionar-se a pessoas, ter alcance a lugares e conhecimentos que em 
outrora não se poderia conceber.  

                                                           
176
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Todavia, a linha defendida nesse trabalho se orienta, infelizmente, nos pontos 
negativos que, inclusive, concedem um amplo catálogo de assuntos. A escolha em 
deter-se unicamente na parte desfavorável consolida-se nas ameaças que a 
dependência intrínseca entre a sociedade e as novíssimas tecnologias pode gerar 
na estrutura social. Da mesma maneira que muitos danos já podem ser mapeados, 
acredita-se que diversos efeitos só poderão ser conhecidos quando um prejuízo 
avultoso já possa ter ocorrido.   

O conjunto do artigo refere-se acerca de como a internet e as mídias sociais 
passaram a ter um espaço demasiado abrangente na vida das pessoas em todos os 
momentos, transformando-se em uma carência voltada para um caráter viciante e, 
muitas vezes, competindo com as necessidades básicas do ser humano como 
alimentação, descanso. Hoje os celulares e aparelhos eletrônicos concorrem por um 
lugar ativo de atenção no cotidiano das pessoas, quando não se encontram como 
um empecilho entre as relações sociais. Quem nunca teve a inconveniente 
experiência de estar em uma conversa e precisar disputar a concentração da pessoa 
com a qual se relaciona, porque um aparelho eletrônico a prende completamente? 
Esse tipo de contexto se tornou comum, e é a partir desses pequenos detalhes 
corriqueiros da vida pós-moderna que as análises se ramificam, até chegarem em 
possíveis rompimentos do tecido social veiculado pela conversão do homem médio 
a um radical extremista.  

Os critérios para desenvolver a temática geral, baseiam-se em verificar a 
performance dos algoritmos como atores fundamentais no direcionamento e controle 
dos usuários a direções de pesquisa previamente escolhidos pelo próprio sistema. 
Diante da complexidade em abordar um assunto técnico, adequa-se essa 
particularidade a definições mais facilitadas e, igualmente recorre-se ao 
documentário “O Dilema das Redes” para fazer parte do desenvolvimento do 
trabalho. Este conta com especialistas e pesquisadores com vasta experiência em 
tecnologia, auxiliando na melhor compreensão de alguns termos mais técnicos sobre 
o assunto, considerando que se trata de uma área bem específica de conhecimento. 
O fato de que o documentário apresenta com maestria questões extremamente 
pertinentes e de forma acessível, foi um dos fatores relevantes para a escolha em 
aproveitá-lo na pesquisa.  

A metodologia empregada fora o procedimento dedutivo, visto que fora 
analisada a conjuntura das mídias sociais na esfera da mudança de discursos 
políticos pelos cidadãos, ocasionado pelo uso das redes. Como método de 
procedimento, fora adotado o monográfico e como técnica de pesquisa a 
documentação indireta, sustentando-se em artigos e no documentário anteriormente 
mencionado pois apresentam significativa pesquisa sobre o tema sugestionado. 
Emergir à pauta as temáticas abordadas pelo documentário é de relevância 
extremada para compreender por qual contexto a sociedade está atravessando. 

  
PROVOCAÇÕES REFERENTES À INTRODUÇÃO DAS MÍDIAS SOCIAIS NA 
SOCIEDADE ATUAL    
 

Partindo dos pressupostos acima delineados, depreende-se que a 
comunicação e as interações sociais sempre foram uma inevitabilidade, sem falar 
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que fora em razão desses meios que o corpo social acabou por desenvolver-se e 
remodelar-se.  

Sem embargo, a sociedade em sua totalidade nunca teve uma experiência 
com as plataformas digitais e seu demasiado manejo como a geração atual. Mesmo 
que anteriormente as gerações que hoje estão em adiantada idade, tenham 
realizado contato direto com os primeiros computadores e outros meios tecnológicos 
como as primeiras televisões e videogames, o desenvolvimento tecnológico 
existente hoje está intrinsecamente ligado à vida como nunca antes fora possível 
imaginar.  

Como toda invenção outrora criada, os avanços da tecnologia reestruturam 
paulatinamente a relação dos sujeitos com a mesma e, considerando que a 
sociedade não fora ensinada previamente como lidar com elas, as adversidades 
surgem a todo instante. Nessa seara, os problemas começam a se formar quando 
há o deslocamento da relação entre cidadão - Estado para o palco das mídias 
sociais. A partir do momento que os debates passam a ser no âmbito das redes, que 
possui um sistema particular de funcionamento muito diversificado dos espaços 
públicos que eram aproveitados para os debates democráticos, esse evento traz 
consigo contratempos administrativos e legislativos com encadeamentos que podem 
causar riscos aos direitos civis (GURUMURTHY; BHARTHUR, 2018, p. 44). 

Segundo um estudo realizado por Raquel Recuero e outros colaboradores, ao 
adentrar a questão dos debates propiciados em esfera pública, se concluiu que 
anteriormente a definição era associada a locais estritamente físicos, a composição 
dos debatedores se baseava em uma única parcela social da população – a 
burguesia – e as atribuições dos componentes dentro do ambiente público estava 
em igual posição. Posteriormente, ao transpor para um contexto mais atual, verifica-
se a dissociação dos espaços exclusivamente físicos para a realização dos debates, 
assim como a existência de diferentes posições dentro do corpo público, havendo, e, 
talvez aqui se encontre um ponto crucial para entender as questões aludidas, alguns 
indivíduos em arranjo superior, vestidos de caráter influenciador com domínio 
persuasivo sob outros grupos, sendo definidos, principalmente, por serem 
formadores de opinião (RECUERO, et al. 2017, p. 03-04).  

Tendo em conta o primeiro momento de análise do espaço público, este não 
abre possibilidade para encaixar as mídias sociais, tampouco a internet, haja vista a 
indispensabilidade do espaço físico. Contudo, na segunda circunstância, o avanço 
das mídias pode ser incluso, considerando não existir uma necessidade de espaços 
físicos para a promulgação de ideias, o que faz da internet e seus aparatos, 
colaboradores na amplificação da esfera pública (Ibidem, p. 04) para inúmeros 
lugares e com um alcance de público imensurável. 

Quando se desloca a esfera pública para o ambiente das redes e alguns 
atores surgem em posições preponderantes dentro desse novo lugar, também 
significa dizer que qualquer pessoa pode desempenhar esse papel de destaque. 
Deste modo, um indivíduo que possui certo grau de influência e consiga comandar 
por intermédio de narrativas convincentes terá poder sobre parcela significativa que 
compartilha dos mesmos pensamentos que ele, como também pode vir a ampliar 
cada vez mais seu grupo. Possivelmente, essa pode ser uma das perspectivas a 
serem traçadas para compreender a polarização dos discursos políticos nas redes.    
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Obviamente não são apenas aspectos nocivos observados quando do 
deslocamento do ambiente da esfera pública, pois graças a isso muitos indivíduos 
antes sem oportunidade de comunicação e informação podem se manifestar. 
Perante o viés construtivo, rompem-se as barreiras do elitismo do espaço público e 
oportuniza-se vez e voz para milhares de pessoas. Todavia é necessário apoderar-
se do uso racional e embasado em crítica analítica edificante ao utilizar esses 
aparatos.  

Nesse sentido, o estrado da esfera pública inserido nas mídias sociais está 
diretamente associado aos processos de propagação de informações e, na 
contemporaneidade, ainda mais relacionado com a composição de opiniões e 
posicionamentos políticos (RECUERO, et al., 2017, p. 05), por isso saber interpretar 
por quais caminhos a informação se envereda é um dos pontos relevantes desse 
trabalho.  

Assim, a informação deslocou-se para um patamar de abrangência tão 
grande que o período que a sociedade ultrapassa se tornou desafiador em muitos 
aspectos, dado que a própria democracia fora colocada em posição questionável. 
Considerando o cenário das redes como plataforma, mesmo que ao redor do mundo 
a horizontalização de demandas políticas seja uma realidade, como em processos 
ocorridos na Índia e México onde houve uma apropriação da esfera pública 
mediante reestabelecimento da governança popular, em contrapartida, outras partes 
do mundo presenciaram mandatos eleitorais impensáveis até mesmo por 
especialistas – como é o caso das eleições estadunidenses em 2016 –. Outros 
elementos como a descrença nas instituições democráticas, tanto quanto no vínculo 
entre cidadão – Estado, a demanda por novos lugares para exercício da política 
afastados dos locais comuns de atuação como partidos políticos, sindicatos, governo 
e um arranjo muito bem alinhavado entre a classe tecnocapitalista e o estado 
informacional tecnocrático são algumas das razões que se colocam como 
provocações ao transcurso natural da democracia (GURUMURTHY; BHARTHUR, 
2018, p. 42).  

Esses paradigmas mencionados são algumas das repercussões que vêm 
ocorrendo, em parte, pelo efeito da mão invisível da tecnologia e de suas 
ramificações imperceptíveis dentro de todos os nichos sociais. No decorrer dos 
subcapítulos serão levantados alguns assuntos intimamente ligados às trajetórias 
dos discursos explanados nas redes sociais e como eles agem direcionando os 
usuários para comportamentos e princípios totalmente diferentes de posturas 
adotadas anteriormente por esses mesmos indivíduos.  

 
MANIPULAÇÕES DE VONTADE: O FUNCIONAMENTO DOS ALGORITMOS E 
OUTRAS REPERCUSSÕES DA INTERAÇÃO USUÁRIO – MÍDIAS SOCIAIS  

 
A situação presente foi trazida para o debate e está visível para que todos 

tenham ciência do momento em que se vive, ou melhor, não há como negar que as 
novas tecnologias e suas vertentes, as mídias sociais, estão disputando espaço o 
tempo todo na vida das pessoas – excluindo disso os casos de indivíduos que 
escolheram manter-se completamente afastados desses instrumentos –. Basta 
refletir sobre o tempo gasto nos telefones celulares diariamente, o uso dos 
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computadores como ferramentas primordiais para desenvolvimento do trabalho, 
entre outros exemplos. A tecnologia está em todos os lugares hodiernamente e está 
cada vez mais difícil de fugir deste cenário.  

Logo, as nuances exibidas neste trabalho tentam apresentar críticas a essa 
dimensão “conquistada” pelas redes de uma forma acessível, porque geralmente as 
nomenclaturas técnicas por detrás das tecnologias não são de domínio comum. 
Destarte, mesmo que alguns termos já venham sendo desmistificados e colocados 
em linguagem facilitada, algumas conceitualizações mais simples ainda são muito 
importantes.  

Por isso é relevante a compreensão de que a internet e seus dispositivos não 
são um campo de atuação livre para os usuários, sem supervisão, em que se pensa 
estar amparado pela falsa ideia de anonimato e liberto para frequentar lugares e 
pesquisar o que se bem entende. A maioria dos aparatos disponibilizados na internet 
atualmente são geridos por meio dos algoritmos, sendo praticamente inevitável o 
encontro com eles. O que acontece é que ao encontrar com esses algoritmos os 
usuários da internet são induzidos a ações dentro da rede sem a percepção dessa 
influência (THE SOCIAL DILEMMA, 2020). 

Por detrás desse direcionamento dos usuários a conteúdos já programados 
para serem usufruídos pelos mesmos, está o tão comentado e pesquisado 
algoritmo. Para explicar de maneira simples um conceito que tem ramificações muito 
complexas, ele é basicamente um sistema de cálculos empregado por intermédio de 
inteligência artificial (IA) para reproduzir e, possivelmente, substituir a utilidade de 
inteligência humana. O aperfeiçoamento dos algoritmos empregados pela IA pode 
gerar um sistema de auto-gestão dos algoritmos, sem a necessidade de intervenção 
humana, bem como sua melhoria contínua para resultados sempre superiores e 
mais avançados (Ibidem). 

Conforme os utilizadores das redes disponibilizam seus dados na vida digital, 
o excesso desses dados é apropriado pelas empresas, que se aproveitam deles 
para produzir algoritmos de IA capazes de se basearem nesses dados para moldar o 
comportamento dos usuários e conduzi-los na tomada de diversas decisões 
(Ibidem). As decisões vão desde as mais simples como um post a ser aberto ou 
divulgado, até as escolhas mais intrincadas e com consequências danosas como 
encampar uma ideologia de segregação racial, por exemplo.  

Tal fenômeno ocorre porque dentro de uma rede social, as ferramentas 
disponibilizadas aos usuários dependem de ações e percepções dos próprios 
usuários. As buscas realizadas são observadas pelo sistema e a partir disso, sempre 
direcionadas aos mesmos vieses, operando na criação de filtros-bolha onde apenas 
os conteúdos pesquisados circulam (RECUERO, et al., 2017, p. 02).  

Esse recurso dos filtros-bolha segrega e dificulta que o usuário tenha 
perspectivas diferentes sobre os assuntos, pois cria a falsa compreensão de uma 
pluralidade de falas e/ou de que o compartilhado dentro desses grupos é a opinião 
da “maioria” fora dele (Ibidem, p. 02). A criação dessas bolhas dentro das redes se 
materializa no espaço público, resultando em silenciar pontos de vista divergentes, 
sendo que os efeitos podem ser danosos no que tange a diversidade política e a 
própria democracia.  
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O consumo dessas informações em nichos fechados por intermédio das 
mídias sociais, não pode se afastar de uma das características indispensáveis da 
democracia que é, exatamente, a inclusão harmônica do diferente, a possibilidade 
de convívio entre sujeitos diversificados que são reconhecidos em suas 
peculiaridades e respaldados por um aparato social e legislativo coerente e 
integrativo. Na ocasião proposta, em que há substituição do espaço público pelo 
âmbito das redes, mesmo havendo a oportunidade de engajamento de muitos 
grupos sociais outrora calados, quando há o destaque de criadores de opinião 
dependendo para qual direção os pontos de vista desses formadores se orienta, 
pode haver uma consequente exclusão da diversidade e polarização dos 
posicionamentos.  

