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Apresentação
   

O livro apresentado ao público é resultado do Simpósio de 
Direitos Humanos e Políticas Públicas: os desafios da universalidade e 
da interdisciplinaridade, realizado no segundo semestre de 2015, 
promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Direitos Hu-
manos e Políticas Públicas e pelo Núcleo de Direitos Humanos 
da PUCPR. A realização do evento foi possível graças à partici-
pação e contribuição dos programas de Mestrado em Direitos 
Humanos das universidades federais de Brasília, Goiás, Pernam-
buco e Rio Grande do Norte.

Durante a realização do Simpósio, além da preocupação 
voltada aos desafios da universalidade e da interdisciplinaridade 
no campo dos Direitos Humanos e Políticas Públicas, outros temas 
foram objetos de conferências e debates durante a realização do 
evento, tais como universalismo, relativismo e multiculturalismo; 
Direitos Humanos achados na rua, movimentos sociais e a luta 
por direitos no Brasil; diversidade e educação em Direitos Huma-
nos; políticas públicas e alteridade; gênero, juventude, violência, 
incluindo os desafios da defesa e promoção de direitos na sociedade 
contemporânea. O núcleo temático das conferências realizadas no I 
Simpósio de Direitos Humanos e Políticas Públicas está diretamen-
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te relacionado aos grupos de estudos e às linhas de pesquisa e de in-
vestigação acadêmica desenvolvidas por professores/as vinculados 
aos Programas de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Políticas 
Públicas da PUCPR e demais instituições parceiras. 

Portanto, a organização do livro constitui o resultado da 
variedade e diversidade dos temas apresentados. Em razão da 
especificidade dos temas apresentados e das conferências rea-
lizadas, optou-se por dividir o conteúdo dos capítulos apresen-
tados em três partes, como segue: Primeira parte - Teoria e história 
dos Direitos Humanos; Segunda parte - Direitos Humanos, movimen-
tos sociais e políticas públicas; Terceira parte - Cultura, educação, pes-
quisa e proteção em Direitos Humanos.

O primeiro capítulo, A ética dos Direitos Humanos diante 
do desafio do pluralismo cultural, procura enfatizar que a de-
mocracia — ainda que mais em sua forma do que em sua mate-
rialização — tem procurado garantir e promover a convivência 
entre culturas diferentes e estabelecer uma espécie de denomi-
nador comum entre aqueles direitos partilhados em diferentes 
culturas. O segundo capítulo, Pluralismo versus universalidade: 
educação e Direitos Humanos na Pós-Modernidade, aborda a 
correlação entre o cenário contemporâneo, Direitos Humanos 
e a possibilidade, senão de um fundamento, ao menos no hori-
zonte futuro de um pensamento ético de bases universalizadas, 
como proposta de fuga ao relativismo. Nesse contexto, a escola, 
como uma das instituições sociais fundamentais, é desafiada e 
convocada, em seus variados níveis, do Ensino Fundamental até 
o Superior, a assumir a dianteira do debate dos Direitos Huma-
nos. O terceiro capítulo, Políticas públicas e Direitos Humanos: 
crítica aos fundamentos epistemológicos e a incidência dos 
sujeitos coletivos, analisa os fundamentos epistemológicos das 
políticas públicas no Brasil e sua inter-relação com os princípios 
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dos Direitos Humanos. O entendimento metodológico de asso-
ciar políticas públicas à teoria de Estado é uma forma de superar 
o procedimento que associa políticas públicas a ações de go-
verno, propondo-se analisar a complexidade que envolve a ela-
boração e a operacionalização das políticas públicas a partir da 
relação entre o Estado e as classes sociais. O quarto capítulo, Di-
reitos humanos, multiculturalismo e educação numa perspec-
tiva antropológica, busca enfatizar o paradoxo entre a categoria 
“universal” de ser humano e sua existência singular irredutível, 
explorando três noções amplamente utilizadas na teoria social: 
as noções de cultura, multiculturalismo e interculturalidade. 
Sugere, ao mesmo tempo, que o esforço na efetivação de diálo-
gos interculturais é um recurso teórico de superação do debate 
sobre universalismo e relativismo cultural. O quinto capítulo, O 
deficit de Direitos Humanos no Brasil: razões estruturais, ana-
lisa o Estado brasileiro como numa instituição avessa à efetiva 
participação e inclusão da população em seus destinos, desta-
cando a centralidade dos movimentos sociais como produtores 
de Direitos Humanos e propõe um breve programa político a ser 
adotado na perspectiva de uma sociedade equânime. O sexto ca-
pítulo, Poder constituinte e democracia no constitucionalismo 
contemporâneo: o direito achado na rua, apresenta reflexões 
no sentido de apontar que as fronteiras entre a moral e o direi-
to tornam-se cada vez mais imprecisas, quando comparadas à 
Constituição e a totalidade da vida social. O artigo sugere, ainda, 
que a pluralidade e a complexidade da sociedade contemporâ-
nea exigem um direito aberto constituído procedimentalmente, 
sensível ao espaço público de sua formação, a rua.

Já na segunda parte, o sétimo capítulo, Os Direitos Hu-
manos na perspectiva dos movimentos sociais: das transfor-
mações sociais aos novos direitos, busca enfatizar que as ne-
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cessidades humanas cotidianas impulsionam as lutas sociais e 
os processos reivindicatórios e que, por outro lado, engendram 
transformações sociais que alteram constantemente tais neces-
sidades humanas, provocando a renovação constante das pautas 
presentes nos processos reivindicatórios. O reconhecimento e a 
legitimidade das demandas constituem a base do protagonismo 
das lutas sociais e, em consequência, da construção dos próprios 
Direitos Humanos. O oitavo capítulo, Gênero, violência e Direi-
tos Humanos, faz uma reflexão sobre a situação das mulheres 
na sociedade e os problemas e desafios por elas enfrentados, es-
pecialmente a partir da realidade brasileira. No nono capítulo, 
Jogo dos ricochetes: algumas contribuições reflexivas na busca 
pela efetivação dos Direitos Humanos, os autores enfatizam, a 
partir de experiências extraídas do cotidiano, como o jogo dos ri-
cochetes vai além de um descontraído passatempo e possibilita 
aos jogadores experimentar um momento de reflexão profunda 
e de estímulo na busca da autossuperação. A analogia entre a 
dinâmica do jogo dos ricochetes e os Direitos Humanos provém 
tanto da necessidade de compreender as estratégias do arre-
messador no caso da pedra lançada à agua quanto da exigência 
de um olhar cuidadoso ao sujeito dos Direitos Humanos, para 
que ele possa ser reconhecido como tal. Como resultado analí-
tico o Eu e o Outro em constante interação representa a unidade 
de pensamentos e sensibilidades conformadoras de alteridades. 
O décimo capítulo, Direitos Humanos e práticas institucionais 
punitivas: quando as noções de pobreza e os diplomas acadê-
micos fomentam o itinerário encarcerador na solução dos con-
flitos juvenis, propõe mostrar que os discursos penalizadores 
representam um componente permanente da paisagem urbana. 
Assevera, ainda, que apesar da importância da constituição de-
mocrática vigente, da representação pluripartidária e de iniciati-
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vas governamentais comprometidas com a reversão do histórico 
das desigualdades e exclusão social no Brasil, a realidade econô-
mica, política e institucional do país reflete a ausência ou fragi-
lidade dos mecanismos institucionais democráticos de controle 
social sobre o Estado, seletividade do sistema de justiça criminal 
e inflação da população carcerária. 

Na terceira parte do livro, o 11º capítulo, Os povos indíge-
nas brasileiros e sua luta por uma educação específica, dife-
renciada e intercultural, representa um esforço teórico e uma 
experiência educativa, decorrente de parceria entre o Estado 
de Pernambuco e o curso de Licenciatura Indígena da UFPE, de 
superação de mentalidades colonialistas a respeito dos povos 
originários. Aponta que o desafio da educação indígena é liber-
tar-se da tutela do modo de organização pedagógica ocidental, 
para que seja possível garantir a autonomia dos povos indígenas 
quanto ao seu processo próprio processo de formação como um 
direito fundamental. O 12º capítulo, Diversidade, educação e 
Direitos Humanos, faz referência à inclusão do debate sobre a 
diversidade, seja ela sexual, étnica, religiosa ou quaisquer outra. 
Privilegia a análise da instituição escolar por considerá-la um es-
paço tecido a partir de correlação de múltiplas forças e de infini-
tas formas de agir e reagir, de governar e de resistir, de conduta 
e de contra conduta. Assim, concebe a escola como lugar plural 
e de dialógico, que potencializa as pessoas a entender os contex-
tos e pensar sobre as práticas vivenciadas, e deve ser o lugar de 
emancipação cultural, politica, social. 

Espera-se que a publicação do livro, além de contribuir 
para o desenvolvimento de estudos, pesquisas e ações voltadas 
à consolidação do PPDDH e do Núcleo de Direitos Humanos da 
PUCPR, possa auxiliar na construção de aportes teórico-empíri-
co interdisciplinares destinados ao aprimoramento, à socializa-
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ção da pesquisa em Direitos Humanos e políticas públicas, bem 
como à defesa e proteção dos Direitos Humanos nos diferentes 
espaços e instituições da sociedade brasileira. 

KLEBER CANDIOTTO 
Doutor em Filosofia e decano da  

Escola de Educação e Humanidades 
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TEORIA E HISTÓRIA DOS 
DIREITOS HUMANOS

PRIMEIRA PARTE





A ética dos Direitos Humanos diante do 
desafio do pluralismo cultural

Cesar Candiotto1

 

1. Introdução

Um dos maiores desafios dos séculos XX e XXI tem sido 
o pluralismo cultural. Ele consiste basicamente na convivência 
de pessoas de etnias, religiões, culturas, ideologias e morais di-
ferentes em um mesmo espaço geográfico. Sua intensificação 
remonta à modernidade e está associada primeiramente ao 
ressurgimento do regime de governo democrático no Ocidente.  
A democracia, pelo menos naquilo que ela formalmente difere 
de outros regimes de governo, possibilita e protege a convivência 
entre pessoas de culturas diferentes mediante o respeito à liber-
dade religiosa e à liberdade de pensamento, o que permite a coe-
xistência de diversas religiões e ideais morais diferentes entre si. 
Ela também defende o princípio da não discriminação e, desse 
modo, foi fundamental para a contestação das hierarquias here-
ditárias e dos estamentos sociais anteriores à Revolução france-
sa. Com o desenvolvimento da democracia, o súdito (cumpridor 
de deveres) deu lugar ao cidadão (portador de direitos), assim 
como a razão de estado deu lugar ao Estado-Nação no qual pre-
valecem a ideia de autodeterminação dos povos (Kant) e a dis-

1  Doutor em Filosofia pela PUCSP, com Pós-doutorado na Université Paris Est-Cré-
teil e no Institut d’études Politiques de Paris (SciencesPo). Professor do Mestrado 
e Doutorado em Filosofia da PUCPR e do Mestrado em Direitos Humanos e Polí-
ticas Públicas da mesma universidade. Bolsista Produtividade do CNPQ. 
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tinção entre Estado e sociedade civil. Portanto, a democracia, 
embora mais na sua forma do que na sua materialização, tem 
procurado garantir e promover a convivência das diferenças ao 
mesmo tempo em que objetiva garantir a igualdade de direitos.

O pluralismo cultural também se encontra vinculado ao 
complexo processo que conhecemos como secularização. Este 
remonta aos séculos XVII e XVIII e diz respeito à emancipação 
das diferentes esferas da vida humana em relação às prescrições 
religiosas — sobretudo as do Cristianismo. Isso não significa que 
na Europa ocidental as religiões perderam seu significado; antes, 
elas gradativamente passaram a ser mais objeto de opção indivi-
dual e de uma crença que demanda uma fé amadurecida do que 
uma referência axiológica de obrigação moral abrangente. O Ilu-
minismo, como principal motor da secularização, contrapôs-se à 
ideia de que a fé opera como a única luz a esclarecer as escolhas 
morais; doravante somente a luz da razão, de uma razão prática, 
envolve a fundamentação de uma moral abrangente, sem a ne-
cessidade de adesão a uma religião específica.

O pluralismo cultural é relacionado também ao fenôme-
no das emigrações. Ainda que elas sempre tenham ocorrido, in-
tensificaram-se depois da dissolução dos grandes impérios oto-
mano, russo e austro-húngaro no começo do século XX, e como 
decorrência do nazismo e do fascismo na Europa, dos genocídios 
na Primeira e Segunda Guerra Mundial, da perseguição aos dis-
sidentes da ex-União Soviética e dos países comunistas do Leste 
Europeu durante a Guerra Fria. Seria necessário ainda ressaltar 
as guerras de independência, empreendidas principalmente no 
Norte da África (como a entre França e Argélia), os massacres na 
Ruanda e na Bósnia. 

A partir dos anos 1990, o fenômeno da emigração foi 
alavancado pelo processo de globalização (ou mundialização, 
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como é chamado na França)2 e pela interdependência entre as 
economias nacionais em praticamente todo o planeta. Não po-
demos esquecer, ainda, a crise entre as potências imperialistas 
no Ocidente e diversos governos no Oriente Médio e na Ásia, de-
sembocando seja na guerra (como a do Vietnã), seja em longas 
intervenções militares (Iraque e Afeganistão).

 Enfim, a guerra civil na Síria e o surgimento do chamado 
“Estado Islâmico” no Iêmen têm levado ultimamente à emigra-
ção massiva de populações para a Europa e outros continentes. 
Mais próximas a nós, as catástrofes climáticas somadas à miséria 
econômica e à crise política no Haiti resultaram em uma emigra-
ção expressiva de sua população para outros países, principal-
mente para o Brasil.

 Essa transferência recorrente e muitas vezes massiva de 
grupos de uma sociedade para outra não tem somente conse-
quências econômicas e políticas, mas também culturais. Algu-
mas delas são: a perda de identidade cultural, a dificuldade de 
assimilação a valores da nova cultura, a sobreposição de valores. 

Em decorrência desses processos, tem sido comum a in-
tensificação da intolerância religiosa, da discriminação étnica, 
da desigualdade social e da xenofobia.

Diante do pluralismo cultural e sua associação à demo-
cracia, à secularização e às emigrações, uma das tarefas filosófi-
cas de nossa época é pensar na proposição de uma ética pública 
abrangente cujos princípios possam nortear normas legislativas 

2 Renato Ortiz diferencia globalização e mundialização, a primeira associada à 
economia e ao mercado mundial, e a segunda, como um fenômeno social total 
que diz respeito também às manifestações culturais (Cf. ORTIZ, 1994, p. 30). Boa-
ventura Sousa Santos prefere falar em “globalizações”, no plural, para se referir 
tanto ao seu aspecto econômico de transnacionalização da produção de bens e 
serviços e dos mercados financeiros, quanto ao seu caráter de feixe de relações 
sociais, políticas e culturais (SOUSA SANTOS, 1997, p. 107).
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que permitam a convivência entre indivíduos e grupos diferen-
tes no interior de uma mesma coletividade. 

Essa ética, caso possa ser postulada, também deve dar 
conta dos novos problemas oriundos do desenvolvimento tec-
nológico e estudados na ética aplicada, como as discussões em 
torno da bioética, da ética ambiental e da ética econômica. Ela 
precisa ainda proporcionar uma base comum de valores abran-
gentes, à condição de que não sejam negligenciadas as minorias 
étnicas, sexuais e de classe. 

Como vemos, se uma ética pública pressupõe valores 
axiológicos abrangentes, a escolha desses valores pode entrar 
em conflito com especificidades religiosas, culturais e morais 
presentes em uma mesma sociedade. 

A viabilidade dessa ética, portanto, mostra-se paradoxal: 
de um lado, ela tende a ser suficientemente abrangente na sua 
enunciação, de modo a permitir a livre expressão e maneiras de 
viver correspondentes a diferentes opções morais e religiosas; 
mas na sua constituição e posterior aplicabilidade, essa abran-
gência muitas vezes é obtida a partir de um jogo de forças pelo 
qual alguns terão que ceder mais que outros, no sentido de que 
as minorias terão que se dobrar ao consenso majoritário no inte-
rior de uma coletividade.

Não é incomum a percepção de que esses valores 
axiológicos abrangentes nada mais seriam do que a expressão 
de uma identidade hegemônica (a Ocidental, do Norte do 
planeta) que se impõe sobre outras menos expressivas no 
cenário econômico, político e cultural. 

Em consequência, cada vez mais a proposição de uma 
ética pública portadora de valores abrangentes é contrabalança-
da pelo surgimento e intensificação de políticas da identidade. 
Como lemos no Relatório do Desenvolvimento Humano 2004, publi-
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cado pelo PNDU e intitulado Liberdade Cultural Num Mundo Diver-
sificado, diante do paradoxo do pluralismo cultural, emanam as 
vozes daqueles que, vitimados pelas “velhas injustiças, segundo 
linhas étnicas, religiosas, raciais e culturais”, mobilizam-se “exi-
gindo que sua identidade seja reconhecida, apreciada e aceita 
pela sociedade mais ampla” (PNDU, 2004, p. 1). 

Nosso intuito não é propor um modelo de ética pública 
que seria a solução definitiva do paradoxo anteriormente apon-
tado, mas analisar em que medida os Direitos Humanos, pensa-
dos a partir de uma determinada escolha ético-filosófica, pode-
riam ser o exemplo de uma ética pública razoável. 

Antes, porém, de adentrarmos especificamente sobre 
essa escolha filosófica, é necessário apontar quais os limites e 
possibilidades de outras escolhas que, a nosso ver, são insufi-
cientes para a proposição de uma ética pública.

2. Perspectivas teóricas insuficientes para 
uma ética pública abrangente

Depois do Cristianismo antigo e medieval, a ética racional 
derivada do Iluminismo foi a tentativa mais audaciosa de uma 
ética de abrangência universal. Desde meados do século XVII, 
o ser humano foi definido por Descartes como coisa pensante. 
Essa identificação entre o ser humano e seu pensamento per-
mitiu que Kant, na segunda metade do século XVIII, elevasse a 
razão a uma faculdade universalmente válida e fizesse dela o 
elemento chave para estabelecer uma natureza humana co-
mum. Em seu livro Fundamentação da metafísica dos costumes, Kant 
propõe que as leis morais sejam pensadas como um mandato da 
razão deduzido de um processo de universalização das máximas 
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do querer e do agir. O ser humano é o fim último da ação moral, 
conforme reza o segundo desdobramento do Imperativo Cate-
górico, não porque seja humano, mas porque é um ser racional 
e, portanto, portador de vontade e representação (KANT, 1973).