O que se testemunha é que o desenvolvimento da internet das coisas, como 
referenciado em estudo orientado pela professora Edilene Lôbo e contribuintes. A 
matéria apoia-se na travessia da era da informação para a da quantificação. Isto 
posto, equivale dizer que houve uma substituição das linguagens simbólicas da 
política, pela inteligência algorítmica numérica – funcional – utilitarista – gerencial 
(LÔBO, et al., 2020, p. 256).  

Na seara da internet das coisas, pode ser interessante avaliar que é muito 
mais valorizado a quantidade de usuários que seguem determinadas convicções e 
que se encontram presos em bolhas, do que o conteúdo que essas bolhas possuem, 
isso se verifica nos seguidores dos terraplanistas, por exemplo, onde a matéria é 
completamente desassociada de comprovações embasadas em fatos, porém abriga 
milhares de seguidores.  

Quando se traz ao centro da discussão essa questão quantitativa, a 
conclusão sobre a aplicação dos algoritmos pelo mercado por trás das redes sociais 
e outros mecanismos da internet não poderia ser diferente, o mercado se beneficia 
deles para manipular vontades a todo momento. Com certeza, pautar a economia é 
importante, contudo, essa manipulação não respinga apenas no que tange a pauta 
financeira, porém também, como antes referido, em outras searas sociais de enorme 
relevância para todo o corpo social. 

A transição radical de discursos políticos nesse sentido, é uma ameaça real. 
Essa trajetória extremista não está fundamentada apenas no plano da subjetividade, 
pois conforme pesquisa realizada pelo próprio Facebook em 2018, eles confirmam a 
radicalização de opiniões políticas atreladas diretamente à rede social. Ficou 
constatado pela pesquisa que “64% das pessoas que aderiram a grupos extremistas 
no Facebook fizeram porque os algoritmos os conduziram até lá” (THE SOCIAL 
DILEMA, 2020). 

Insta dizer que apoiados na quantificação de usuários, os algoritmos estão 
influenciando diretamente pessoas para propagar ódio, desrespeito às minorias e 
direitos humanos, alimentando preconceitos e fortalecendo ainda mais guinadas 
autoritaristas por todo o mundo, visto que essa movimentação antidemocrática já foi 
verificada em muitos lugares.  

Renee DiResta, uma das colaboradoras para a produção do documentário “O 
Dilema das Redes’, é gerente de pesquisa técnica do Stanford Internet Observatory 
que busca desvendar as problemáticas que pairam sobre o abuso nas tecnologias 
de informação atuais, contribuindo também para compreensão do alcance e 
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execução dos algoritmos. Ela referiu no site americano Wired a concepção de que 
os algoritmos, por serem mecanismos tecnológicos, não compreendem quais são as 
noticiais verdadeiras e quais não são, igualmente como não sabem distinguir 
propaganda de outras informações, no entanto dominam muito bem como trazer à 
tona os conteúdos que são pertinentes para os usuários (WIRED, 2018).  

Por isso, cabe a cada um dos indivíduos que usa as redes cotidianamente, 
checar a fonte de notícias e informações em outros meios capazes de trazer 
perspectivas diferentes para o mesmo assunto. Talvez esse seja um artifício 
considerável para ir na contramão da manipulação produzida por esses 
instrumentos. Dado que isso vem sendo recomendado por muitas organizações e 
pesquisadores engajados em compreender o funcionamento dos algoritmos e as 
problemáticas oriundas desses recursos tecnológicos, assim como são responsáveis 
por traçarem estratégias de enfrentamento e melhor aplicação dessas inteligências.  
 
ADENDO ACERCA DO DOCUMENTÁRIO “O DILEMA DAS REDES” 

 
No que tange à análise do documentário “O Dilema das Redes” produzido e 

viabilizado pela plataforma da Netflix, ele abarca todas os tópicos até aqui aludidos 
de maneira bem dinâmica e com linguagem descomplicada. Desde seu lançamento, 
emergiram bastantes temáticas polêmicas sobre o relacionamento entre a sociedade 
e as tecnologias de mídias sociais. Isso ocorreu porque o documentário reuniu 
diversos ex-funcionários, colaboradores, investidores e especialistas em tecnologia 
de todas as redes de maior abrangência social como Google, Instagram, Facebook, 
WhatsApp, Twitter, entre outras, afirmando que se desligaram das empresas 
justamente porque elas estavam indo de encontro a valores éticos desses 
profissionais, bem como porque as empresas se valiam de sua posição de poder 
para penetrar a vida privada das pessoas ao arrepio do consentimento das mesmas.   

Durante todo o documentário o tom da narrativa se manifesta na demanda de 
que se os utilizadores não pagam pelo uso dessas redes, então como seria o 
funcionamento monetário delas? Os técnicos respondem convictos de que os 
usadores se tornaram a mercadoria nas mãos dessas empresas, que passaram a 
lucrar permanentemente com a disposição de tempo gasta nas redes. No caso, 
como os usuários não pagam pelos produtos divulgados, os anunciantes pagam 
pelos produtos e, em vista disso os anunciantes se tornam clientes, sendo, a partir 
dessa lógica, os usuários os produtos a serem vendidos. Inclusive um dos 
entrevistados narra que “se você não está pagando pelo produto, então você é o 
produto” (O DILEMA DAS REDES, 2020). 

 Além desta, inúmeras são as matérias prejudiciais levantadas pelo 
documentário, como a divulgação de dados, o uso das BigTags, a ligação entre o 
manuseio das redes sociais e a saúde mental, o vício nos aparelhos eletrônicos, 
avanço de fake news, cyber ataques, dismorfia Snapchat, entre inúmeros outros 
(Ibidem). Um dos principais pontos destacados é, como anteriormente mencionado, 
a vontade guiada que esses dispositivos causam, ou seja, o achismo de que ao 
navegar na internet e aproveitar as redes sociais os usuários estão empregando a 
vontade de escolha sobre o que irão consumir, incorrendo em erro, pois sendo 
essas plataformas compostas pelos algoritmos, eles preveem as ações dos usuários 
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e sugestionam conteúdos sempre de acordo com as ideologias que eles 
previamente compartilham (Ibidem).     

O manejo das pessoas como mercadoria deu espaço a um mercado 
extremamente lucrativo e um dos objetivos das empresas por detrás das atraentes 
redes sociais é proporcionar aos anunciantes o máximo de lucro que possam auferir. 
Sendo conceituado pelos pesquisadores como o capitalismo de vigilância, 
caracteriza-se pelo rastreamento infinito da disponibilização de dados pelos 
usuários, transformando-os em lucro (Ibidem). O que coloca as pessoas a mercê de 
táticas empresariais, políticas e ideológicas.  

Então, a partir dessa manipulação destaca-se uma mudança comportamental 
dos usuários, afinal é praticamente impossível ficar horas exposto, dia após dia, a 
um aparato tecnológico sem que ele lhe cause qualquer influência de alguma forma, 
ainda mais se os conteúdos que a pessoa está exposta vão sempre em 
concordância com os posicionamentos desta. É narrado por um dos críticos às redes 
que a mudança de comportamento é gradual e imperceptível, não é algo abrupto, 
pois ocorre sutilmente, o que dificulta o enfrentamento. A transformação ocorre nos 
discursos, no que as pessoas fazem, no que elas pensam e no que elas são 
(Ibidem). O desfecho dessas intervenções indubitavelmente afetará a esfera social.  

Inclusive, o documentário acompanha a trajetória de uma família e as 
adversidades que se manifestam no relacionamento deles diante do uso contínuo 
dos dispositivos celulares e das redes sociais, principalmente pelos filhos, um deles 
já no período da adolescência e a outra entrando nessa fase. Evidentemente, parte-
se da conjectura que se trata de uma ficção, porém ao explorar aquele convívio 
familiar, a analogia com a realidade em que se vive é inevitável. Relativo à menina, a 
inserção dela no ambiente digital por intermédio do celular, mostra tristemente o 
quanto a visão que ela possui de sua imagem pessoal acaba sendo distorcida de 
acordo com as fotos postadas nas redes e as críticas que ela recebe das outras 
pessoas. O resultado danoso disso é levantado quando em determinada cena, exibe 
claramente a angústia enfrentada pela personagem que, em uma fase decisiva de 
construção de seus valores e personalidade, está exposta vulneravelmente às 
maledicentes opiniões alheias (Ibidem).  

Já o rapaz, acompanhado também em suas suscetibilidades enfrentadas na 
adolescência, após o documentário deixar claro seu vício no aparelho celular e 
redes sociais, examina gradualmente a sua transformação comportamental e o 
interesse que ele passa a ter pelos discursos radicais. Com muita habilidade a 
narrativa vai demonstrando a imersão dele nas tendências extremistas viabilizada 
pelo prisma dos algoritmos e como ele acaba desnorteado frente a um panorama 
assustador (Ibidem). 

Com certeza não se pode afastar da característica ficta desse fragmento do 
documentário, todavia os dilemas confrontados pelos personagens são também 
reveses que compreendem milhares de pessoas nesse exato momento. Mesmo 
simulada, a obra cinematográfica reproduz anseios fidedignos à realidade da 
sociedade pós-moderna.     

No que diz respeito ao exercício das redes sociais no interior dos discursos 
políticos, o exame feito por Raquel Recuero constatou o que já vem sendo elencado 
durante este artigo, mecanismos das redes auxiliam na formação de multidões 
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polarizadas. Vale-se desse termo, para explicar que as redes se compõem 
basicamente de grandes grupos fechados em ideologias e que praticamente não 
interagem fora dos grupos. Essa estrutura se associa a existência dos filtros nas 
mídias sociais, que faz com que em razão de suas convicções, acabem por se isolar 
de outras tentativas de debates democráticos (RECUERO, et al., 2017, p. 06). 
Mesmo que o cenário dessa pesquisa tenha se pautado em conversações políticas 
brasileiras, tanto ela quanto os assuntos abrangidos no documentário conversam 
entre sim quando se referem às relações sociais no âmbito das redes sociais. No 
documentário, o jovem acaba por se deixar conduzir por vídeos de formadores de 
opinião muito bem articulados e com milhares de seguidores. Ele adentra num 
campo perigoso onde, examinado criticamente, se pode concluir que realidades 
podem ser construídas de acordo com a visão de mundo de cada pessoa, 
objetivando que falsas realidades sejam criadas e compartilhadas por grandes 
parcelas sociais apenas para que esses grupos sintam-se pertencidos a algum lugar 
(O DILEMA DAS REDES, 2020).  

O fechamento em bolhas, desenvolve a consequente ausência de 
comunicação entre as pessoas, a qual fica extremamente dificultada diante desses 
nichos concentrados em filosofias únicas, visto que não se pode olvidar que o 
diálogo é um requisito essencial para a construção de uma sociedade pautada na 
equidade.  

Ademais, o documentário destaca com veemência que se vive, neste 
momento, a era da desinformação e como essa circunstância age em apoio a um 
possível rompimento do tecido social no tocante à democracia, haja vista que 
contribui para o silenciamento de outras vozes dissonantes dos discursos 
polarizados. Essa desinformação não é por acaso, ela vem pautada em tecnologias 
de design persuasivas que ocasionam cada vez mais tempo nas redes. A partir do 
momento em que as empresas por detrás das redes descobriram “que podem afetar 
o comportamento do mundo real e as emoções, sem nunca desencadear a 
consciência do usuário” (O DILEMA DAS REDES, 2020), a desinformação se 
estabeleceu firmemente. 

A fim de melhor elucidar o papel da desinformação no palco das redes 
sociais, ela não possui uma conceitualização simplista como sendo o contrário de 
informação, demonstrando somente alguém que expressamente escolheu não se 
informar adequadamente sobre determinado assunto. Não obstante, ela manifesta-
se como um comunicado, notícia ou mensagem produzido intencionalmente com 
intuito de ludibriar e, ainda, elaborada de forma a não transparecer sua falsidade 
(RIPOLI; MATOS, 2020, p. 97).   

Ademais, é importante ressaltar que juntamente a essa definição atribuída à 
desinformação, além do caráter adulterado, fora atribuída também uma 
característica política, ou melhor, o contexto de uso político ou não é que definirá o 
verdadeiro significado dessa concepção. Assim, confere-se à desinformação uma 
ferramenta muito utilizada por táticas governamentais, militares ou outras 
organizações como atividade proposital para enganar e manipular (Ibidem, p. 98).  

Por este ângulo, a fala de um dos ex-presidentes do Facebook no 
documentário reportou que intencionalmente eles descobriram como explorar a 
vulnerabilidade do psicológico humano e que mesmo tendo consciência do quanto a 
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atitude é condenável, continuaram se beneficiando disso. Com certeza, pode se 
relacionar que um dos aportes ao sucesso da difusão da desinformação é, 
justamente, a ciência que essas empresas de tecnologia possuem sobre as 
carências humanas e de como utilizá-las em seu proveito (O DILEMA DAS REDES, 
2020).  

Considerando todos esses instrumentos manuseados em desfavor da 
humanidade, já se pode atrelar a modificação de posicionamentos políticos de 
centro, para ideais radicalizados e movimentos extremistas. O problema não está em 
mudar de opinião, contudo o que se contesta é a apropriação de discursos drásticos 
que excluem parcelas importantes da população e descredibilizam a democracia e 
movimentos pró-direitos humanos. 

Nesse sentido, muitos aportes políticos também descobriram como se 
beneficiar da desinformação em massa e aplicaram essa circunstância em 
processos eleitorais recentes ao redor do mundo. A colheita e exame de dados deu 
ensejo a artifícios como a disseminação de fake News com objetivo de colocar em 
posição incerta o conhecimento, infiltrar medo nas pessoas e descrédito quanto às 
instituições democráticas alimentando a desinformação, criando perfis falsos para 
direcionar a predileção a determinados candidatos, propagar muito rapidamente os 
discursos de ódio às minorias, dentre outros fatores (LÔBO, et al., 2020, p. 257). 

Na atualidade não foram apenas os processos eleitorais que sofreram 
ataques em todos os âmbitos, esses novos contratempos motivados pelas novas 
tecnologias também estão causando dificuldades no enfrentamento à pandemia do 
novo coronavírus, criando caos sanitário e social mediante o alastramento veloz de 
fake news em todo o mundo (Ibidem). Os riscos consubstanciam-se em todos os 
setores sociais e coincidem em fatores muito pontuais, ameaçar a coesão coletiva e 
manipular arbítrios pautando-se no negacionismo constante de verdades.   

O que vem ocorrendo diante de todos esses recursos tecnológicos e de 
tantas novidades que a sociedade ainda não sabe muito bem como lidar, são 
consequências muito danosas a todos, sem exceção. Pois mesmo a pessoa que se 
comporta como formador de opinião, inscrito em um discurso baseado em uma 
possível realidade que nem se quer existe, pode estar sendo vítima, em outro viés, 
do mesmo discurso manipulador. Isto é, ninguém está a salvo quando o corpo 
democrático pode estar em risco.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este trabalho buscou apresentar indagações sobre os conteúdos propostos, 
depreendendo que talvez seja difícil chegar em conclusão sobre a maioria dos 
assuntos, porque se está descobrindo ferramentas e mecanismos para lidar com as 
novas tecnologias cotidianamente, caindo em equívoco frequentemente sobre quais 
as melhores formas de uma vivência harmônica com as mesmas.  

Muitos pesquisadores e envolvidos no assunto referem a necessidade de 
abandono total das redes sociais como uma possível solução à problemática atual. 
Claro que essa é uma opção bem plausível quando se observa as mídias sociais 
exclusivamente pelos lados negativos, porém há também a opção de uso 
responsável como maneira a fugir de manipulações políticas e sociais. Como 
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qualquer outro assunto que demande um pouco de crítica analítica, pesquisar sobre 
a temática e tentar entende-la por um viés desembaçado é essencial para evitar que 
as redes sociais nos usem, ao invés de que nós as usemos.  

Alguns dos aspectos que amedrontam ao observar essa ascensão 
tecnológica descontrolada é que mesmo algumas consequências já podendo serem 
sentidas por diversos ângulos da sociedade, muitos dos efeitos nocivos somente 
serão descobertos futuramente, e se nesse momento já se encontra dificuldade em 
encontrar saídas pela tangente, quiçá futuramente possa ser ainda pior.  

O ciclo em que se vive pode ser avaliado como uma circunstância para se 
questionar todas as verdades possíveis, ao menos é isso que as movimentações 
coletivas nas plataformas de mídia social impõem a todo instante, transformando o 
bombardeio de informações e posicionamentos um espaço movediço e volátil para 
qualquer um. De fato, é um percurso difícil que se atravessa, pois se pensava em 
um primeiro exame que a virtualização abriria um espaço incrível de interação social, 
com intuitos construtivos em direção a uma coletividade melhor. Por certo isso 
também ocorreu, no entanto, a ampliação para a efetiva participação cidadã fora 
aprisionada em espaços tecnológicos negacionistas do real potencial transformador 
dessa atuação (LÔBO, et al., 2020, p. 268). 

Igualmente, defronte a exposição em que todos se colocam ao concordar em 
participar de redes sociais e outros utensílios tecnológicos, todas as vulnerabilidades 
podem ser exploradas, tanto pelo mercado com objetivos calculistas, quanto por 
concepções em desacordo com a realidade. Outrossim, a opinião pública 
desmedida, que confunde críticas com ofensas também deve ser levada em 
consideração como um fator que altera as conexões sociais.   

Enfim, em tempos de internet abre-se um prisma de situações e 
circunstâncias positivas e negativas que, com toda a certeza, está causando uma 
experiência na qual o corpo social nunca mais voltará ao status quo anteriormente 
vivenciado. Cabe a todos, encontrar a melhor vertente a seguir, perante 
posicionamentos de restrição total as redes sociais e, em objeção completa, 
continuar o exibicionismo desmedido nas mesmas, ou se preferem acompanhar um 
caminho de equilíbrio entre os dois extremos que possa satisfazer as suas 
necessidades sem invadir o espaço dos demais. Um ponto se assevera necessário 
de ser destacado em face a toda a exposição do trabalho, os arranjos sociais nunca 
mais serão os mesmos.  
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A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E UM NOVO ILUMINISMO: CERCAS E MUROS DO 
NARCISISMO DIGITAL 

 
Gabriel Henrique Hartmann178 

  
“A própria vida será medida pela máquina. As 

funções orgânicas lhe obedecem: come-se, 
trabalha-se, dorme-se sob as ordens da máquina. 
O tempo das sucessões orgânicas é rompido, 
dissociado, dispersado. A vida do homem deixa de 
ser um conjunto, um todo, para tornar-se uma 
série fracionada de operações que não tem outro 
vínculo umas com as outras senão o fato de 
serem executadas pelo mesmo indivíduo.” 
(Jacques Ellul). 

 
Resumo: A reflexão alinhada no presente trabalho se utiliza de uma abordagem 
indutiva, com método epistemológico fenomonológico-hermenêutico. Considerando 
que o Iluminismo caracterizou-se por um período com uma perspectiva próspera e 
de redução dos sofrimentos, objetivam-se respostas ou alternativas de que forma a 
inteligência artificial, pós-Iluminismo, com a maximização do narcisismo e o 
enrijecimento das individualidades, pode criar a expectativa de solucionar os 
principais problemas da humanidade? O objetivo do trabalho é pesquisar se a 
introdução das novas tecnologias, entre elas inclui-se a inteligência artificial, podem 
ser consideradas esperanças infundadas, semelhantes ao Iluminismo. Com o estudo 
subdividido em três títulos, elencar-se-á o mal-estar do narcisismo digital, as cercas 
e os muros (pós) modernos e a inteligência artificial como um novo Iluminismo. 
Pode-se constar que a prosperidade e a redução do sofrimento, expectativas criadas 
com o Iluminismo, não devem ser abandonadas pela coletividade na (r)evolução que 
perpassa-se.  
Palavras-chave: Narcisismo Digital; Muros e Cercanias do Desempenho; 
Iluminismo; Prosperidade. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O desenvolvimento humano aconteceu em razão de diferentes aspectos. 
Destaca-se o desenvolvimento pós-Iluminismo, onde o ser humano teve a ascensão 
do individualismo, do materialismo e do desenvolvimento industrial. Contudo, 
algumas promessas do Iluminismo não se confirmaram. A promessa de um mundo 
melhor e mais feliz não se confirmou, pois problemas e possíveis soluções tornaram-
se progressivamente complexos. 
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A pesquisa surge no momento de progressiva introdução das novas 
tecnologias no cotidiano humano, e manifesta-se como um mecanismo de solução 
gradual de históricos problemas humanos. Por este fato, o intuito da pesquisa não é 
esgotar a temática abordada, mas sim propiciar um profícuo debate acerca dos reais 
efeitos que as novas tecnologias e, principalmente, a inteligência artificial, poderão 
ocasionar na humanidade. 

Considerando que o Iluminismo caracterizou-se por um período com uma 
perspectiva próspera e de redução dos sofrimentos, objetivam-se respostas ou 
alternativas de que forma a inteligência artificial, pós-Iluminismo, com a maximização 
do narcisismo e o enrijecimento das individualidades, pode criar a expectativa de 
solucionar os principais problemas da humanidade? 

Para isso, inicialmente será descrito o mal-estar do narcisismo digital, 
fenômeno provocado pela propagação das novas tecnologias, de modo especial, as 
comunidades virtuais. Intensificaram-se as individualidades e problemas decorrentes 
de um supereu. 

Posteriormente, serão analisados os muros e cercas (pós) modernos, criados 
essencialmente pelo narcisismo e pela maximização das individualidades. As cercas 
e os muros das instituições disciplinares que delimitavam os espaços se tornaram 
antiquados. Será exposta a intensificação dos muros e cercanias baseados no 
desempenho. 

Ao final, serão analisados os aspectos da inteligência artificial como um novo 
Iluminismo. A experiência histórica demonstrou que os problemas que o Iluminismo 
procurou solucionar, não foram satisfeitos. Surge no atual momento histórico a 
introdução da inteligência artificial, como uma possível solução para todos os males, 
contudo algumas expectativas mostram-se infundadas, como será demonstrado.  
 
O MAL-ESTAR DO NARCISISMO DIGITAL 

 
O ser humano está introduzido em um cenário baseado não somente na 

introdução de novas ferramentas e de novas ferramentas comunicativas, mas em 
um período (trans)formador das subjetividades. Com um período baseado no 
excesso, a colocação diante dos outros em prol do reconhecimento tem causado 
uma série de rupturas. 

Com a contemporaneidade introduziram-se novas formas de relacionamento 
e de estar no mundo. Um mal-estar instala-se com as conexões imediatas, de 
especialidades reduzidas e de tempos lotados de transitoriedades. As tecnologias 
afetaram substancialmente a maneira de produzir a vida, visto que, “a digitalização 
da vida anuncia uma espécie de desaparecimento do espaço, ao menos como 
conhecíamos, e presentifica o tempo, que se torna instantâneo.” (SANTOS; LUCAS; 
GHISLENI, 2019, p. 204). 

Mal-estar (unbehagen) foi cunhado pela primeira vez somente em 1895, 
define-se como um mal-estar específico, originador de desmaios, vinculado tão 
essencialmente a uma situação corporal. Freud redefiniu mal-estar como sintoma, 
possibilitando assim, extrair de unbehagen duas traduções: uma baseada no mal-
estar corporal e outra no mal-estar moral, e pode ser uma experiência coletiva ou 
individual de sofrimento (DUNKER, 2015). 
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O mal-estar remete-se à ausência de pertencimento, do 
desaparecimento/suspensão no espaço179. Uma espécie de clareira, onde o mal-
estar pode estar rodeado de cercamentos (construções culturais, leis, formas sociais 
e condomínios), como de desertos (nossa errância desencontrada, familiar-
estrangeira, esquizoide) (DUNKER, 2015).  

Esta ausência de pertencimento perpassa por uma geração nascida com 
acesso irrestrito à vida digital, pois “como não sabemos o que perdemos, não 
podemos avaliar o que ganhamos.” (DUNKER, 2017, p. 138).  A intoxicação digital 
favorece e intensifica as disposições já existentes, originada por relações familiares 
e educativas conexas e complementares, definidas por Christian Ingo Lenz Dunker 
(2017) como: a superoferta de presença, isolamento e redução do laço social, 
depressividade desejante, déficit narrativo na construção da intimidade, 
indeterminação da privacidade e da autenticidade, hipertrofia das expectativas 
narcísicas de reconhecimento e a intoxicação digital infantil. 

O afastamento físico e a aproximação digital provoca o progressivo 
enfraquecimento simbólico das relações. Assim André Leonardo Copetti Santos, 
Doglas Cesar Lucas e Pâmela Copetti Ghisleni destacam: 

 
[...] o triunfo e predominância das imagens no mundo virtual, em detrimento 
dos contatos primários e verdadeiramente físicos, provoca um 
enfraquecimento simbólico. Não há, nas redes sociais e aplicativos de 
conversação, encontro de corpos, mas apenas de imagens. Esse encontro 
físico, corporal – que não ocorre, pelos menos a priori – escancara(ria) a 
discrepância entre o que o “eu” projeta no outro e o que “eu” efetivamente 
encontro no outro. A tela do smartphone, do computador, do notebook etc. 
intermedia esses corpos, deixando-os em suspenso. É por isso, dentre 
outras, que os relacionamentos estabelecimentos virtualmente se 
constituem em campos narcísicos, fazendo emergir uma ilusão de 
completude que não existe no mundo fora das redes, sobretudo se 
levarmos em consideração que há todo um trabalho de estetização das 
imagens, que entregam virtualmente uma “realidade” que muitas vezes não 
se confirma no encontro físico. (SANTOS; LUCAS; GHISLENI, 2019, p. 
208). 

 
Isso se deve significativamente pelo exibicionismo definido como uma pulsão 

de olhar, culminado com o prazer de ver e ser visto. Mas deve-se esclarecer a 
diferença entre exibicionismo e narcisismo. O narcisismo por usa vez trata-se de 
uma equação intersubjetiva que o ser humano cola-se diante dos outros, para ser 
reconhecido conforme seu desejo. O narcisismo é uma relação de dois e não de um 
indivíduo apaixonado por sua imagem (DUNKER, 2017). 

O narcisismo na literatura clínica é utilizado como termo metafórico para auto-
absorção. Enquanto na formação psíquica, o narcisismo veio a ser reconhecido 

                                                           
179

 Aparentemente a negação do mal-estar (estar mal) é equivalente ao bem-estar (estar bem); 
contudo, essa negação presume que o “estar” permaneça como positividade. O que se perde nessa 
oposição simples é que uma das formas mais agudas e persistentes do mal-estar é justamente o 
“não estar”, o sentimento constante de “ir e vir”, a desconexão com o pertencer 
(Gehörichkeit) na qual se dá o fechamento e abertura contido no radical Hag. (DUNKER, 2015, p. 
135-136). 
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como um aspecto das chamadas desordens do caráter, que absorveram muita 
atenção clínica, antes dada à histeria e às neuroses obsessivas. A partir disto, 
desenvolveu-se uma nova teoria narcísica, diante dos ensaios de Freud, voltada não 
ao narcisismo primário, mas ao narcisismo secundário, ou patológico: “a 
incorporação de grandiosas imagens de objetos como defesa contra a ansiedade e a 
culpa.” (LASCH, 1983, p. 60). Contudo, o autor com o intuito de expor um declínio da 
esfera pública norte-americana, demonstra que o narcisismo em 1950 era tido como 
patologia, passa a virar normalidade compulsória em 1970: 

 

Para que alguém seja considerado bem-sucedido é trivialmente esperado 
manipular sua própria imagem como se fosse um personagem, com a 
consequente perda do sentimento de autenticidade, dramatizar sua vida em 
forma de espetáculo, com o correlativo complexo de impostura, ou olhar 
para seu trabalho como se ele fosse uma maratona olímpica e você, um 
herói predestinado (DUNKER, 2017, p. 251). 