Mas essa ética tem alguns limites, pois ela é excessivamen-
te rigorosa ao exigir uma vontade racional completamente desin-
teressada, ao priorizar uma concepção de ser humano suposta-
mente descontextualizado de sua história, além de estimular um 
formalismo ético que não levaria em conta bens/valores compar-
tilháveis em uma mesma cultura e entre diferentes culturas. Por 
essas razões, esse modelo de fundamentação moral mostra-se 
insuficiente para dar conta de uma ética pública que responda ra-
zoavelmente ao paradoxo do pluralismo cultural de nossa época3. 

MacIntyre (1997), em seu livro Depois da Virtude, afirmou 
que depois da crítica nietzscheana, a ética iluminista (principal-
mente a de inspiração kantiana) teria falido. Como sabemos, 
Nietzsche realiza uma crítica contumaz dos valores morais, 
apresentando-os como a secularização de valores criados por 
uma moral do rebanho, a saber, pelo Cristianismo de Paulo.

Os conceitos universais de bem e mal, debatidos pela tra-
dição, não passariam de constructos decorrentes de uma luta de 
interpretações pela qual uma impera e se impõe sobre as demais. 
Como vemos em Genealogia da Moral, um valor considerado bom 
para quem se impõe, como a altivez, é considerado ruim para o 
vil; e inversamente, valores como a resignação e a obediência são 

3 A filosofia de Kant é apropriada para tratar dos Direitos Humanos quando o foco 
é a fundamentação de sua pretensão universalista. Não obstante, isso não pode 
ser deduzido de sua reflexão sobre a moralidade, mas em seus estudos sobre a 
doutrina do Direito, na Metafísica dos costumes e na segunda parte de O Conflito 
das faculdades. Em função da escolha pela fundamentação de uma ética pública 
para dar conta do desafio do pluralismo cultural, a eventual incorporação da 
doutrina do Direito nos conduziria à outra perspectiva, também ela formalista, 
e que, portanto, não leva em consideração os bens compartilháveis entre dife-
rentes culturas. 



23TEORIAS E FORMAS DE ABORDAGEM DOS DIREITOS HUMANOS  
NUMA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR

considerados bons para o fraco, porém ruins para o forte, a sa-
ber, aquele que vê na vida e sua potência a única referência para 
a criação de novos valores. De onde a proposta nietzscheana de 
transvalorar os valores milenarmente existentes, pois nada mais 
são do que desdobramentos da moral da obediência e do reba-
nho, a qual tem aprisionado a vida à consciência e ao ressenti-
mento (NIETZSCHE, 1998).

Além da crítica de Nietzsche, que assume uma posição 
axiológica perspectivista, temos também a influência importante 
da posição relativista, a qual se contrapõe à ideia de valores abran-
gentes e, em decorrência, reivindica a impossibilidade de uma éti-
ca pública com pretensão universalista. A tese central da posição 
relativista é considerar os sistemas morais como dotados de uma 
validade somente relativa, “não podendo, por conseguinte, reivin-
dicar uma validade universal, validade supratemporal e invariável, 
de cultura para cultura” (KERSTING, 2003, p. 81). Diante da impos-
sibilidade de se subtraírem aos preconceitos de cada cultura, esses 
valores compartilhados jamais poderiam ter um fundamento ob-
jetivo, limitando-se a existir como “mero ordenamento jurídico a 
partir de consensos estritamente convencionais, portanto, arbitrá-
rios, mera regra do jogo” (OLIVEIRA, 2006, p. 342). O problema do 
relativismo não é postular que as culturas seguem somente seus 
valores, suas regras morais, suas maneiras de agir e de viver, mas se 
impor como uma “atitude filosófica”, no sentido de negar qualquer 
fundamentação ética que transcenda os particularismos culturais.

Outra postura é a que presenciamos no contextualismo 
radical de Richard Rorty (1970). No entender desse autor, inexiste 
uma realidade maior acima e além da realidade que se manifes-
ta no dia a dia. Ele entende que somente a expressão linguística, 
da chamada reviravolta linguística, é a condição de nosso acesso 
ao mundo, de maneira que a pergunta pelo que se pode conhe-
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cer passa necessariamente pela pergunta sobre o que se pode di-
zer. Há uma interpenetração entre linguagem e realidade: algo 
somente pode valer como justificação em relação a outro algo 
que já aceitamos. A linguagem é contingente; o eu e a comuni-
dade também o são, de modo que a referência a normas abso-
lutas é uma estratégia inútil. Diante disso, “somente nos resta 
a solidariedade de nossas crenças e valores comuns, de nossas 
preferências e de nossas escolhas no contexto comum de nossa 
forma de vida” (OLIVEIRA, 2006, p. 344).

Rorty, entretanto, reitera que seu pensamento não con-
duz ao relativismo porque este ainda está ancorado em um 
modelo representacional de conhecimento. Outra consequên-
cia dessa delimitação é que a justificação de valores éticos se-
gue critérios diferentes a depender dos contextos históricos nos 
quais estão inseridos. Isso demanda renunciar à objetividade e 
se ater à intersubjetividade, ao contexto de nosso mundo vivido 
e linguisticamente apreensível, o que pressupõe convicções in-
tersubjetivamente partilhadas. O problema é que essas convic-
ções partilhadas pelos sujeitos não poderiam transcender seus 
próprios limites culturais. 

Além do pensamento de Rorty, marcado pelo contextu-
alismo radical, temos uma ampla constelação de autores como 
MacIntyre, Sandel, Walzer e Taylor, cujas posturas filosóficas 
são aglutinadas sob a insígnia do comunitarismo. Ainda que 
não comunguem das mesmas ideias e nem todos se reconhe-
çam a partir dessa corrente de pensamento, costumou-se as-
sim chamá-los porque, em certa medida, unem-se na crítica ao 
caráter universalista do liberalismo moderno e seu individua-
lismo atomístico. 

Os comunitaristas partilham a descrença em torno da 
justificação universalista das regras morais. Preferem propor 
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como ponto de partida a experiência concreta, e como ponto 
de chegada, a fundamentação dessa experiência a partir dos 
valores de cada coletividade. Eles concebem que somente exis-
tem “mundos axiológicos particulares, o que nos obriga a nos 
abster de tomar posição sobre os assuntos internos de outras 
coletividades” (OLIVEIRA, 2006, p. 345). A única possibilidade 
de fundar uma ética é a remissão às tradições; e o único guar-
dião das tradições é a comunidade. Mas a qual conceito de co-
munidade eles fazem referência?

Michael Sandel (2012), por exemplo, entende que a co-
munidade designa a união de pessoas fundada não sobre a li-
vre escolha, mas sobre elementos que antecedem a escolha, tais 
como nascimento, nação, grupo étnico, língua, história comum, 
costumes. A ideia de que a comunidade é o enraizamento que 
precede nossas escolhas tem como referência a ética aristotélica, 
para a qual a pertença do cidadão à polis é o marco para pensar 
as excelências, ou aretai. Nesse sentido, são relevantes as obser-
vações de Enrico Berti a respeito dessa remissão dos comunita-
ristas a Aristóteles, quando, na verdade, o Estagirita tem outra 
concepção de comunidade. 

Como adverte Berti, em Aristóteles o fundamento do ethos 
é a polis, a Cidade-Estado. Mas a polis não é uma comunidade 
particular, e sim a sociedade política à qual todo homem tende 
e na qual pode realizar plenamente sua natureza. Aristóteles 
entende a natureza não como o estado primitivo, pré-político, mas 
como perfeição, completude, fim. Quando ele afirma que a polis 
é uma sociedade natural, não se refere à comunidade primitiva 
anterior à escolha dos indivíduos, mas àquilo que modernamente 
chamamos de sociedade, no seu sentido de autossuficiência. 

Os comunitaristas, e Sandel em particular, talvez postu-
lem um conceito de comunidade bem diferente do de Aristóte-
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les. Apelar à comunidade, como fazem os comunitaristas, é in-
suficiente para fundar valores universalmente compartilhados, 
porque, ao modo como eles a entendem, ela é particular, local e 
circunscrita a um grupo, e os direitos correspondentes àqueles 
que dela fazem parte não poderiam ser estendidos a qualquer 
outra comunidade. 

Outro limite do comunitarismo, agora pensado a partir da 
delimitação analítica da moral, é pretender instituir um dever-
-ser moral a partir de uma maneira de se conduzir culturalmente 
determinada. A fundamentação de obrigações morais a partir 
daquilo que uma cultura particular é seria ilegítimo, segundo 
a perspectiva de teóricos como George Edward Moore4 e, bem 
antes dele, David Hume. Com efeito, a partir da chamada lei de 
Hume, tornou-se comum desautorizar que, de proposições for-
muladas com o verbo “ser”, possam ser deduzidas proposições 
formuladas com o verbo “dever”. Em seu Tratado sobre a nature-
za humana, Hume afirma a impossibilidade da passagem lógica 
de enunciados de fato (como X é Y) a enunciados que afirmem 
uma obrigação moral (X deve ser Y)5. Mas será que o apelo a essa 
perspectiva lógico-dedutiva é o melhor caminho para apontar os 
limites do culturalismo? 