 
Com isso, inúmeras críticas surgem das redes sociais e demais recursos, que 

seriam instrumentos narcísicos. De fato, o ambiente virtual está povoado de imagens 
férteis e interessantes, mas diante deles o indivíduo vê-se indagado: “sou isso?”. 
Com o descartamento da pessoa por um deslize de tela180, foge-se do “você é isso”. 
Prefere-se ser neste momento isso, mas duas horas depois ser outra coisa, e para 
isso basta mudar meu perfil (DUNKER, 2017). 

Os indivíduos fazem das redes sociais um retrato de ‘sua melhor versão’. 
Muitos de seus usuários sequer preocupam-se em revelar as fotografias tiradas, de 
modo a constituir um álbum de fotos. O stories do instagram, por exemplo, possui no 
máximo 20 segundos de duração, “[...] evidencia uma faceta curiosa dessa 
revolução digital. É como se existisse um contrato por meio do qual o usuário diz: 
“não tenho tempo a perder; convença-me em miseráveis 20 segundos”.” (SANTOS; 
LUCAS; GHISLENI, 2019, p. 210). 

Este direito ilimitado de transformar minha imagem, cria novas identificações, 
pode tornar-se perigoso se distribuído farta e amplamente. Apesar de a identificação 
seguir invariável, impõe-se uma identificação advinda do supereu. Não se está 
próximo a um surto de megalonomia consentida? Deve-se esclarecer que as 
gramáticas de reconhecimento tendem a uma espécie de autoexaustão, onde “[...] a 
liberdade de nos transformarmos e a efemeridade da experiência de ser-sendo 
passa rapidamente à coerção para nos transformamos.” (DUNKER, 2017, p. 268). 

Perpassa-se por uma época industrial, os mecanismos digitais produzem uma 
forma de mobilidade e de exploração extrema. O maior exemplo é que a terceira 
maior causa de mortes no trânsito brasileiro é o uso do celular ao volante. Isto se 
deve pela necessidade de estar incessantemente conectado, procurando a 

                                                           
180

 “Tinder é um aplicativo de localização de pessoas para encontros românticos online que cruza 
informações do Facebook e do Spotify a fim de localizar pessoas geograficamente próximas. Nele, é 
possível reusar uma pessoa passando a sua foto para a esquerda. O próprio site do Tinder orienta: 
“deslize para direita se curtir alguém ou para esquerda se não estiver interessado. Quando alguém 
curte você de volta, Deu March!”.” (SANTOS; LUCAS; GHISLENI, 2019 SANTOS; LUCAS; 
GHISLENI, 2019, p 206). 
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satisfação (SANTOS; LUCAS; GHISLENI, 2019). Deve-se a isto o estímulo de uma 
hipertrofia de eu até o paroxismo, que eleva a aspiração de ser diferente e desejar 
sempre mais (SIBILIA, 2008). 

O espaço no qual vive o indivíduo atualmente não é mais seu meio original. O 
ser humano deve adaptar-se corriqueiramente, de forma semelhante aos primeiros 
tempos no mundo, diante de um ambiente no qual não é feito. O ser humano é feito 
para o contato com o ambiente natural e vive em um mundo de pedra e agora 
progressivamente virtual. Pode-se dizer com isso: 

 
A máquina ao mesmo tempo o enriquece e o modifica. Seus sentidos e 
seus órgãos multiplicaram os sentidos e os órgãos do homem, fazendo-o 
penetrar em um novo meio, revelando-lhe espetáculos desconhecidos, 
liberdades e servidões que não eram aquelas, tradicionais, a que estava 
acostumado. Liberado pouco a pouco dos constrangimentos físicos, 
escravizou-se mais aos constrangimentos abstratos. Agindo sobre todas as 
coisas por meio de intermediários, perde o contato com a realidade. 
(ELLUL, 1968, p. 332). 

 
Essa exploração e exclusão provocada em forma de comunidades virtuais, 

disposta neste primeiro capítulo, evidencia a verdadeira ideia de muros, como uma 
estrutura de defesa e limitação e determinação do espaço. Por isso, uma conversa 
com a parede vai além de falar à quem não irá nos ouvir, “[...] mas reconhecer que 
nas paredes e nos muros há um mal-estar cujo o nome não lembramos mais e um 
tipo de sofrimento que exprime uma aspiração de reconhecimento.” (DUNKER, 
2015, p. 287). 

A perspectiva de exclusão, provocada pelo narcisismo e a modificação do ser 
humano, muito baseado pela determinação de um espaço (virtual e físico) e de 
indivíduos identificáveis com as causas próprias foi à preocupação do presente 
título. Esta divisão/exclusão/limitação é provocada essencialmente por barreiras, 
caracterizada aqui pelos muros (pós) modernos, o qual será o ponto de debate do 
próximo capítulo. 
 
AS CERCAS E OS MUROS (PÓS) MODERNOS181  

 
O narcisismo constrói muros. As cercas e os muros (pós) modernos separam, 

excluem, segregam. Formam comunidades. Tornam o ser humano menos próspero. 
Maximizam o mal-estar e o sofrimento. Criam angústias. São estes os desafios que 
o capítulo enfrentará, de modo a expor a construção das cercas e muros do 
narcisismo (pós) moderno.   

A catharsis tem origem grega e referia-se essencialmente ao medo e à 
piedade. Quando assistimos uma tragédia, como a queda das Torres Gêmeas ou o 
rompimento da barragem de Brumadinho, vive-se uma identificação com os 
personagens e situações de forma que poderia ser a nossa, e com isso livra-se do 

                                                           
181

 Utiliza-se a expressão (pós) modernos devido às diversas implicações com a nomenclatura do momento 
ideal que a humanidade perpassa. Gilles Lipovetsky denomina Hipermodernidade, outros autores se utilizam 
de supermodernidade, pós-modernidade, ou simplesmente, modernidade. 
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mal. Purificar os afetos pode ou separar, ou expulsar. Pode separar o medo da 
angústia e expulsar os seres (terrestres ou celestiais) daqueles que ocasionaram 
(in)diretamente a tragédia (DUNKER, 2017).  

Atualmente, assume-se uma potência de ajuda para com o outro, consumem-
se shows beneficentes e remetem-se mensagens de apoio, entretanto, não há um 
ser humano disposto a auxiliar efetivamente com o ocorrido, de forma a eximir-se de 
sua culpe. Christian Dunker (2017, p. 176) elucida muito bem:  

 
Não duvido do sentimento de pena genuína nem das ações “a distância”. A 
verdadeira tragédia desintegra nossos esquemas interpretativos e nos 
convida ao gesto novo, ao ato “impossível” – que por isso mesmo deve ser 
feito. Bode em grego é tragos, daí a expressão bode expiatório, referida à 
prática de sacrificar esse animal fora dos muros da cidade para aplacar a ira 
dos deuses. A verdadeira tragédia purifica, não no sentido de colocar “o 
animal” fora das cercanias da cidade, mas no sentido de destruir as 
cercanias da cidade, de tornar a cidade um espaço sem fronteiras, muros 
ou grades simbólicas.  

 
Talvez a catharsis integrativa seja umas das exceções mundiais que rompem 

com os muros e cercamentos (pós) modernos. Contudo, mesmo que assim seja, há 
um momento de hesitação, de suspeita, de medo e de recuo em prol, ou da 
segurança ou da operação de ajuda. Com tragédias, principalmente com a ocorrida 
em 11 de setembro de 2001, cidadãos mostram-se mais propensos a aceitar 
medidas autoritárias em prol da segurança. Isso se demonstra pelo fato de que 55% 
estadunidenses, na esteira da queda das Torres Gêmeas, acreditavam na 
necessidade de renunciar algumas liberdades civis com o intuito de reprimir o 
terrorismo, contra 29% em 1997 (LEVITSKY; ZIBLATT, 2018). 

O medo como a mais poderosa emoção humana, faz como que os cidadãos 
aceitem medidas abusivas como formas de exclusão aos outros, cuja religião, opção 
sexual, nacionalidade, cor ou etnia os torna suspeitos. Aceitam, inclusive, “[...] que 
os vigiem e os controlem eletronicamente, que os revistem em suas viagens, que os 
detenham preventivamente, que militarizem o espaço público.” (CASTELLS, 2018, p. 
29). Progressivamente, a exceção transforma-se em regra que coordena nossas 
vidas. 

Para isso, os indivíduos procuram unem-se em comunidades e almejam uma 
‘segurança’, pois “esta permanência del miedo, incluso dentro de la condición de su 
<<superación>> moderna, es lo que actúa como um imán [...].”  (ESPOSITO, 2003, 
p. 59). Unem-se em comunidade com os mesmos atributos, determinações, em algo 
que os qualifica como pertencentes à um mesmo conjunto. Em todo caso, tornam-se 
mais sujeitos, de forma a adquirir uma entidade maior ou superior, melhores até 
mesmo que suas próprias identidades (ESPOSITO, 2003). Contudo, a mesma 
comunidade que une é a mesma que separa, a mesma que segrega e a mesma que 
inferioriza sujeitos. As comunidades virtuais182 são o melhor exemplo, pois quem 
delas não está incluso, considera-se um ser arcaico pela ‘maioria’. 

                                                           
182

 As comunidades on-line tiveram origens muito semelhantes às dos movimentos contraculturais e 
dos modos de vida alternativos que despontaram na esteira da década de 1960. [...] Entre os 
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Nesse sentido, a sociedade do século XXI não é mais uma sociedade 
disciplinar. Os muros e cercanias de instituições disciplinares que delimitam os 
espaços entre o normal e o anormal se tornaram antiquados. Os muros e cercanias 
baseiam-se no desempenho. Perpassou-se de um ser disciplinar para um ser do 
desempenho, baseado essencialmente em uma maximização da produtividade. Em 
prol da produtividade, “[...] o paradigma da disciplina é substituído pelo paradigma do 
desempenho ou pelo esquema positivo do poder, pois a partir de um determinado 
nível de produtividade, a negatividade da proibição tem um efeito de bloqueio, 
impedindo um crescimento.” (HAN, 2015, p. 25). 

“Novas formas de viver sempre trazem consigo novas formas de sofrer, assim 
como novas formas de vida projetam novas ideias de felicidade.” (DUNKER, 2017, p. 
249). Os muros e cercamentos deixam consequências na formação dos 
sentimentos, descritos por Hegel no início do século XIX: 

 
[...] quando a literatura romântica começa a ocupar o espaço das narrativas 
religiosas na formação de nossos sentimentos morais: a solidão, que 
associamos ao cerco, e ao isolamento que decorre dos muros. [...] A 
confluência entre muros e cerca é naturalmente o silêncio, por meio do qual 
nos recolhemos à nossa pequenez individual (o menor nós que pode haver) 
e ao sentimento de que no quando não sabemos direito o que está 
acontecendo por trás dos muros. Quando a esquizoidia dos cercos se casa 
com a paranoia dos muros, isso nos leva ao silêncio melancólico. 
(DUNKER, 2017, p. 156-157). 

 
Este processo não é novo e nem recente. É implementado principalmente 

pelo capitalismo avançado. Estes muros, que compõem a lógica de condomínio 
levam o indivíduo a patologias sociais do ressentimento, do cinismo, da degradação 
do respeito e o sentimento do exílio e isolamento. O maior exemplo destas 
patologias aconteceu no período da cultura pós-inflacionária, pois com a abertura 
política e econômica, surgiu a ideia de que o Brasil era um país fechado. Vivia-se em 
uma concepção condominial, mesmo que a população não soubesse. Essa fantasia 
ideológica baseava-se na perspectiva de um futuro promissor, “[...] uma vez livres 
desse pequeno empecilho – “ajuste” era a expressão eufêmica para tal operação –, 
poderíamos, enfim, nos dedicar à procura da “felicidade”, reencontrando nosso 
glorioso destino.” (DUNKER, 2015, p. 47). 

As políticas neoliberais baseadas essencialmente em uma significativa 
melhora econômica, médica e tecnológica provocaram a ascensão do 
individualismo, do materialismo, do consumismo e da riqueza ostensiva. O 
neoliberalismo provocou a sensação de que tudo se baseia no mercado, inclusive a 

                                                                                                                                                                                     
primeiros administradores, hospedeiros e patrocinadores do WELL estavam pessoas que haviam 
tentado a vida em comunidades rurais, hackers de computadores pessoais, e um grande 
contingente de deadheads, fãs da banda de rock Grateful Dead. [...] Apesar de tudo, à medida que 
as comunidades virtuais se expandiram em tamanho e alcance, suas conexões originais com a 
contracultura enfraqueceram. Empiricamente falando, não existe algo como uma cultura comunitária 
unificada da Internet. [...] O mundo social da Internet é tão diverso e contraditório quanto a própria 
sociedade. Assim, a cacofonia das comunidades virtuais não representa um sistema relativamente 
coerente de valores e normas sociais, [...]. CASTELLS, 2003, p. 57-58). 
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concepção de que a pessoa é empreendedora de si mesmo. Indubitavelmente, “[...] 
somos mais felizes quando estamos saudáveis, confortáveis, seguros, providos, 
socialmente conectados, sexualmente ativos e amados.” (PINKER, 2018, p. 320). 

Na medida em que a humanidade desenvolveu-se, tornou-se mais saudável, 
com altos índices de riqueza, mais livre, mais feliz e melhor instruída. Com isso, a 
sociedade pode se preocupar com desafios globais mais urgentes: a preservação e 
conservação do meio ambiente, o combate ao terrorismo, o combate à desigualdade 
social e a possibilidade da utilização e implantação da inteligência artificial como 
auxílio à busca incessante do ser humano: a felicidade e a eternidade (PINKER, 
2018).  

Grandes mestres que tentaram profetizar o futuro da humanidade 
equivocaram-se na maior parte das vezes. O maior exemplo está naquele, que 
grande parte da humanidade considera fundador de uma nova sociedade, Karl Marx 
(BOBBIO, 1986). O futuro apresenta perspectivas animadoras, entretanto a história 
mostra que uma sociedade apresenta que formas totalitárias e homogeneizadoras 
provocam dificuldades de adaptação, e faz com que a técnica torne-se mais 
essencial para superará-los. Jacques Ellul (1968, p. 356) expõe perfeitamente este 
perigo:  

 

Que leve a criar homem mais equilibrados e mais felizes, não duvidamos. 
Mas nisso está precisamente o perigo. Cria homem felizes em meio que 
normalmente deveria torná-los infelizes, se não tivessem sido trabalhados, 
modelados, formados para esse meio. O que parece o ápice do humanismo 
é na realidade, o apogeu da submissão do homem: prepara-se, a criança 
com mais exatidão possível, para ser exatamente o que a sociedade dela 
espera.  

 
A perspectiva de que aquilo que está porvir será melhor que a atualidade é 

oriunda do Iluminismo. Surgem, com a revolução 4.0 e a introdução gradual da 
inteligência artificial, conceitos variados e motivadores de que com sua introdução 
efetiva possa-se trazer ao ser humano concepções melhores de vida. Mas esta 
perspectiva possui inúmeras possibilidades e limites, aos quais serão enfrentadas no 
próximo tópico. 
 
A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL COMO UM NOVO ILUMINISMO 
 

Narcisismos criam cercas e muros. Em um período de erguimento de cercas e 
muros, pontes devem ser elaboradas. Os ideais prósperos do iluminismo devem ser 
resgatados. Para isso, com a revolução que perpassa a humanidade, os conceitos 
de prosperidade e de redução do sofrimento devem ser reavivados na coletividade. 
Por este debate transitará o capítulo. 

A inteligência artificial, bem como a história e expectativa humana, não 
pertence tão somente a um determinado grupo, mas pertence a toda humanidade, e 
demonstra aquilo que o ser humano historicamente almejou: um mundo perfeito. É 
inegável que procurar o mundo perfeito é perigoso, mas com a aplicação e 
aprimoração de mecanismos em prol do desenvolvimento humano, não há limites 
para o aprimoramento da condição humana (PINKER, 2018). 
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O humanismo foi um dos temas centrais do Iluminismo e teve seu alicerce 
assentado no bem-estar individual dos homens, mulheres e crianças. O que 
mobilizava a preocupação moral dos iluministas era a habilidade que, “[...] uma 
pessoa para sofrer e se desenvolver, fosse isso entendido como o objetivo de 
proporcionar a maior felicidade para o maior número, fosse como um imperativo 
categórico de tratar as pessoas como fins em vez de meios.” (PINKER, 2018, p. 21-
22). Contudo, o Iluminismo procurava:  

 
Em vez de tentar moldar a natureza humana, a esperança de progresso do 
Iluminismo concentrava-se em instituições humanas. Sistemas criados pelo 
homem, como governos, leis, escolas, mercados e organismos 
internacionais, são um alvo natural para a aplicação da razão em prol do 
melhoramento da nossa espécie. (PINKER, 2018, p. 23). 

  
Com os avanços tecnológicos e científicos, deve haver um impulsionamento 

do progresso. A Revolução Industrial propiciou dois séculos de crescimento 
econômico. Com isso, é perceptível e indubitável que o desenvolvimento em longo 
prazo, depende, “[...] em grande parte, pela produtividade: o valor dos bens e 
serviços que um país pode produzir por dólar de investimento e pessoa/hora de 
trabalho. A produtividade, por sua vez, depende da sofisticação tecnológica.” 
(PINKER, 2018, p. 390). 

Contudo, o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo do ser 
humano, foi supervalorizado no Iluminismo, visto o enaltecimento do individualismo. 
Entretanto, há uma progressiva perda dessa dimensão, ocasionada 
significativamente pelos meios de comunicação em massa e pelas tecnologias de 
interação constante, perpassa pela necessidade da eficiência, mesmo sem saber 
dos reais objetivos; pela diminuição dos períodos de atenção; e especialmente, pelo 
uso manipulado do conhecimento (WOLF, 2019). 

As tecnologias são as formas de traduzir e propagar o conhecimento. Por 
consequência, seu poder está no processo alternativo de agarrar e soltar, com o 
intuito de ampliar o objetivo da ação. Na era da eletricidade, nos vemos traduzidos 
em informação, no caminho da extensão tecnológica da consciência, ou seja, 
podemos traduzir cada vez mais a nós mesmos (MCLUHAN, 1969). 

Para inúmeros observadores da tecnologia, perpassa-se por um período de 
abundância e de excessos. Como o impulsionamento das tecnologias, vive-se em 
um novo período: 

 
Ademais, o crescimento da produtividade impulsionado pela tecnologia tem 
sua maneira de despontar no mundo. As pessoas demoram um pouco para 
descobrir como fazer melhor uso das novas tecnologias, e as indústrias 
precisam de tempo para reequipar suas fábricas e práticas. [...] O 
conhecimento de como aproveitar ao máximo as tecnologias do século XXI 
pode estar crescendo atrás de barragens que em breve irão estourar. 
(PINKER, 2018, p. 392). 

 
Diferentemente do Iluminismo, as tecnologias têm nos proporcionado uma 

falsa sensação de abundância, construída com muros e cercas de proteção, onde os 
discursos de natureza essencialmente narcísica se proliferam. Os discursos 
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assemelham-se aos condomínios residenciais, como modelos ‘ideais’ de vida. 
Criam-se os muros para ‘não ter contato com o outro’, como forma negação das 
diferenças. Institui-se assim uma nova forma de autoridade: o síndico. O síndico 
exerce a autoridade sob seu livre arbítrio, de maneira a separar os meios e fins, com 
o intuito de separar o diferente. Perpassa-se a viver sob um narcisismo das 
pequenas diferenças (DUNKER, 2015). 

As narrativas segregadoras do condomínio perpetuam-se atualmente, com os 
nacionalismos exacerbados, onde o nordestino183, o venezuelano184, ou mesmo, o 
latino americano185 não fazem parte do ‘meu’ Estado-nação. Os riscos são 
maximizados pela democratização das redes sociais, como já exposto no trabalho. 

São inevitáveis os riscos que a (pós) modernidade nos impõe. Para isso, faz-
se necessário o processamento científico dos riscos, dados pela cientificação. Em 
miúdos, pela cientificação o “[...] processamento científico de riscos da 
modernização pressupõe que o desenvolvimento técnico-científico se converta – 
com mediações interdisciplinares – em problema.” (BECK, 2011, p. 241). 

Nossos cérebros demonstram-se limitados a processar informações. Se não 
bastasse, o cérebro humano por séculos evoluiu consideravelmente sem a ciência e 
a checagem de dados. Mas a realidade nos impõe um enorme desafio de seleção, 
pois o desafio atual, em um ambiente amplamente informativo é de que essa 
habilidade prevaleça sobre aqueles que possam nos levar a insensatez (PINKER, 
2018). 

Contudo, a atualidade não pode ser considerada a época mais perigosa 
comparada com as gerações precedentes, contudo, alteraram-se as formas de 
equilíbrio de riscos e perigos. Vive-se em um mundo onde além dos perigos 
externos, criam-se perigos originados por nós mesmos (GIDDENS, 2007). Por isso:  

 
O risco sempre precisa ser disciplinado, mas a busca ativa do risco é um 
elemento essencial de uma economia dinâmica e de uma sociedade 
inovadora. Viver numa era global significa enfrentar uma diversidade de 
situações de risco. Com muita frequência podemos precisar ser ousados, e 
não cautelosos, e apoiar a inovação científica ou outras formas de 
mudança. (GIDDENS, 2007, p. 44-45). 

 
Coaduna-se com a maximização das informações, uma hiperconectividade, 

que constituí um fluxo contínuo e massivo de dados, que descreve um estado de 
disponibilidade do indivíduo para se comunicar incessantemente. O termo encontra-
se atrelado às comunicações entre indivíduos, indivíduos e máquina e entre 
máquinas. A hiperconectividade em um cenário atual baseia-se na “[...] relação entre 
seres humanos, objetos físicos, sensores, algoritmos, Big Data, inteligência artificial 
(computacional), cloud computing, entre outros elementos.” (MAGRANI, 2019, p. 20). 

                                                           
183

 Podem-se citar inúmeros exemplos cinematográficos. Dentre eles, destaco o filme brasileiro 
Bacurau, de direção de Kleber Mendonça e Juliano Dornelles. 

184
 Notícia veiculada no dia 12/08/2019, no portal G1: “Após derrota de Macri em primárias, Bolsonaro 

diz que não quer 'irmãos argentinos fugindo para cá'.” (G1, 2019). 
185

 Notícia veiculada no dia 15/02/2019, no portal G1: “Veja como Donald Trump pretende construir o 
muro na fronteira dos EUA com o México” (G1, 2019). 
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As interações nesta hiperconectividade têm influências crescentes na esfera 
pública. O maior exemplo está fixado nas interações dos algoritmos que exercem um 
significativo impacto nas sociedades contemporâneas. Os algoritmos têm realizado 
projeções, aplicados crescentemente em processos de tomada de decisão.  
Sobretudo, os algoritmos “[...] têm demonstrado ter uma capacidade de agência 
significativa, podendo ter a capacidade de influenciar e afetar outros agentes da 
esfera pública.” (MAGRANI, 2019, p. 179). 

As mídias de massa, por sua vez, visam receptores com capacidade 
interpretativa, uma vez que sua mensagem será lida, ouvida e assistida por milhões 
de pessoas, constitui um denominador comum de seus destinatários. A circulação 
em um espaço privado de interação, “[...] negligencia sua singularidade, seus links 
sociais, sua microcultura, sua situação específica em um momento dado. É este 
dispositivo ao mesmo tempo muito redutor e conquistador que fabrica o “público” 
indiferenciado das mídias de “massa”.” (LÉVY, 2010, p. 118). Observam-se com 
isso, os impactos que a sociedade sofre com a introdução das tecnologias: 

 
Os novos meios e tecnologias pelos quais nos ampliamos e prolongamos 
constituem vastas cirurgias coletivas levadas a efeito no corpo social com o 
mais completo desdém pelos anestésicos. Se as intervenções se impõem, a 
inevitabilidade de contaminar todo o sistema tem de ser levada em conta. 
Ao se operar uma sociedade com uma nova tecnologia, a área que sofre a 
incisão não é a mais afetada. A área de incisão e do impacto fica 
entorpecida. O sistema inteiro é o que muda. O efeito do rádio é visual, o 
efeito da fotografia é auditivo. Qualquer impacto altera as ratios de todos os 
sentidos. (MCLUHAN, 1969, p. 84). 

 
Por isso, demonstra-se perigoso confiar nosso futuro às forças do mercado, 

pois a mão do mercado é cega e invisível, pode fracassar, e, consequentemente, 
abandona aquilo que é bom ao gênero humano (HARARI, 2016). Diversos são os 
reflexos causados pela sociedade em rede. Inclui-se neste debate de maneira direta, 
o debate político e as estratégias de busca do poder. Essa dimensão tecnológica, 
causada pela sociedade em rede, exerce poderosa influência, e causa uma 
transformação, denominada por Manuel Castells como política informacional 
(CASTELLS, 1999).  

Os limites tecnológicos são perceptíveis. O período do Iluminismo foi 
sucedido por um contrailuminismo, onde as pessoas haviam saído da luz e lhes foi 
propagado um novo período de escuridão, o qual não seria tão ruim, “[...] afinal de 
contas, que deviam parar de se atrever a compreender tanto, que os dogmas e as 
fórmulas mereciam outra chance, que o destino da natureza humana não era o 
progresso, e sim o declínio.” (PINKER, 2018, p. 44). Embora imperceptível estes 
movimentos contrailuminstas perpetuam-se até a contemporaneidade. A noção 
pessimista que se aplica ao raciocínio próspero e de redução do sofrimento, 
demonstra-se, por isso infundada.  

Sobretudo, embora o Iluminismo trouxesse conceitos que jamais foram 
alcançados, trouxe aos indivíduos ideais de prosperidade e de redução do 
sofrimento. Apesar dos limites e implicações que a introdução das novas tecnologias 
possam provocar, o raciocínio coletivo não pode abandonar os conceitos prósperos, 
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pois foi em razão destes que solucionamos alguns dos principais problemas da 
humanidade. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esclareceram-se com a pesquisa desenvolvida os desafios e os limites da 
inteligência artificial. Contudo, sabe-se que o iluminismo caracterizou-se por um 
período com uma perspectiva próspera e de redução dos sofrimentos, objetivam-se 
respostas ou alternativas de que forma a inteligência artificial, pós-Iluminismo, com a 
maximização do narcisismo e o enrijecimento das individualidades, pode criar a 
expectativa de solucionar os principais problemas da humanidade? 

Por isso, inicialmente, evidenciou-se o mal-estar do narcisismo digital, 
fenômeno provocado essencialmente pela maximização do uso das novas 
tecnologias, de modo especial, as comunidades virtuais. Com elas, intensificaram-se 
as individualidades e problemas decorrentes de um supereu, como bem destacaram 
Christian Dunker, Christopher Lasch, André Leonardo Copetti Santos, Doglas Cesar 
Lucas e Pâmela Copetti Ghisleni. 