Para além da antiga mas sempre atual discussão metaética 
em torno da oposição entre fatos e valores, entre ser e dever-ser, 

4 Seu mais conhecido livro a respeito é Principia Ethica (utilizamos aqui a tradução 
ao espanhol de Adolfo García Díaz. México: Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1983). 

5 “Em todo sistema de moralidade com que me deparei até agora, sempre obser-
vei que o autor segue por algum tempo a linha de raciocínio comum e deter-
mina a existência de um Deus ou faz observações com relação aos problemas 
humanos; de repente, porém, eu me surpreendo ao descobrir que, em vez das 
habituais proposições é e não é, não encontro nenhuma proposição que não 
esteja associada ao deve e não deve. Essa mudança é imperceptível, mas de 
grande importância no final” (HUME, 1978, p. 469 apud CANDIOTTO, 2012, p. 191. 
Tradução de Richard Simanke).
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quando se pensa na possibilidade e na legitimidade de uma ética 
pública diante do paradoxo do pluralismo cultural, convém elabo-
rar as seguintes ponderações: para começar, parece ser razoável 
relativizar a lei de Hume segundo a qual a única fundamentação 
ética possível é aquela que se situa no nível do dever-ser e, que, 
portanto, qualquer experiência (sensível ou vivida) nada agrega 
ou subtrai a essa fundamentação. Podemos, em seguida, pergun-
tar até que ponto uma argumentação de natureza lógico-formal 
pode ser simplesmente aplicada para a legitimação de uma ra-
cionalidade prática? Se o que importa, por exemplo, no silogismo 
lógico, é unicamente a coerência das premissas (maior e menor) e 
sua conclusão (proposição), e não o conteúdo de que trata esse si-
logismo, por que a ação e a conduta humana e sua justificação de-
penderiam unicamente de um raciocínio da lógica formal?  Além 
disso, quando se trata da ética, é imprescindível estabelecer uma 
diferença entre a experiência sensível — aquela considerada pelo 
empirismo como a única fonte de conhecimento — e a experiên-
cia vivida — aquela que diz respeito à ação e é associada às regras 
da moralidade. Nesse sentido, uma ética que leva em conta a ex-
periência vivida em sua fundamentação não necessariamente en-
tra em contradição com o campo prescritivo do dever-ser. 

 
2.1 O método da filosofia prática e os  

Direitos Humanos

Um dos limites da postura comunitarista é não fornecer 
uma resposta suficiente à realidade de nossa época, marcada 
pelo pluralismo cultural, pelo desenraizamento das identida-
des em razão da intensificação dos processos migratórios, o que 
obrigaria as minorias étnicas que provêm de outras coletivida-
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des a seguirem somente as regras de uma etnia majoritária. De 
onde o desafio da identificação de uma ética pública com valores 
abrangentes e que seja ao mesmo tempo capaz de propor valo-
res determinados. 

Essa ética tem como perspectiva transcender os limites 
do culturalismo e do formalismo kantiano. Segundo a hipótese 
de Berti, essa ética pode ser encontrada nos chamados Direitos 
Humanos, pois estes estão pautados na ideia de que cada ser hu-
mano possui determinadas capacidades cujas possibilidades de 
realização devem ser reconhecidas e garantidas. E a tutela da rea-
lização dessas capacidades pode ser chamada de direitos. Trata-se 
de uma ética com aspiração universalista6, pois ela é amplamente 
compartilhada entre diferentes grupos, culturas e religiões. Ela é 
também uma ética não formalista, pois, ao contrário da ética ra-
cional kantiana e seus desdobramentos na contemporaneidade7, 
está baseada na proposição de bens determinados.

Para justificar a ética dos Direitos Humanos, como a que 
responde satisfatoriamente ao desafio da pluralidade cultural, 
Enrico Berti recorre a uma releitura de Aristóteles. Ao contrário 

6 Uma ética com pretensão universalista no que concerne à sua tentativa de 
fundamentação filosófica, e não na perspectiva sociológica de sua aplicação. 
Ao escrever a partir da Sociologia, Boaventura Sousa Santos tenta mostrar que 
quando os direitos humanos são entendidos como universais (e essa tem sido 
a obsessão do Ocidente), eles não passam da expressão de uma globalização 
estabelecida de cima-para-baixo, de um localismo globalizado e hegemônico. 
Diante disso, sua proposta é a de que os direitos humanos sejam ressituados a 
partir da interculturalidade mediante uma espécie de cosmopolitismo emanci-
patório que operaria de baixo-para-cima de modo contra-hegemônico, equi-
librando assim competência global e legitimidade local (Cf. SOUSA SANTOS, 
1997, p. 112). Estamos de acordo no que diz respeito a essa posição sociológica 
de que os direitos humanos não são universais quanto à sua aplicação; no en-
tanto, no que concerne à sua fundamentação filosófica é legítima sua pretensão 
à universalidade e sua proposição de valores éticos abrangentes.

7 Diversas posições, na época contemporânea, são inspiradas em algum aspecto 
da ética kantiana. Destacam-se a ética da ação comunicativa de Jürgen Haber-
mas; a ética da justiça, de John Rawls; a ética do respeito universal, de Ernest 
Tugendhat.
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de MacIntyre, que enfatizou essa releitura pelo conceito de virtu-
de, ou à diferença daqueles que buscam no Estagirita a inspira-
ção para seu acento no conceito de comunidade, em seu livro As 
razões de Aristóteles, Berti estuda, dentre outras coisas, o método 
da filosofia prática. Esse método pode ser exemplar para carac-
terizar os Direitos Humanos. Além disso, ele leva em conta a ex-
periência vivida sem renunciar ao campo prescritivo do dever-ser 
e à possibilidade de valores axiológicos abrangentes. 

Da leitura proposta no quarto capítulo de seu livro, inti-
tulado “O método da filosofia prática”, Berti identifica dois ele-
mentos relevantes a essa subdivisão da filosofia aristotélica: sua 
intenção prático/tipológica e seu procedimento diaporético. 

Para explicar o primeiro deles, o mestre de Platão estabe-
lece a relação entre filosofia prática8 e filosofia teorética (física 
e metafísica). No livro II da Metafísica, Aristóteles considera que 
a filosofia prática tem em comum com a teorética o fato de pro-
curar a verdade (Cf. ARISTÓTELES, 1973a). Por isso é que a Ética, 
como parte da sabedoria prática, é também chamada na Ética a 
Nicômaco de “ciência política” (Cf. ARISTÓTELES, 1973b, p. 250). 
Mas uma das diferenças entre elas é que, para a filosofia prática, 
a verdade não é o fim almejado, e sim um meio em vista de outro 
fim, que é a escolha da ação a ser realizada no momento presen-
te. Além disso, se a filosofia teorética estuda as coisas somente 
para saber por que elas são o que são, a filosofia prática estuda o 
porquê das coisas para transformar seu estado presente. 

Outra diferença é estabelecida, no Livro VI da Metafísica, 
entre os saberes teoréticos, poiéticos e práticos, no que diz res-
peito ao seu princípio. Os saberes teoréticos, como o da Física, 

8 Na sua classificação dos saberes, a filosofia prática de Aristóteles abrange a Eco-
nomia, a Política e a Ética. No nosso estudo, quando tratamos da filosofia práti-
ca, nós a identificamos exclusivamente com a Ética.
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e cujo objeto é a natureza, têm em si mesmo o princípio do 
movimento e do repouso. Já os saberes poiéticos se ocupam 
das coisas produtíveis e, nesse caso, o princípio está naquele 
que produz (sua inteligência, sua arte). Quanto aos saberes 
práticos, que se ocupam das coisas praticáveis, o princípio é a 
escolha daquele que age, isso porque o objeto da ação coinci-
de com o que é objeto da escolha. A ação é o campo da filoso-
fia prática porque o único lugar da realidade no qual se pode 
transformar as coisas em vista do fim último, o supremo bem 
identificado com o bem-viver ou eudaimonia, é o terreno das 
experiências humanas. 

De algum modo, a filosofia prática se aproxima da Física 
(em seu sentido antigo de Cosmologia), posto que ambas par-
tem da experiência. A diferença, porém, é que a experiência da 
filosofia prática não se refere à experiência sensível, e sim à ex-
periência vivida, qual seja “o conhecimento repetido de certas 
situações devido ao fato de tê-las vivido” (BERTI, 1998, p. 123). 
A centralidade da experiência descortina a intenção prática dessa 
filosofia, a qual não se limita a conhecer o bem (como afirmara 
Sócrates), mas visa a praticá-lo por meio do domínio das paixões. 
Dessa forma, é fundamental uma boa educação, atualizada por 
meio de bons hábitos, para agir como convém à razão. 

Aristóteles entende que a orientação metodológica da 
filosofia prática é a seguinte: deve-se partir da experiência para 
então se chegar aos princípios, desde que por experiência seja 
entendida a aquisição de um hábito moral.

 É, portanto, a intenção prática que distingue a filosofia 
prática da teorética. A Ética jamais é uma reflexão neutra, por-
que avalia o que é bom ou ruim na realidade concreta. Na con-
dição de “ciência política”, a Ética objetiva o bem supremo do ser 
humano alcançável somente pela pertença de cada indivíduo ao 
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conjunto da comunidade. Ela é uma ciência arquitetônica, no 
sentido de se ocupar do fim último do agir humano a partir do 
qual outras ciências, com seus respectivos fins, devem ser com-
preendidas. Portanto, há uma relação entre a experiência con-
creta e o bem supremo; ou, dito de outro modo, o bem supremo 
é um “dever-ser” que exige uma realização. Mas como esse bem 
deve ser conhecido? 

A ciência política, com efeito, é “legisladora”, prescre-
ve “o que se deve fazer e de quais ações se abster”. 
Justamente por isso, a propósito do bem supremo 
do homem, ela se contenta em “delinear ao menos 
em geral o que ele é” (typo ge perilabéin ti pot’esti) 
(1094 a 25), isto é, contenta-se em conhecê-lo, por 
assim dizer, no “tipo”, no esquema geral, nas linhas 
fundamentais, sem considerar detalhadamente 
suas implicações particulares (BERTI, 1998, p. 119).

A ética não concebe o bem supremo do homem como 
algo exato, mas nem por isso ele é errôneo ou falso. Seu grau de 
exatidão não visa a um conhecimento invariável sobre um obje-
to específico; ele pretende, antes, servir-se do conhecimento des-
se objeto para um fim ulterior. 

Berti nomeia essa especificidade de intenção tipológica, uma 
variante da expressão método tipológico, empregada por Höffe 
em 1971, a propósito da filosofia prática de Aristóteles9. Na busca 
do rigor, sem pretender, contudo, ser absolutamente exaustiva e 
precisa, a ciência política se satisfaz com o conhecimento do bem 
supremo do homem a partir de uma tipologia, de um esquema 
geral. A intenção tipológica da ciência política “se ocupa das ações 

9 Trata-se do texto: HÖFFE, V. Praktische Philosophie. Das Modell des Aristoteles, 
München e Salzburg, Pustet, 1971. p. 187-192. Cf. SANTOS , 2009, p. 93-114.
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belas, isto é, nobres e justas, como também os bens, que são obje-
tos um tanto diversos e variáveis, no sentido de que o que é justo 
em determinadas circunstâncias pode não o ser em outras, e o que 
é bom para alguns pode não o ser para outros” (BERTI, 1998, p. 121). 
Somente se pode falar do belo e do justo em geral, e não em um 
sentido absolutamente detalhado e exato. 

A intenção tipológica se opõe à exatidão da Matemática, da 
Física e da lógica formal porque ela visa a um progresso suscetível 
de aperfeiçoamento. Enquanto na Matemática é adotado o princí-
pio da indução, na Física o princípio da sensação, e na lógica formal 
o da dedução, na ciência política se aprende por meio de hábitos.

A intenção tipológica se contenta com a indicação de uma 
norma que deve recomendar uma ação como boa e desaconse-
lhar uma outra como ruim, sem buscar, no entanto, uma causa 
ou qualquer fundamentação racional anterior.  

Se a intenção tipológica indica o tipo de conhecimento 
aspirado pela Ética, como ciência política, o percurso para obter 
esse conhecimento passa pelo procedimento diaporético. E esse é 
o segundo elemento importante na delimitação aristotélica. Ele 
está fundamentado no método dialético.

No começo do livro VII, da Ética a Nicômaco, Aristóteles 
explicita uma passagem muito conhecida a respeito do método 
da filosofia prática: 

A exemplo do que fizemos em outros casos, passare-
mos em revista os fatos observados e, após discutir 
as dificuldades, trataremos de provar, se possível, 
a verdade de todas as opiniões comuns a respeito 
desses afetos da mente — ou, se não de todas, pelo 
menos do maior número e das mais autorizadas; 
porque, se refutarmos as objeções e deixarmos inta-
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tas as opiniões comuns, teremos provado suficiente-
mente a tese (ARISTÓTELES, 1973b, p. 357).

Como indica o Estagirita, em primeiro lugar devemos le-
var em consideração os fatos observados ou fenômenos (não no 
sentido de observação sensível, mas aquilo que parece às pes-
soas a partir de seus juízos e opiniões) a respeito das premissas 
(éndoxa) tratadas. “Aristóteles, em geral, não põe em discussão 
os éndoxa, mas serve-se deles para pôr em discussão as opini-
ões” (BERTI, 1998, p. 130).

 Em seguida, esses fenômenos ou pareceres devem ser 
postos à prova (examinados) por meio das aporias (diaporésan-
tas), ou seja, pelo desdobramento das aporias em direções opos-
tas10. De cada uma das opiniões opostas entre si, é preciso dedu-
zir suas respectivas consequências. 

Devemos confrontar, a seguir, essas consequências com 
as éndoxa sobre o problema em questão, para ver se elas con-
cordam com aqueles mais importantes (os éndoxa são somente 
termos do confronto, premissas fora da discussão). Finalmente, 
caso seja mostrado que as consequências de uma opinião con-
cordam com as premissas (éndoxa) apresentadas, esta será uma 
demonstração suficiente para a validade de uma hipótese. Caso 
contrário, as dificuldades não serão resolvidas e será demonstra-
da sua falsidade e, desse modo, a opinião deve ser abandonada. 

10 No livro Tópicos, Aristóteles mostra que os princípios ou éndoxa “são anteriores 
a tudo mais” e que “é à luz das opiniões geralmente aceitas sobre as questões 
particulares que eles devem ser discutidos, e essa tarefa compete propriamente, 
ou mais apropriadamente, à dialética, pois esta é um processo de crítica onde 
se encontra o caminho que conduz aos princípios de todas as investigações” 
[ARISTÓTELES, 1973c, p. 12 (I, 2, 101b, 1-4)].
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Em síntese, os éndoxa designam aquilo a partir de que 
são elaboradas as “opiniões compartilhadas” (ou compartilhá-
veis) por todos, pela maioria ou pelos mais competentes; estas 
são úteis para dirimir as “aporias”, a saber, as consequências de-
rivadas das soluções opostas a um mesmo problema, problema 
este que deveria começar pela exposição dos “pareceres” mais di-
fundidos a seu respeito (ou phainómena). Derivam desse método 
os pareceres endoxais concernentes à opinião pública cujo obje-
to são as premissas dos silogismos dialéticos, os quais, embora 
não sejam suficientemente demonstrativos para as ciências, são 
adequados para as exigências da ética. 

O objetivo da demonstração não consiste em salvar os 
éndoxa, mas salvar ou refutar uma opinião sobre eles. Pode ser, 
por um lado, que o procedimento diaporético conduza, em al-
guns casos — na presença de alternativas entre opiniões recipro-
camente opostas —, às demonstrações científicas; mas, por ou-
tro, Aristóteles julga aceitável inclusive uma posição intermediária 
em que sejam respeitadas opiniões opostas entre si, desde que 
elas não sejam incompatíveis. 

No artigo intitulado Atualidade dos Direitos Humanos 
(2006), Enrico Berti considera que os éndoxa de Aristóteles 
podem ser associados aos Direitos Humanos, posto que estes 
designam um conjunto de princípios (ou premissas) de ampla 
aceitação, ainda que essa aceitação não deva suplantar a neces-
sidade de ampla deliberação sobre os mesmos no que concerne 
à sua fundamentação, extensão e efetividade.

Um argumento que ele apresenta favoravelmente à ideia 
de que os Direitos Humanos são os valores compartilhados de 
mais ampla extensão em nossa época é a constatação de que até 
mesmo aqueles que violam esses direitos, geralmente negam 
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ou encobrem que os tenham violado, recusam tê-los praticado 
sob o temor do descrédito popular ou do julgamento por parte 
de tribunais internacionais. Significa que podemos continuar a 
acreditar na não abrangência universal dos Direitos Humanos, 
mas não podemos publicamente tomar posição contra eles, sob 
o risco da impopularidade, do isolamento ou da repreensão. Se 
até mesmo aqueles que os violam são levados, ainda que forço-
samente, a reconhecê-los, isso demonstra que esses direitos são 
amplamente compartilhados. 

3. Considerações finais

O argumento de Berti reforça a ideia de que os princípios 
éticos correspondentes aos Direitos Humanos não podem ser 
considerados somente como premissas de uma cultura (a oci-
dental), como é defendido pelo culturalismo, mas transcendem 
esse limite cultural em direção a uma ética pública abrangente 
concernente também a outras culturas. 

Assim é que eles podem ser exemplarmente assumidos 
como premissas (na linguagem aristotélica) ou princípios (na 
linguagem da Declaração de 1948) a partir dos quais se torna 
possível deliberar, e dessa deliberação, derivar normas funda-
mentais de uma ética pública. Para isso, não se pode ignorar os 
“pareceres” oriundos das diferentes culturas sobre esses princí-
pios a fim de averiguar se eles não entram em contradição in-
terna ou se não se desdobram em aporias; se são compatíveis 
com a maior parte dos Direitos Humanos ou, pelo menos, com 
aqueles reconhecidos por todos como os mais importantes, 
tais como o direito à vida, à igualdade e à liberdade. No caso 
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daqueles pareceres que satisfaçam a essas condições, como a 
do reconhecimento público (pareceres endoxais), eles pode-
riam operar como premissas de projetos legislativos cuja fina-
lidade seria sua transformação em lei, ocorrendo o inverso para 
pareceres que não atingissem essa finalidade. Assim, seria pos-
sível chegar a um corpus suficiente de valores compartilhados 
ou compartilháveis por todos. 