No segundo momento foram analisados os muros e cercas (pós) modernos, 
que foram criados essencialmente pelo narcisismo e pela intensificação das 
individualidades. As cercas e os muros são baseados no desempenho como exposto 
por Byung-Chul Han e na formação e solidificação de comunidades cada vez mais 
enrijecidas, como bem expôs Roberto Esposito. 

Ao final foram analisados os aspectos da inteligência artificial como um novo 
Iluminismo. A experiência histórica demonstrou que o Iluminismo foi uma esperança 
infundada. Recentemente a introdução da inteligência artificial surgiu como uma 
possível solução para todos os males, contudo algumas expectativas demonstram-
se desde já limitadas. Contudo, Steven Pinker procura expor um novo Iluminismo e 
demonstra que o ser humano deve (novamente) adquirir o espírito que aquilo que 
está porvir é melhor.   

Conforme o que foi apresentado, a maximização do narcisismo digital fomenta 
a construção de cercas e muros, não mais os arcaicos muros físicos, mas muros 
condominiais e de desempenho, onde o estranho, o diferente, o outro deve estar do 
lado ‘de fora’. Com tudo isso fomentam-se as angústias, o mal-estar, o sofrimento, 
as segregações, as exclusões e as separações. Os ideais de prosperidade e de 
redução do sofrimento, trazidos pelo Iluminismo diminuem, e tornam o indivíduo 
desesperançoso com o que está porvir. 

Por isso, os ideais de prosperidade e de redução do sofrimento devem ser 
fomentados perante a coletividade. Sem estes, continuaremos a construir cercas e 
muros de segregação, de exclusão e de homogeneização. Em compensação, deve-
se maximizar a construção de pontes, de escolas e de políticas públicas de inclusão 
e solapamento dos narcisismos (pós) modernos. 
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GLOBALIZAÇÃO, PANDEMIA E TRABALHO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO: 
DISRUPÇÃO E RETROCESSOS OU  

 
Régis Natan Winkelamann186 
Elenise Felzke Schonardie187 

 
Resumo: O texto contempla a temática do direito ao trabalho em tempos de 
globalização e pandemia. Tem por objetivo demonstrar a importância do 
reconhecimento formal do direito ao trabalho, como um direito fundamental de cunho 
social no Brasil e, suscitar novas provocações reflexivas ao leitor, no que diz 
respeito a silenciar frente aos retrocessos ou avançar por caminhos ainda não 
construídos em busca da viabilidade e conformação. Inicia-se a partir do 
reconhecimento constitucional de um direito de cunho social, num cenário de 
globalização e sucessivas reformas legislativas que parecem retroceder e ameaçar 
esse direito. Segue com a identificação dos reflexos advindos da crise pandêmica da 
Covid-19, no universo social do trabalho no país. Observa o método de abordagem 
hipotético-dedutivo, através do procedimento bibliográfico e, interpretação jurídico-
sociológica, não se limitando a retórica doutrinária, mas sim, crítico-reflexiva. 
Conclui, que a viabilidade de concretização do direito humano ao trabalho depende 
da configuração de uma nova conformação entre os interesses da sociedade e do 
mercado.  
Palavras-chave:  Direito ao trabalho; Direitos humanos; Globalização; Pandemia. 
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS: O DIREITO AO TRABALHO NA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL DE 1988 E UMA PROPOSTA REFLEXIVA 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 constitui-se num 
dos mais importantes marcos da recente história democrática do país. A bem da 
verdade, o texto constitucional promulgado em outubro daquele ano de 1988, 
inaugurou uma nova fase para a sociedade brasileira, diante da determinação literal 
de que o Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e, tem, dentre os seus 
fundamentos a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do 
trabalho, entre outros.  

                                                           
186
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CNPq/UNIJUÍ vinculado ao Grupo de Pesquisa “Direitos Humanos Governança e Democracia”. E-
mail: natan.rw@hotmail.com; ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-1114-5892; ID Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/5741784556105482  
187
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Uma atmosfera de júbilo espalhou-se pelo país naquele momento histórico. 
As reivindicações da sociedade brasileira encontravam seu amparo legal na Carta 
Maior. O caminho para a observância e a concretização de direitos e garantias 
(individuais e coletivas), em âmbito nacional, havia retomado seu curso, após vinte e 
um anos de regime militar ditatorial188. Assim, como resultado de lutas sociais e 
composições políticas, emerge a Constituição Federal de 1988, a Constituição 
Democrática, a Constituição Cidadã, como é denominada.  

O texto constitucional, em seu Título II, passou a disciplinar os “Direitos e 
Garantias Fundamentais”, no âmbito individual e coletivo, social e político, 
devolvendo a esperança ao povo brasileiro por uma vida melhor. Todavia, passados 
trinta e dois anos da promulgação da chamada Constituição Cidadã, faz-se 
pertinente a análise de alguns aspectos relacionados aos direitos sociais 
estabelecidos e protegidos pelo texto constitucional em vigor, em que pese ou possa 
pesar todas as transformações pelas quais a sociedade brasileira passou e, continua 
a passar, mas agora, em um contexto de complexas e intensas interconexões 
globais. 

O foco da análise tem como protagonista o art. 6° do texto constitucional, que 
consagra o direito ao trabalho dentre os direitos sociais aos quais o Estado está 
comprometido. Mas o alcance da previsão sobre o direito ao trabalho, vai muito além 
de simples menção, dentro da construção da Carta brasileira de 1988. O direito ao 
trabalho exerce papel fundamental na ideia e estrutura de um Estado democrático e 
com compromisso dirigente para com a construção de um futuro mais equitativo da 
sociedade nacional.189 

De tal modo, quando a Constituição Federal de 1988 – CF/88, designa o 
Estado brasileiro como democrático de direito, no Art. 1°, o trabalho é alcunhado 
como um dos fundamentos sociais da República — inciso IV do artigo supra citado. 
Esta definição é tão significativa que irá repercutir, por exemplo, no art. 205 do 
mesmo texto constitucional, estabelecendo que até a educação, dentre outros 
objetivos, será incentivada visando a “[...] qualificação para o trabalho.” (BRASIL, 
1988) 

No ápice desta construção, conforme o art. 170, a valorização do trabalho 
humano é alocada dentre os fundamentos da ordem econômica nacional, tendo por 
fim assegurar a todos uma existência digna, observando — dentre outros — o 
princípio do pleno emprego. Todos estes ditames, objetivos e compromissos, 
levados a serem garantidos mediante a providencia de uma justiça especializada 
nesta matéria, a justiça do trabalho, tendo a sua organização extensamente indicada 
no texto constitucional. (BRASIL, 1988) 

Além das diversas legislações infraconstitucionais, da qual a principal é a 
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), que foi recepcionada pelo texto 
constitucional. O destaque dado ao direito do trabalho na Carta Magna mostra a 

                                                           
188

 O regime ditatorial ao qual nos referimos iniciou com o golpe militar de 1964, perdurando até 1985. 
Esse evento caracteriza-se como um Golpe de Estado, na medida em que as Forças Armadas 
Brasileiras afastaram um presidente democraticamente eleito – João Goulart.  
189

 Ver  Sarlet (2003) 
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importância que ele exerce na manutenção da dignidade da pessoa humana e na 
construção da sociedade brasileira. 

Entretanto, nem sempre foi assim, importa lembrar que o entendimento — 
relativo ao trabalhado e o conjunto de direitos trabalhistas — acima exposto é 
extremamente recente na história mundial e, mais ainda, na brasileira. A 
Constituição atual tem apenas 32 anos e a consolidação das leis trabalhistas data de 
1943, sendo que as legislações anteriores eram bem mais restritivas a este respeito 
e não especializadas na matéria — a relação trabalhista era vista como um apêndice 
da matéria civil, disto testemunha o antigo código civil de 1916 (MORAES, 2008). A 
relação de trabalho escravagista no Brasil (espectralmente antagônica aos valores 
do direito trabalhista de hoje), por exemplo, quase adentrou em legalidade o século 
XX, sendo abolida apenas em 1888. Logo, “Com vistas a melhor entender a criação 
do Direito do Trabalho no Brasil, é mister concebermos a substituição do trabalho 
escravo pelo assalariado e a concomitante mudança jurídico-política.” (MORAES, 
2008, p. 12) 

A situação em que os direitos trabalhistas foram sendo construídos no Brasil, 
numa perspectiva histórica, pode ser descrita como “[...] um barril de pólvora, 
baseado num distanciamento muito grande entre os donos do poder e os 
trabalhadores.”  (MORAES, 2008, p. 12). Sistematizando em poucas palavras: 

 
No mundo do trabalho, temos a substituição crescente e gradativa da mão-
de-obra negra escrava pela do emigrante branco; [no início do séc. XX] está 
em curso, ainda, a criação de sindicatos – sem a tutela do Estado – 
bastante combativos e com orientação anarquista. Para os negros recém-
libertos, número bastante relevante na sociedade, não existia qualquer 
política de reparação de danos, nem políticas públicas de inclusão. 
(MORAES, 2008, p.12) 
 

A conquista de direitos trabalhistas no Brasil, assim como em todo o mundo, 
não se consagrou sem muitas lutas — como as greves gerais de 1917, 1918 e 1919 
que fizeram os trabalhadores serem enxergados pela sociedade brasileira 
(MORAES, 2008) — em prol da aceitação e da busca (ainda incompleta) pela 
efetivação. Neste sentido, tais direitos fazem parte de uma construção conflitiva 
evolutiva do espaço social.  

Hoje em dia o direito ao trabalho é entendido como um direito fundamental 
(direitos instituídos pela constituição, que visão garantir um mínimo existencial, algo 
sem o qual o homem não consegue sobreviver); fica compreendido — dentro do 
desenvolvimento histórico de tais direitos — naquilo que é considerada a segunda 
geração (ou dimensão) dos direitos fundamentais, estes direitos, como a própria 
constituição já versa, são os direitos sociais. (SANTOS, 2015; SARLET, 2003) 

Os direitos sociais advieram como parte de uma fase de desenvolvimento dos 
direitos humanos e do Estado moderno (a segunda geração/dimensão dos direitos e 
o Welfare State ou Estado social); passam a ser alcançados quando o Estado sai do 
primeiro estágio liberal e passa a ter influência marxista através das pressões sociais 
das organizações de trabalhadores criadas no final do século XIX e decorrer do XX. 
(WINKELMANN; SCHORNADIE, 2019; MORAES, 2008). Sendo mais assertivo, é na 
primeira metade do século XX que ocorre a expansão dos direitos sociais, e sua 
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consolidação, no período pós-guerras, impelidas por reivindicações de grupos 
organizados e exigências do desenvolvimento econômico, para uns, e consequência 
dos processos de democratização - social democracia, para outros.    

O fato a considerar é que o direito ao trabalho, enquanto direito social, é fruto 
de reivindicações, de conflitos de interesses antagônicos que ocorriam, 
concomitantemente, com o desenrolar de uma evolução que era social, cultural e 
econômica, em nossas sociedades.  E, em razão das transformações operadas por 
essa evolução, garantir aos seres humanos – homens e mulheres – o direito ao 
trabalho como elemento constituinte de sua condição humana.    

 
OS DESAFIOS DA GLOBALIZAÇÃO 
 

Quando pensamos que os direitos trabalhistas são tão recentes e ao mesmo 
tempo um movimento inconcluso, a globalização se apresenta como um grande 
desafio, pois, é um complexo desenvolvimento de fluxo e refluxo190 que acomete 
todas as bases da sociedade, incidindo, inevitavelmente, sobre os direitos sociais, 
dos quais o trabalho faz parte. 

A globalização é um fenômeno extremamente complexo e as análises sobre 
ele se espraiam por muitas conclusões por vezes antagônicas. Neste sentido, é 
difícil definir sua influência especifica sobre determinada faceta da organização 
social contemporânea. Entretanto, ela está aí, numa materialidade, sem 
necessariamente medir o sentido para o qual caminham seus efeitos, ela 
definitivamente existe. (HELD; MCGREW, 2001) 

É uma realidade a qual precisamos nos acostumar e aprender a conviver, 
pois, “Queiramos ou não, avança incessantemente. Inexoravelmente vai tomando os 
espaços da vida social, estabelecendo novas formas de relação, reordenando os 
processos sociais em função de suas próprias demandas sistêmicas." (JULIOS-
CAMPUZANO, 2008, p. 20) 

Existem benefícios nesta nova realidade, possibilidades as quais a pouco 
tempo atrás eram inimagináveis e hoje são comuns, ou podem sê-lo, trazendo 
grandes benignidades, basta saber administrar e interpretar tais novidades. 
(BHAGWATI, 2004) Todavia, para muitos, estes benefícios não chegam 
significativamente e há muitas mazelas que acompanham o processo de 
globalização que, para estes, tornam o movimento de globalização extremamente 
perverso.  (SANTOS, 2001) 

Ao refletir sobre o direito ao trabalho, um dos efeitos da globalização que logo 
salta aos olhos é fragilização da soberania, como consequência, a dificuldade do 
Estado em fazer cumprir aquilo que está disposto em sua constituição. 