Para que isso seja factível, uma sugestão interessante foi 
dada por Jacques Maritain, por ocasião da Declaração de 1948, 
quando argumentou que “não era preciso perguntar-se ‘o por-
quê’ da adesão dos Estados à declaração, posto que os ‘porquês’ 
seriam diferentes ou inclusive incompatíveis entre si. Era sufi-
ciente, ao contrário, contentar-se com ‘o que’, isto é, com o fato 
de que havia uma convergência sobre alguns direitos fundamen-
tais” (MARITAIN apud BERTI, 2006, p. 149). Fica evidente a inspi-
ração de Maritain na filosofia prática aristotélica. 

Berti segue uma linha semelhante de pensamento ao ar-
gumentar que o mais importante não é buscar a justificação filo-
sófica dos Direitos Humanos (se ela é encontrada na lei divina ou 
natural, se na cultura ou na história dos povos) no momento que 
antecede seu reconhecimento público, mas, primeiro, procurar 
estabelecer uma espécie de máximo denominador comum en-
tre aqueles direitos partilhados em diferentes culturas. Somente 
em seguida a Filosofia pode e deve argumentar sobre os funda-
mentos desses direitos, no sentido de perguntar sobre o que eles 
envolvem e colocando em evidência os valores implícitos aos 
quais eles se referem. 

Postulamos geralmente que, apesar de nossas diferenças 
a respeito de religião, etnia, sexo e idioma, existe um denomina-
dor comum que nos une, tal como o reconhecimento de que “to-
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dos nascemos livres e iguais em dignidade e direitos”.11 Também 
é reconhecido o direito do ser humano de subtrair-se mediante a 
liberdade de pensamento e de consciência a uma série de condi-
cionamentos materiais à qual ele se encontra submetido, como 
sua hereditariedade ou suas tendências psíquicas. E assim pode-
remos seguir em relação a outros direitos. O fundamental é que 
esse denominador comum seja “máximo” e não “mínimo”, como 
adverte Boaventura Sousa Santos (1997)12. 

Enrico Berti não pretende fazer dos Direitos Humanos a 
solução para todos os problemas e paradoxos surgidos em razão 
do pluralismo cultural. Considera-os, entretanto, uma referência 
importante para todos aqueles que buscam enfrentar esses pro-
blemas e paradoxos a partir do uso da argumentação, da discus-
são e do confronto. 

Os valores compartilhados nos Direitos Humanos se 
apresentam como uma das melhores respostas éticas aos de-
safios do pluralismo de nossas sociedades. O reconhecimento 
abrangente de um máximo denominador comum de direitos 
preservaria as diferenças entre as várias pertenças culturais e 
suas motivações para entrar em acordo a respeito de um direito 
humano determinado. 

11  Como sabemos, este é o núcleo do Artigo I da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos: “Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São 
dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com 
espírito de fraternidade”.

12  Isso não significa pactuar com a advertência, comum em nossa época, a respei-
to da inconveniência da sobrecarga da política de direitos humanos com novos 
direitos ou com concepções mais exigentes de direitos. Essa advertência não é 
resultado da constatação de uma “inflação dos direitos humanos”; trata-se, an-
tes, da “manifestação tardia da redução do potencial emancipatório da moder-
nidade ocidental à emancipação de baixa intensidade possibilitada ou tolerada 
pelo capitalismo mundial” (SOUSA SANTOS, 1997, p. 114).  
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Pluralismo versus universalidade: 
educação e Direitos Humanos na pós-
modernidade

Antonio José Romera Valverde1

Jelson R. de Oliveira2

1. Introdução

Após quase 70 anos da aprovação da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, pela ONU, em 1948, os Direitos Humanos 
ainda despertam polêmicas. Seja entre aqueles que reivindicam 
sua efetivação pelas mais variadas frentes jurídico-políticas, seja 
entre os arautos de discursos de matiz conservadora, que negam 
sua importância ou impedem seu cumprimento, promoção e ga-
rantia, o que inclui, em geral, pela tentativa constante de crimi-
nalização de seus defensores. Os lados em disputa dão o índice 
da tensão em curso. 

Tais polêmicas revelam uma característica dos Direitos 
Humanos: o constante caráter controverso e contestável, que 
parece ser essencial para seu desenvolvimento, pois por meio do 
debate livre e contraditório e dos dissensos próprios da experi-
ência democrática, uma vez explicitados, a sociedade dá passos 
rumo à sua efetiva defesa, garantia e promoção. Em tal processo, 
os Direitos Humanos favorecem a convivência humana marcada 

1 Professor do PEPG em Filosofia da PUC-SP e do Departamento de Fundamentos 
Sociais e Jurídicos da Administração da EAESP-FGV-SP. 

2 Professor do Programa de Pós-Graduação (mestrado e doutorado) em Filosofia 
e do Programa de Pós-Graduação (Mestrado) em Direitos Humanos e Políticas 
Públicas da PUCPR. 
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pelas diferenças étnicas, culturais, sociais, retratadas por posi-
ções díspares. Assim, os argumentos dissonantes — ainda que 
não se esteja previamente de acordo —, podem ser confronta-
dos pelos lados opostos através do diálogo, mediado sob a base 
do amplo espectro dos Direitos Humanos.  

É possível dispor as diferentes posições na obtenção da 
compreensão de assuntos graves em disputa às margens da 
indesejada injunção jurídico-política. Polêmicas e possibilidades 
de mediações que, não raras vezes, revelam o desconhecimento 
de parcelas significativas da sociedade — o que inclui os agentes 
públicos — em torno da temática dos Direitos Humanos, tanto 
do ponto de vista da construção dos fundamentos filosóficos e 
do desenvolvimento histórico, quanto da sua viabilidade, urgên-
cia e importância para o reconhecimento e a promoção da dignida-
de de todos os seres humanos. E isso nos âmbitos da vida privada 
e da pública. Ainda que poucos venham a público negar sua im-
portância, muitos são os que assumem posições de negação dos 
Direitos Humanos no campo reduzido das relações próximas, 
no microcosmo familiar e das amizades. Dos que vêm a públi-
co — na forma de negação da emergência da aplicação urgente 
dos Direitos Humanos — encontram-se aqueles que pregam a 
discriminação de gênero, os preconceitos étnicos, sociais e reli-
giosos, que pensam o avanço da criminalidade resolvido com a 
cega expectativa da punição de adolescentes em conflito com a 
lei e a redução da menoridade penal, a reforçarem preconceitos 
e pré-juízos arraigados como se a dinâmica social e histórica não 
existisse, em realidade. 

Além disso, há discursos parciais, que atrelam os Direitos 
Humanos às motivações de guerras internacionais de caráter 
intervencionista, antípodas do princípio da autonomia dos po-
vos, travestidos de luta contra o terrorismo e o narcotráfico, fun-
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dando toda sorte de arbitrariedades de nações opulentas contra 
as desfavorecidas pelo desenvolvimento econômico, como tem 
sido comum na conjuntura internacional a partir dos anos 1990. 
Nesse campo, diga-se, mais prático, as polêmicas só fazem au-
mentar e o consenso parece realmente impossível. 

Trata-se de um tema em disputa, portanto. Muitas dessas 
divergências discursivas simulam fundar-se em um problema 
de cunho central da atualidade: a relação entre Direitos Humanos 
e multiculturalismo. O objetivo desse texto é analisar como isso 
ocorre e quais os seus desdobramentos para o âmbito da edu-
cação em/para/com Direitos Humanos, compreendida como es-
tratégia capaz de qualificar o debate e conduzir a campos (ainda 
que provisórios) de consenso. 

2.  Antecedentes e crise da universalidade 
dos valores

Desde a Era Moderna, sobremaneira ao tempo do Escla-
recimento, de modo particular nos países em que o sucesso do 
projeto burguês revelou-se na forma do dinamismo incontes-
te da produção de bens e de riquezas, considerou-se o acesso à 
educação escolar um direito de todos os homens, projetado pela 
universalização da nova racionalidade e instrumento de emanci-
pação humana. 

A Era Moderna redescobriu a educação com as tintas da 
subjetividade e do serviço de exploração da res extensa. Tal mode-
lo educacional, ainda que tenha trazido inúmeros avanços para a 
garantia dos Direitos Humanos, a começar pelas grandes Revo-
luções de Direitos, que ensaiaram seu apogeu na França, no ano 
de 1789, trouxe o prejuízo de tratar os sujeitos como entidades 
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abstratas, separadas da natureza e do mundo em geral, auto-
centrados, unilaterais quanto à evocação de uma forma de racio-
nalidade negadora do corpo em suas especificidades, findando 
por invisibilizar os agentes humanos concretos, pela afirmação 
de determinados padrões sociais e científicos, tidos e havidos por 
adequados e desejáveis, em detrimento dos que incluíam as Hu-
manidades no amplo espectro educacional pedagógico.

O projeto da Modernidade, dentre outros percalços, pro-
duziu o perfil da padronização — estereotipada — de homem. 
Não demorou para que uma crítica contundente a tal tarefa 
padronizadora da educação matematizante (porque fundada 
na recepção da invenção do racionalismo cartesiano) viesse à 
tona. A primeira delas, baseada no reconhecimento do excesso 
de racionalidade tornada hegemônica, encontra-se na filosofia 
de Giambattista Vico, máxime na obra Il Metodo degli Studi del 
Nostro Tempo (1708). Após Vico, o ponto de inflexão da crítica à 
Era Moderna, encontra-se em parte no diapasão de “fim do ethos 
antigo e ocaso das ilusões”, registrado na obra de Giacomo Le-
opardi (1798-1837), e, contemporaneamente, sob o pensamento 
de Marx, de Nietzsche e de Freud.   

Do ponto de vista educacional, os métodos e os currículos 
herdados do platô racionalista passaram a pensar os estudantes 
de forma uniformizada, sem levar em conta a pluralidade e a 
diversidade de orientações sexuais, experiências religiosas, ca-
racterísticas étnicas, classe social, como aparecem nos discursos 
ético-filosóficos e culturais a partir do fim do século XIX. 

Desatenta às novas reivindicações socioculturais, como 
uma das instituições sociais mais importantes, a escola tornou-
-se comprometida, quase que unicamente, com o desempenho 
burocrático administrativo de alunos, na forma de registro de 
presença, notas, aprovações e promoções, sob a chancela de um 
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sistema que, ao fim, certifica indivíduos de acordo com determi-
nados padrões preestabelecidos, aptos ou não para viverem em 
sociedade. Interessa a formação para o Estado e para o mercado: 
para o primeiro, funcionários públicos capazes de serem aprova-
dos em concursos; para o outro, bons e dóceis funcionários das 
máquinas e suas contabilidades. Perdeu-se com isso a possibi-
lidade de lidar com as vivências próprias de cada pessoa, suas 
individualidades, aquelas mesmas que parecem não ter lugar na 
escola, dado o próprio sistema escolar hegemônico, gerador de 
desinteresse de gestores, orientadores pedagógicos e, de certa 
forma, por alguns professores. 

O que está em jogo é o modelo de subjetividade, caso con-
corde-se que a educação devia ser, como propôs Nietzsche, antes 
de nada, um processo de libertação da “essência” própria de cada 
indivíduo. A propósito, Nietzsche escrevera:

Teus verdadeiros educadores, aqueles que te for-
marão, te revelam o que são verdadeiramente o 
sentido original e a substância fundamental da tua 
essência, algo que resiste absolutamente a qualquer 
educação e a qualquer formação, qualquer coisa em 
todo caso de difícil acesso, como um feixe compacto 
e rígido: teus educadores não podem ser outra coisa 
senão teus libertadores (NIETZSCHE, 2003, p. 140). 

Nietzsche foi um dos primeiros a combater o ideal padro-
nizador da nova cultura humanista, à medida que fomenta um 
diagnóstico crítico prospectivo da Modernidade, tida como uma 
“cultura jornalística”, adepta da vulgaridade, que o filósofo ale-
mão qualificou de filisteísmo cultural (NIETZSCHE, 2003, p. 151),  
dos processos de igualação e de negação das diferenças. Sob tal 
diagnóstico, inclui a educação (e as instituições de ensino, em par-
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ticular) entre as instituições que remontam ao modo de organiza-
ção epistêmico e social derivado do espírito do século XVII, marca-
do pela visão mecanicista racionalista. Visão anacrônica, cuja base 
serviu de fonte da padronização dos processos de conhecimento, 
com fim de acessar pretensas verdades acerca de objetos ou dos 
sujeitos. Modelo ao qual Nietzsche posicionou-se fortemente con-
trário, como na forma operada em O futuro dos nossos estabelecimen-
tos de ensino.

Ora, o problema da subjetividade tornou-se central, por-
tanto, no âmbito da educação, e, por extensão, no âmbito tam-
bém dos Direitos Humanos, e pode articular-se filosoficamente 
em torno da relação entre esses dois âmbitos. Trata-se de inter-
rogar se a subjetividade pode fornecer a garantia natural dos Di-
reitos Humanos como (direitos) naturais, ou se, para além desse 
fundamento, outros deveriam ser incluídos? No primeiro caso, o 
ponto de reconhecimento dos Direitos Humanos como naturais, 
objeto de discussão constante, com mais precisão e argúcia na 
área jurídica, em que a opção de reforçar tal fundamento tornou-
-o predominante. 

O que se põe em questão, nesse domínio, é o reconhe-
cimento dos Direitos Humanos como constituintes da subje-
tividade, independente de suas circunstâncias, que se apre-
sentam, naturalmente, como portadora de direitos. Norberto 
Bobbio, autor de A Era dos Direitos, ultrapassa essa concepção 
ao dar atenção central aos contornos sociais dos Direitos Hu-
manos, reconhecendo que, historicamente, eles não são dados, 
mas, ao contrário, resultam de lutas sociais de parcelas da po-
pulação, que sofreram e sofrem cotidianamente com inumerá-
veis tipos de violação de seus direitos. Tal visão explicita a ideia 
de que os Direitos Humanos se apresentam como manifesta-
ções de diferentes subjetividades, que aparecem e se projetam 
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como tais à medida, justamente, em que são capazes de for-
mular reivindicações próprias. Em outras palavras, do ponto de 
vista da subjetividade, a reivindicação de direitos é parte de sua 
atividade constituinte.

O que está em questão é a tentativa de compreender o ho-
mem e as formas de garantia da integridade e da dignidade que 
lhe são próprias. Diante de todas as violações dos direitos em 
grande escala, algumas delas provocadas pelo próprio Estado, 
que, de agente protetor, torna-se o agente infrator, a ideia de que 
o homem, natural e justamente por ser parte da humanidade, 
deve ter seus direitos garantidos, torna-se precária. Nenhuma 
subjetividade abstrata serve mais para garantir essa integrida-
de. Os sujeitos, mergulhados em suas circunstâncias, emergem 
pelas diferenças e reivindicam o reconhecimento daqueles direi-
tos que a normatividade reinante não é capaz de garantir, diante 
do assombroso avanço da violência, principalmente a impetrada 
por parte de um poder central. 

De tal modo, a relação entre poder e direito à reivindica-
ção e à participação social é um dos temas mais difíceis e com-
plexos no âmbito da reflexão acerca dos Direitos Humanos.  
A violência, como recurso de exercício do poder aparece no âmbito 
da negação da integridade do sujeito concreto, na forma dos indi-
víduos sociais diferentes e divergentes, que socialmente irrompem 
com reivindicações de direitos. Secundados por princípios dos di-
reitos naturais, movimentos sociais criam espaços de direito como 
o MST e MTST, na contramão da excessiva positivação do direito.  

Trata-se de um desafio atual à medida que é pensado sob 
o horizonte da chamada pós-modernidade, caracterizado como 
sendo um tempo marcado pela desconfiança em relação aos va-
lores éticos tidos como universais. Convive-se com cacos do que 
restou dos valores universais, por vezes, do ponto de vista mera-
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mente formal e prosaico, refletidos na descrença em relação às 
instituições sociais — estado, religião, família, política, trabalho, 
escola, sistema jurídico, sistema das artes — e mesmo àquilo 
que, grosso modo, poderia ser chamado de público, que exige pac-
tos e contratos, cuja base é a capacidade de abrir mão dos inte-
resses privados em nome do interesse comum, do bem público. 

Voltando à antiga disjunção, presente na Antiguidade — 
a tragédia Antígona é exemplar memória do aspecto —, bastan-
te evidente também na Modernidade com Hobbes e Rousseau, 
principalmente, entre uma ética individual e uma ética política, 
entre dirigir individualmente as condutas ou seguir os interesses 
sociais em vista dos fins comuns do bem público. Por parecer ser 
comprovada, facilmente, vence a primeira hipótese, aliada à pro-
blemática do sujeito em relação à norma ética universal, que em 
descenso aparece em primeiro plano, como que agravado pelo 
ideário do sujeito livre lançado ao mercado, pretensamente livre. 
Afinal, o mercado organiza a sociedade, mas não cria valores for-
tes, ao contrário desmobiliza a possibilidade de tangenciarem-
-se valores universais e pensar maiúsculo para além da produção 
e do consumo de mercadorias, sob a égide de falsas necessidades 
a perpetuar uma forma de escravidão contemporânea, à qual os 
indivíduos se sentem forçados a aderir. Tão fortes tais adesão e 
introjeção, a ponto de Marcuse questionar a validade da teoria 
da alienação marxiana, in totum, ao momento em que o alienado 
aceita a alienação, seduzido pelas mercadorias de obsolescência 
programada, cujo resultado é uma “euforia na infelicidade”3.  