 
É claro que não se apagam o princípio da soberania nem o Estado-nação, 
mas são radicalmente abalados em suas prerrogativas, tanto que se limitam 
drasticamente, ou simplesmente anulam, as possibilidades de projetos de 
capitalismo nacional e socialismo nacional. (IANNI, 1996, p. 34) 
 

                                                           
190

 Ver neste sentido, Odete Maria de Oliveira “Teorias globais: elementos e estruturas” (2005) vol. 1 
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No cenário atual muitos outros atores (concorrentes) estão batendo páreo 
com o Estado e dificultando sua ação. Esta instituição que guiou a modernidade, 
sendo um de seus paradigmas, hoje se encontra numa tremenda corda bamba e 
com falta de jogo de cintura para superar seus desafios. Em certo sentido, com 
alguma falta de vontade, mas, também, extremamente acometida pelo cenário 
predatório no qual o leviatã não é mais o ápice da cadeia alimentar. (IANNI, 1996; 
SANTOS, 2001; JULIOS-CAMPUZANO, 2008) 

Ciente destes movimentos, das dificuldades que os direitos sociais encontram 
— primeiro por já serem pouco incrementados e incentivados pelas vontades 
políticas dominantes, segundo, pelas complexidades da globalização — as Nações 
Unidas lançaram algumas metas  — 17 objetivos de desenvolvimento sustentável —
, das quais a oitava versa sobre o direito ao trabalho, pondo, dentre vários pontos o 
seguinte: “Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente para 
todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, 
e remuneração igual para trabalho de igual valor.” (ONU, 2020) 

Certamente uma meta, visto os desenvolvimentos atuais, que flerta com a 
utopia. Não restam dúvidas de que os direitos trabalhistas são um grande ganho e, 
também, uma oportunidade conformativa da sociedade em busca de um ideal de 
equidade. Porém, não se concretizam apenas com boa vontade, para sua existência 
é necessário viabilidade e luta. Neste sentido, é oportuno lembrar que: 

 
[...] os direitos não nascem todos de uma vez. Nascem quando devem ou 
podem nascer. Nascem quando o aumento do poder do homem sobre o 
homem — que acompanha inevitavelmente o progresso técnico, isto é, o 
progresso da capacidade do homem de dominar a natureza e os outros 
homens — ou cria novas ameaças à liberdade do indivíduo, ou permite 
novos remédios para as suas indigências: ameaças que são enfrentadas 
através de demandas de limitações do poder; remédios que são 
providenciados através da exigência de que o mesmo poder intervenha de 
modo protetor. (BOBBIO, 1992, p. 6) 

Não que a busca de alvos utópicos deva ser descartada, pois, como afirma 
Darcísio Corrêa (2002), a construção do espaço público é sempre um misto do 
conflito entre a atuação utópica pela transformação e a ideológica pela continuidade. 
Entretanto, para que as proposições teóricas não caiam em um descolamento da 
realidade e tornem-se elucubrações inúteis, devem sempre trabalhar a necessidade 
de conformação da realidade paralela a propostas viáveis para tal realização. E, 
essa viabilidade, tanto em relação a levar a vontade política ao ato de conformação, 
quanto na possibilidade material de realização desta conformação, são os maiores 
desafios da atualidade para o Direito e, por seguinte, para o direito social ao 
trabalho.  

 
REFORMAS TRABALHISTAS RECENTES: DISRUPÇÃO E RETROCESSOS  
 

Embora a Constituição Federal estabeleça o espirito geral do entendimento 
acerca do direito ao trabalho e seu conjunto protetivo do trabalhador brasileiro, 
temos como face de atuação prática, regulamentando de forma mais direta a 
matéria, as legislações complementares.  
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A Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), apesar de ser anterior a 
constituição (datando de 1943) e oriunda de decreto-lei, foi recepcionada como lei 
ordinária no novo ordenamento jurídico — sendo a principal fonte a complementar a 
constituição, regulando o direito ao trabalho. Desde o advento da nova Constituição 
e toda a constitucionalização do sistema que ela proporcionou, influindo sobre a 
interpretação dos diplomas já existentes e na feitura dos novos, não houve (de forma 
alguma) um congelamento estático na regulamentação do direito social do trabalho.  
Muito pelo contrário, ocorreram mudanças legislativas e interpretativas objetivando 
acompanhar o caminhar da sociedade e adequar as normas a devida conformação 
do ambiente social. 

As últimas alterações significativas que influíram sobre a regulamentação 
trabalhistas aconteceram em um período recente, através da lei 13.467 de 2017, que 
alterou significativamente a CLT, sob o pretexto de modernizá-la e a Medida 
Provisória da liberdade econômica, lei 13.874 de 2019 que tem aplicação residual as 
relações trabalhistas. Ambas as reformas buscaram trazer adequações ao cenário 
de mercado, na sua maior parte reduzindo exigências legais em nome da 
manutenção e criação de empregos, haja a vista o cenário predativo de competição 
econômica atual e a crise econômica desencadeada pela crise política vivida no país  
— dentre outros fatores — que fazem a busca por trabalhadores se tornar escassa. 

O objetivo deste artigo não é analisar analiticamente e valorar cada alteração 
feita com as edições dos diplomas legais denominados reformas trabalhistas, mas, 
indicar que tais iniciativas fazem parte de ações de governança voltadas a se 
adequar as novas realidades econômicas predominantes, que, fazem com que seja 
praticamente impossível ao Estado controlar soberanamente este aspecto da 
sociedade nacional. E, isso é uma das consequências da globalização, 
destacadamente, de seu aspecto econômico. 

Aliás, o que se observou naquele ano de 2017, foi a prevalência do 
paradigma econômico e seu poder incidindo sobre a criação da lei. No caso, a 
legislação trabalhista que regulamenta o direito fundamental ao trabalho, cuja 
finalidade é a proteção do trabalhador, uma vez que este encontra-se em posição de 
desvantagem em relação ao poder do capital e de seus detentores, passou a ser 
instrumento de manipulação dos interesses econômicos que, em meio a uma 
enorme crise política, visualizaram uma oportunidade para “passar a boiada”, ou 
seja, concretizar suas intenções em prol do mercado, reduzindo direitos e garantias 
socais dos trabalhadores. 

 
Em agosto de 2017, com 55% de aprovação, segundo o Ibope, a menor de 
um presidente desde a redemocratização do país, Michel Temer podia fazer – 
e fez – todas as maldades e concessões que precisou para continuar no 
Planalto. Não precisa dar qualquer satisfação à população, porque não tinha 
nenhuma expectativa de recuperar a popularidade que nunca teve – e que, 
depois das evidências de corrupção, não tinha nenhuma chance de 
conquistar. (BRUM, 2019, p. 160) 

 
Como descrevem Dias e Nunes da Silva (2017) em concordância com 

Guimaraes Junior e Barbosa da Silva (2020): as reformas trabalhistas brasileiras dos 
últimos anos são ações de governança que se traçam em consonância com as 
tendências econômicas mundiais iniciadas a partir das décadas de 70 e 80 e que 
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vieram a ganhar espaço no cenário brasileiro mais fortemente a partir da década de 
90, buscando desregular, flexibilizar, privatizar e possibilitar a terceirização das 
atividades econômicas. Tendências que crescem junto ao processo de globalização 
em seu viés econômico atual e são denominadas por alguns autores de políticas 
neoliberais. 

Os reflexos das mudanças podem trazer modernização e possibilidade de 
competição no cenário econômico, se traduzindo em benefícios econômicos, criação 
de empregos e crescimento da riqueza (DIAS e N. SILVA, 2017). Mas, também, 
colocar o trabalhador em um estado de vulnerabilidade social em que seus direitos 
são suprimidos e é ocasionada a precarização do trabalho (JUNIOR e B. SILVA, 
2020). Todavia, essas reformas, até o presente momento não foram benéficas aos 
trabalhadores brasileiros, pois, estes não tem conseguido retomar postos de 
trabalhados perdidos ou extintos. 

 
REFLEXOS DA PANDEMIA DE COVID-19: MUITO MAIS DO MESMO 
 

O ano de 2020, definitivamente, entrou para a história global, caracterizado 
por um evento biológico de proporções globais e multidimensional. Este fato, de 
grande relevância e implicações complexas, influiu sobre todos os aspectos da vida 
social, mas, sem dúvidas, com consequências extremamente pesadas sobre a 
ordem econômica nacional e sobre o direito ao trabalho: a pandemia mundial de 
COVID-19191. O vírus altamente contagioso infectou milhares de pessoas na China e 
rapidamente espalhou-se pelo mundo chegando, também, ao Brasil. 

Para além das preocupações em relação aos riscos à saúde e à morte de 
pessoas, essa situação pandêmica acelerou e acentuou os problemas sociais e 
econômicos do Brasil, que, encontrava-se imerso e, de certa forma, refém de uma 
grave crise política com severas repercussões econômicas. Vejamos, 

 
Segundo a Síntese de Indicadores Sociais – SIS, o mercado de trabalho 
brasileiro mostrou que a taxa de desocupação era de 6,9% em 2014 e subiu 
para 12,5% em 2017, o equivalente a 6,2 milhões de pessoas desocupadas a 
mais entre 2014 e 2017 (IBGE, 2018). O estudo aponta que o crescimento da 
taxa de desocupação cresceu em todas as regiões e em todos os grupos 
etários. Com isso, observou-se, também, um aumento em relação ao trabalho 
informal que no ano de 2017 alcançou 37,3 milhões de pessoas, o que 
representava 40,8% da população ocupada, ou dois em cada cinco 
trabalhadores do país. Em comparação com o ano de 2014, esse contingente 
aumentou em 1,2 milhões de pessoas, quando representava 39,1% da 
população ocupada. (IBGE apud BEDIN; SCHONARDIE, 2019, p. 193) 

 

Ocorre que, mesmo antes da chegada da pandemia ao país já enfrentava 
grande dificuldade em dar eficácia ao direito social ao trabalho. E, com a pandemia, 

                                                           
191

  Em 11 de março de 2020, Tedros Adhanom, diretor geral da Organização Mundial de Saúde 
(OMS), declarou que a organização elevou o estado da contaminação à pandemia de Covid-19, 
doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). Segundo a OMS a classificação da doença 
como pandemia, não se deve a sua gravidade, mas sua rápida capacidade de disseminação 
geográfica.  
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isso se agravou.  Segundo dados do SUS, em território nacional chegamos a mais 
de 4 milhões e meio de casos confirmados e mais de 130 mil mortes em decorrência 
da infecção viral192 (SUS ANALITICO, 2020). A facilidade de transmissão e 
inexistência de uma vacina eficaz levaram a adoção de “lockdown193” em alguns 
países e em toda a parte de medidas de distanciamento social controlado. No Brasil, 
algumas cidades – em geral capital de estados, onde há intensa aglomeração 
humana – também, foi utilizada tal medida.  Muitas atividades consideradas não 
essenciais, por decreto federal, foram, totalmente, paralisadas e, também, ocorreram 
a substituição de atividades presenciais pôr atividades a distância de forma online.  

Devido a impossibilidade de circulação e paralização de muitas atividades o 
consumo diminuiu e a economia sofreu drástica desaceleração, certamente sofrerá 
ainda muitos reflexos de recessão e dificuldades para a retomada dos patamares 
anteriores. O PIB brasileiro, em meio aos efeitos da pandemia, no segundo trimestre 
de 2020 teve uma queda histórica de 9,7% em relação ao primeiro trimestre do ano 
(IBGE, 2020a).  

A taxa de desocupação no país que na primeira semana de maio era de 10,5 
%, passou para 14,3% na quarta semana de agosto (IBGE, 2020b). Isto significa um 
total de 13,7 milhões de pessoas desempregadas no país, que estavam à procura 
de trabalho formal. Nesse total, não estão incluídas aquelas pessoas que desistiram 
de procurar uma ocupação formal, ou que estavam impedidas de fazê-lo, por 
motivos diversos.  

Todos estes fatores interferem sobre a ordem econômica e sobre a eficácia 
do direito social ao trabalho. Pois, assim como o trabalho é um direito humano não 
se pode esquecer que também o é uma atividade econômica. Neste sentido, adentra 
em campo a necessidade de uma análise interdisciplinar e multidimensional da 
matéria, pois, apenas constatações formalistas a respeito da matéria de lei positiva 
não serão suficientes para desvendar um caminho tão complexo como o é a missão 
de conformação da realidade posta ao direito, dentro de um Estado democrático de 
direito, na atual realidade do mundo. 

 
DIREITOS TRABALHISTAS: VIABILIDADE E CONFORMAÇÃO NA ATUALIDADE 
 

Quando se pensa de modo holístico logo percebe-se que a discussão relativa 
à realização pratica dos direitos sociais hoje — logicamente tal raciocínio se estende 
também ao direito ao trabalho — encontra-se dentre duas facticidades: primeiro a 
necessidade de conformação da realidade, que é a vocação do direito e, segundo, a 
necessidade de viabilidade desta conformação na ordem atual da sociedade, visto 
que o cenário onde tais direitos foram criados já não é mais o mesmo. Hoje, 
observando a performance do Estado como instrumento de efetivação do Direito, 
constatamos que “A dinâmica das relações processos e estruturas que constituem a 

                                                           
192

 Dados averiguados e atualizados até o momento da escrita em 23/09 /2020 
193

 Expressão que traduzida para a língua portuguesa significa bloqueio total ou confinamento; é um 
protocolo de isolamento que geralmente impede que pessoas ou cargas de animais e objetos deixem 
uma área. Esse protocolo de isolamento, no caso brasileiro, somente pode ser iniciado pela 
autoridade político-administrativa local (o prefeito municipal).  
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globalização reduzem ou anulam os espaços de soberania, inclusive para nações 
desenvolvidas, dominantes, centrais, do norte ou do Primeiro Mundo.” (IANNI, 1996, 
pg. 68) 

O mundo de hoje não é mais o mesmo do século XX, ele mudou e continua 
mudando rapidamente, em decorrência das revoluções técnicas que inundam, 
interligam e transformam as pessoas e a realidade. Tudo isso faz com que o mundo 
se torne interdependente e o pensamento do Estado enquanto paradigma social 
totalmente soberano e encarregado da justiça social: apenas uma lembrança, pois: 

 
As alterações ocorridas nas relações de trabalho, as transformações 
econômicas e tecnológicas, os novos modelos de família com a 
incorporação da mulher ao mercado de trabalho e o aumento das 
demandas por serviços públicos, acabaram provocando uma redefinição 
nas funções do Estado de Bem-Estar que já não pode proporcionar os 
mesmos bens e serviços que vinha proporcionando. (MARTÍN, 2005, p. 72) 

 
O que ocorre é que, diferentemente do início do século XX, momento no qual 

os direitos sociais se expandiam e consolidaram, onde o Estado era orbitado por 
todas as demais forças sociais — pois a sociedade praticamente se conformava ao 
âmbito nacional — hoje existe um trânsito intenso internacional das demandas 
culturais, tecnológicas, e principalmente econômicas que caminham em um sentido 
inverso daquele. 

 
Efetivamente, a globalização dos mercados não foi acompanhada de um 
processo simultâneo de caráter global nos âmbitos jurídico e político. Essa 
situação propiciou a emergência de um capitalismo global cuja capacidade 
de gestão se sobrepõe às próprias estruturas estatais e limita severamente 
os âmbitos de decisão política em nível interno. O impacto da crise do 
Estado no âmbito jurídico se traduz em uma crescente perda de capacidade 
reguladora, no debilitamento do estatuto das liberdades e em ameaças para 
a garantia dos direitos humanos. (JULIOS-CAMPUZANO, 2008, p. 27) 

 
Logo, numa visão evolutiva, o monstruoso e dominante Leviatã estatal 

acabou ficando para traz na seleção natural, agora tem necessidade de compartilhar 
território com outros predadores e se torna até mesmo presa de alguns. Na 
atualidade “[...] a sociedade nacional não dá conta, nem empírica nem 
metodologicamente, nem histórica ou teoricamente, de toda a realidade na qual se 
inserem indivíduos e classes, nações e nacionalidades, culturas e civilizações.” 
(IANNI, 1996, p. 191).  

Entretanto, se o Leviatã não tem mais a mesma energia ao liderar o seu 
bando, não se pode simplificar o problema a ponto de entregar o cargo de guia ao 
primeiro macho alfa inconstante, sem controle, que se candidatar a substitui-lo, 
simplesmente baseando-se em uma demonstração de forças (econômicas). “A 
gravidade e a relevância dos problemas que a globalização [enquanto redefinição da 
realidade] apresenta, determinam que esses não podem ser abordados com êxito 
nem pelos Estados de maneira exclusiva ou unilateral, nem pelo mercado global 
desregulado.” (JULIOS-CAMPUZANO, 2008, p. 81) 

Tal realidade é tão complexa, premente e urgente que “Assumir essa situação 
é algo prioritário: há que se ter em conta que o mundo já não voltará a ser o que era, 
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que uma nova ordem começa  a emergir e que nos incumbe a responsabilidade de 
modelá-lo” (JULIOS-CAMPUZANO, 2008, p. 34). Neste sentido, entra a 
responsabilidade de conformação da realidade e a busca de viabilização desta ação 
ligada ao direito social ao trabalho. Pois, como todos os direitos sociais, frágeis por 
serem recentes na construção histórica, ainda não totalmente efetivados e 
dependerem muito da contraprestação do Estado — no cenário contingente atual — 
acabam sendo os primeiros membros do bando a serem jogados aos predadores 
com a fragilização do líder. 

A complexidade da situação vai além de simplesmente alçar a solução 
propondo garantias legislativas formais aos direitos, pois, ao se fechar numa 
realidade teórica ou fugir do processo de transformação da realidade atual acaba-se 
se deparando com a constatação de que além da competição com o Estado “[...] o 
sistema técnico dominante no mundo de hoje tem uma outra característica, isto é, a 
de ser invasor. Ele não se contenta em ficar ali onde primeiro se instala e busca 
espalhar-se, na produção e no território.” (SANTOS, 2001, p. 26). Assim, o 
capitalismo global se espalha, transforma e impele por todos os lados, queiramos ou 
não. 

 
No território, a finança global instala-se como a regra das regras, um 
conjunto de normas que escorre, imperioso, sobre a totalidade do edifício 
social, ignorando as estruturas vigentes, para melhor poder contrariá-las, 
impondo outras estruturas. No lugar, a finança global se exerce pela 
existência das pessoas, das empresas, das instituições, criando 
perplexidades[...]. (M. SANTOS, 2001, p. 101) 

 
Existem pelo menos duas variáveis somadas resultando nesta impetuosidade 

contingenciadora da capacidade de articulação do Estado ao redor de suas políticas 
públicas, afetando diretamente a discussão acerca das medidas de reforma das 
legislações trabalhistas. A primeira, sim, como já advertido, refere-se 

 
As limitações que a governabilidade do sistema financeiro global introduz, 
no âmbito das políticas públicas estatais, [que] provocam a necessidade de 
adaptação e ajuste dessas às margens da disponibilidade do sistema. Isso 
supõe que as políticas econômicas dos Estados devem adaptar-se às 
exigências do mercado global se desejam entrar no círculo da 
competitividade econômica, cujas regras são ditadas por instâncias de 
poder difusas cuja legitimidade não é outra que a outorga a concentração 
de capital e de recursos produtivos. (JULIOS-CAMPUZANO, 2008, pg. 54) 

 
Além disto, porém, a segunda variável é relativa à sedução que as vantagens 

da inclusão no capitalismo global despertam e fazem com que além de um aspecto 
de imposição possa se dizer que “Há, também, uma vontade de adaptação às novas 
condições do dinheiro, já que a fluidez financeira é considerada uma necessidade 
para ser competitivo e, conseqüentemente, exitoso no mundo globalizado.” 
(SANTOS, 2001, p. 102) 

Assim a fragilização e enfraquecimento do Estado (consequentemente — 
mas talvez inconscientemente — a fragilização dos direitos sociais, em vias do 
patrocínio do enfraquecimento do seu único meio atual de efetivação democrática e 
impositiva: o Estado) não é só imposta, senão, também, requerida, buscada, 
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almejada não apenas pelos atores globais como também pelos próprios 
beneficiários destes direitos, e por toda a sociedade. Em consequência da busca 
desenfreada pela inclusão no mundo de consumo. 

Algo que Milton Santos chamaria de Ideologia, o que se enquadra bem ao 
pensamento de manutenção do status quo que proporciona, mas, não deixa de ser 
de todo ilógico (uma ideologia totalmente cega). Ao homem médio que não toma 
parte diretamente decisiva no direcionamento das tendências políticas, econômicas, 
jurídicas, nem toma tempo refletindo acerca dos complexos problemas aqui 
expostos: comprar produtos chineses — ao invés dos locais — e assim fortalecer 
cada vez mais o sistema capitalista transnacional, economizando seu dinheiro com 
preços mais baixos, parece ser um ótimo negócio. Um negócio que não sinaliza 
demonstrar sinais de falência em tempos próximos.  

Seria demais inferir, por exemplo, que até mesmo o dispositivo onde se lê 
este texto, ou os componentes eletrônicos que o constituem, foram adquiridos 
fortalecendo tal sistema de negócio?  

Assim, a ordem da competição vai tomando a centralidade na sociedade e 
influindo diretamente na viabilidade e capacidade de conformação do Direito, com 
consequências marcantes sobre o direito ao trabalho, como demonstram as 
reformas trabalhistas levadas a cabo recentemente no Brasil. Isso acontece porque  

 
Num mundo globalizado, regiões e cidades são chamadas a competir e, 
diante das regras atuais da produção e dos imperativos atuais do consumo, 
a competitividade se torna também uma regra da convivência entre as 
pessoas. A necessidade de competir é, aliás, legitimada por uma ideologia 
largamente aceita e difundida, na medida em que a desobediência às suas 
regras implica perder posições e, até mesmo, desaparecer do cenário 
econômico. Criam-se, desse modo, novos “valores” em todos os planos, 
uma nova “ética” pervasiva e operacional face aos mecanismos da 
globalização. (SANTOS, 2001, p. 57) 

 
Neste cenário que se instaura “A competitividade tem a guerra como norma. 

Há, a todo custo, que vencer o outro, esmagando-o, para tomar seu lugar.” 
(SANTOS, 2001, p. 46), tanto no ambiente privado como nas relações entre Estados 
e localidades. Todos contra todos, entretanto, curiosamente, ao mesmo tempo, 
interdependentes! 

Qual será o caminho a seguir diante da problemática exposta? Resistiremos 
por uma outra globalização? Uma nova ordem mundial? Quem o fará? Como o fará? 
Terá capacidade para isso? Se esgotará o sistema, ou, se reinventará, como tem 
feito desde que se tornou dominante — perpetuando sempre as mesmas 
perversidades? Qual será a alternativa? Será uma alternativa realmente melhor? As 
perguntas falam por si quando o que se pretende responder é o tamanho da 
complexidade de tal matéria. 

Há também que se advertir, ainda, que a globalização não se reduz a um 
processo econômico recente — as configurações que tem capacidade de apresentar 
e manter hoje, inclusive nas tendências político-econômicas, foram construídas 
através de processos históricos complexos e longos. “A gênese da globalização 
encontra registros em tempos longínquos, podendo-se mesmo dizer remotos. Trata-
se de fenômeno que apresenta longo, complexo, desigual percurso e que se 
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movimenta entre fluxos e refluxos — avanços e retrocessos [...]” (OLIVEIRA, 2005, 
p. 171) Abarca tanto desenvolvimentos econômicos — que não podem ser 
descolados (exaurindo-se de influência e complementariedade) dos demais 
desenvolvimentos —, como políticos, religiosos, históricos, jurídicos, tecnológicos, 
culturais... enfim, todos os aspectos da vida social (OLIVEIRA, 2005; HELD; 
MCGREW, 2001) — Até mesmo sanitários, como bem demonstra a Pandemia 
ocasionada pelo vírus da COVID-19.  Nem pode ser de todo considerada perversa. 
Não se jogue fora a água suja do banho com a criança dentro. Muitos avanços que 
nenhum de nós pensaria em se desfazer foram proporcionados por esta realidade 
que interliga o mundo. Neste sentido adverte Julios-Campuzano: 

 
A reciprocidade dessas dinâmicas não nos pode induzir à confusão: a 
interdependência é uma realidade irreversível e não é necessariamente 
negativa. Lembra-nos que o mundo fracionado do Estado-nação está 
deixando de existir, que, em sua configuração tradicional , está próximo a 
exalar o último suspiro, que a realidade não pode fracionar-se em espaços 
geográficos isolados, pois as partes são cada vez mais peças de uma 
totalidade na qual todos se encaixam. (JULIOS-CAMPUZANO, 2008, p. 31) 

 
Logo a chamada a reflexão crítica e a sua necessidade se agigantam diante 

da complexa pergunta: como proceder? De fato, na leitura das políticas neoliberais 
pode se dizer que muitas delas significam retrocessos na questão da efetivação dos 
direitos sociais (BEDIN, 1998). O que está muito longe de significar que a resposta 
seja simplesmente dar meia volta e retornar para onde estávamos.  

 
[...] a realidade não pode ser vista de soslaio, como se nada que acontece 
ao seu redor pudesse inquietar as certezas consolidadas de um saber 
arrogante e auto-suficiente. O direito necessita respostas a questões novas 
e também a questões de sempre. As que existem não nos permitem afrontar 

com êxito os desafios de nosso tempo, umas porque são estéreis, por que nunca 

serviram outras porque são simplesmente ultrapassadas. (JULIOS-CAMPUZANO, 

2008, p. 39) 

 
Num palpite arriscado, poder-se-ia, quem sabe, se inferir que o caminho 

talvez estaria em entrar à baila e tentar aprender a dançar a nova música, não se 
conformando com as coreografias dadas, mas, aos poucos, contribuindo 
(conformando-a — não enquanto objeto, mas, sim, como sujeito democrático do ato) 
na criação de novos passos e na conformação viável da realidade da dança.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente artigo procurou demonstrar que o reconhecimento formal do 
direito ao trabalho, como processo histórico importante, é decorrente da evolução 
social conflitiva que operou-se ao longo século XX. Em especial, que o processo de 
redemocratização brasileiro, inaugurado com a promulgação da Constituição Federal 
de 1988, é um marco histórico e jurídico essencial para a concretização do direito ao 
trabalho, como um direito fundamental de cunho social.  

Também, ocupou-se em demonstrar as imbricações e consequências 
advindas do fenômeno da globalização e suas complexidades disruptivas ao mundo 
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do trabalho, em sua dimensão real, vivenciada pela sociedade brasileira.   Tais 
como, a fragilização do Estado, a influência do poder econômico nas dinâmicas 
sociais e, até mesmo, na produção da lei.  

Do mesmo modo, demonstrou-se que, mesmo antes da pandemia da Covid-
19, nosso país imerso em uma grave crise política, já sofria as mazelas da não 
efetivação do direito ao trabalho, seja em razão do alto índice de desemprego, seja 
em razão das reformas à lei trabalhista que reduziam garantias e fragilizavam o 
direito de milhões de brasileiros. Nesse sentido, o ideal do pleno emprego, da 
redução das desigualdades e do acesso ao trabalho formal estão cada vez mais 
longe da realidade do povo brasileiro – as esperanças renovadas pela Constituição 
de 1988, de um futuro melhor, estão longe de tornarem-se realidade. 

Por fim, a acomodação e a estagnação não farão com que os direitos sociais, 
em especial o direito ao trabalho, escorram por entre os dedos da nossa sociedade! 
Sabemos que a resposta e as ações para tanto, ainda não estão prontas e definidas. 
Até o momento, é certo que precisamos construir novas conformações — políticas, 
econômicas, sociais e culturais — na ordem global que se apresenta, para então, 
concomitantemente a este processo de construção, viabilizar a efetivação do pleno 
emprego e dignidade do trabalhador. Em outras palavras, um novo arranjo (pois o 
que está colocado não serve, já demostrou que não serve!) entre os interesses da 
sociedade e do mercado. E, por gentileza, que não se confunda conformação 
desempenhada enquanto sujeito democrático, com conformar-se enquanto objeto 
(acomodação). 
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