Torna-se oportuno refletir com Nietzsche e, posterior-
mente, com Heidegger, o lastro da Modernidade. Primeiro, as 
duas filosofias tiveram de recusar a lógica do progresso, princi-

3  Ver capítulo “As novas formas de controle”, em MARCUSE, 2015.



49TEORIAS E FORMAS DE ABORDAGEM DOS DIREITOS HUMANOS  
NUMA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR

palmente em sua associação à ideia de novidade, presente na 
trajetória do pensamento moderno. Como mostrou Vattimo 
(1996, p. VI), precisaram recusar quanto à ideia de superação, no 
sentido de colocar um novo fundamento para o pensamento. 
Principalmente, com Nietzsche, isso se torna para muitos não 
só um incômodo, mas o motivo de recusa prévia de sua filosofia. 
Como será possível uma filosofia crítica que não elevasse o pen-
samento a um novo patamar? Como pensar uma filosofia que se 
recusa a reconstruir a segurança acerca da qual a própria crítica 
seria erguida? Como aceitar que a Filosofia não seja, simples-
mente, um caminho para novas verdades? 

Os dois filósofos deram-se conta de que a crítica radical 
da Modernidade exigiria a recusa da própria lógica intrínseca ao 
pensamento de cunho, diga-se, “desenvolvimentista”, assumido, 
marcadamente, pelo período histórico da Modernidade. Pensar 
contra a Modernidade não é só pensar em oposição ao seu ho-
rizonte em termos teóricos, entretanto, pensar opostamente ao 
método: não só criar uma nova estrutura para o pensar filosófi-
co, porém, abrir mão do próprio pensar sob estruturas, quebrar a 
lógica estruturante do pensamento, recusar justamente a noção 
de fundamento do pensar e, em última instância, a de que o pen-
samento oferece alguma fundação. 

Eis a radicalidade do pensar filosófico que Vattimo asso-
cia ao modus operandi filosófico da Pós-Modernidade: criticar o 
pensamento ocidental radicalizando a crítica no intento de que 
ela mesma seja superada, abstendo-se de implantar uma nova 
teoria, pretensamente, mais verdadeira, acima dos antigos ali-
cerces ora destruídos. Recusar o pensamento do progresso inclui 
a recusa da ideia de superação e de ultrapassamento, como cate-
gorias modernas por excelência, típicas daquele modo de operar 
histórico, amplamente criticado por Nietzsche, em Consideração 
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extemporânea, acerca da história. Não bastaria, portanto, des-
construir as bases da cultura, nem demonstrar o quanto as cons-
truções são obsoletas e desnecessárias, posto que simbolizam a 
fraqueza do humano diante das condições vitais. Ao lugar disso, 
a filosofia nietzschiana parece estabelecer, na força de um vazio 
como travessia dos niilismos, sob outras condições: por não ter 
uma meta ou um fim último, o próprio pensamento se sustenta 
por si mesmo no vácuo que lhe é próprio. 

Se no campo da subjetividade pode-se tratar do fim do 
sujeito, no campo da moralidade a afirmação de que não há 
fatos, mas apenas interpretações, sugere a negação das velhas 
“estruturas estáveis do ser” (VATTIMO, 1996, p. VIII), em nome 
da afirmação do perspectivismo de todos os valores. Algo que, 
para além dos prejuízos apontados por aqueles que acreditam 
abrir-se uma nova afirmação do individualismo e mesmo do 
relativismo dos valores, inspira a abertura para o pensamento 
aos pluralismos, mais adequada à complexidade das decisões 
éticas e sociais contemporâneas e aos novos sujeitos de direitos, 
que inclui a atenção às várias dimensões da vida no planeta, o 
fortalecimento das democracias e a abertura de novos canais de 
participação que contemplem, principalmente, as “chamadas” 
minorias, que não são minoritárias. Assim, no horizonte da crise 
residem novas possibilidades. 

Contudo, caberá à educação, na linha das propostas de au-
tores como Edgard Morin (2007), pensar seu papel no trabalho 
com as incertezas. Por certo, a educação terá a tarefa de educar o 
pensamento e a sensibilidade. Afinal, algum viés romântico so-
brevive ao mar da devastação dos núcleos da noção de progres-
so, sob os ares da passagem do esclarecimento. Os desafios não 
são poucos, porque ao lado dos avanços para a abertura de novos 
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sujeitos, há o espectro da fragmentação e da segmentação, na 
forma da profusão de éticas e de discursos éticos em movimento 
no âmbito da sociedade de massas, de consumo e do espetáculo, 
via fetiche da mercadoria e reificação (Marx, Lukács, Debord) e 
do dinheiro que, de meio, torna-se fim em si mesmo, em nome 
da ordem do capital globalizado. 

Vive-se, aparentemente, o fim das utopias e das idealiza-
ções, as subjetividades rendem-se ao fenômeno do tédio, l’ennui 
antecipado por Baudelaire entendido como incuriosidade, segui-
do por Fernando Pessoa e, antes deles, por Bernardo de Claraval, 
que o descreveu como um enjoar-se da contemplação do bem 
divino da parte do monge medieval enclausurado. Ao tempo em 
que ciência e tecnologia se transformam em um Prometeu de-
sacorrentado, com poderes absolutos, como sugeriu Hans Jonas, 
levando ao prolongamento da vida, criogenia, transgenia, des-
truição da natureza ou do que restou dela, uso de fármacos para 
todos os fins (cujo emblema é o Prozac, o Xenical e o Viagra),  
sugerindo novas aporias ao campo da bioética.

2.1 Consenso de sobreposição intercultural

Nesse cenário contemporâneo, os Direitos Humanos re-
aparecem como um bastião de resistência dos que acreditam 
ainda na possibilidade, senão de um fundamento, ao menos no 
horizonte futuro de um pensamento ético de bases universali-
zadas. É a tese de Enrico Berti, para um exemplo, a quem os Di-
reitos Humanos ainda mantêm a atualidade diante da crise dos 
fundamentos da ética e das várias teorias que tentam lidar com 
o fenômeno do multiculturalismo:
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Em minha opinião, é ainda possível identificar uma 
ética verdadeiramente universalista, isto é, não liga-
da a uma comunidade ou a uma tradição particular, 
mas compartilhável por todos e, ao mesmo tem-
po, não formalista, isto é, capaz de propor valores 
determinados. Esta ética está implícita nos assim 
chamados “direitos humanos”, os quais pressupõem 
claramente uma determinada concepção de ho-
mem segundo a qual cada indivíduo humano pos-
sui determinados direitos, ou seja, determinadas 
capacidades, cuja possibilidade de realização deve 
ser reconhecida e garantida. Trata-se de uma ética 
universalista porque [...] é compartilhada por todos, 
acima de qualquer pertencimento a comunidades, 
culturas e civilizações particulares. Trata-se também 
de uma ética não formalista porque há em sua base 
uma ideia de “bem comum”, entendido como plena 
realização, para cada homem, de todas as capacida-
des que efetivamente possui, ou seja, como “plenitu-
de” (fulfillment) ou “vida florescente” (flourishing life) 
(BERTI, 2006, p. 143).

Berti insiste, portanto, nos Direitos Humanos como 
uma alternativa, uma espécie de terceira via para a ética, 
dado que com eles se fugiria tanto do completo relativismo 
trazido pela Pós-Modernidade quanto do universalismo for-
mal das éticas tradicionais. 

Entendendo a questão central dos Direitos Humanos 
como afirmação das condições pelas quais um homem pode se 
tornar aquilo que é, como garantia das condições para seu de-
senvolvimento pleno como indivíduo humano, o que inclui, cer-
tamente, seu pertencimento à sociedade, que, no limite, Berti 
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associa à ideia de bem comum, resolvendo com isso aquela su-
posta aporia entre indivíduo e sociedade.

Nesse âmbito, será oportuno perguntar se a universali-
dade reserva algum sentido ao tratar do respeito ao multicultu-
ralismo, que, de resto, parece ser um valor inerente aos próprios 
Direitos Humanos, uma conquista do qual o mundo contempo-
râneo não está mais disposto a abrir mão, ou se a afirmação da 
universalidade dos Direitos Humanos não será parte de um con-
tinuado processo de colonização do Ocidente sobre o Oriente e 
mesmo de parcela significativa da comunidade ocidental acima 
de outras parcelas, como as comunidades tradicionais de luga-
res ermos da própria América, por exemplo. Algo que tinha sido 
proclamado como desafio por Lévi-Strauss, a quem a diversida-
de cultural de cada povo não poderia ser ameaçada por uma afir-
mação unilateral, que pretendesse evocar a igualdade básica de 
todas as pessoas, tal como os Direitos Humanos propõem. 

Nesse sentido, o caminho longo da ordem internacio-
nal dos Direitos Humanos, que inclui todos os documentos e 
os mecanismos de Direitos Humanos, terá como último limite 
a questão do multiculturalismo, ao tempo em que fomentará 
a necessidade de novos consensos, que garantam a efetividade 
dos Direitos Humanos, em vista da garantia da integridade e da 
dignidade de todos os seres humanos, sem, com isso, negar-lhes 
o direito à sua própria autoafirmação cultural. 

A questão foi avaliada por Bielefeldt (2000), a quem será 
necessário considerar o reconhecimento da universalidade dos 
Direitos Humanos, que não deve dar-se sem que se tenha em 
vista o que representam como núcleo de um “consenso de sobre-
posição intercultural” (p. 77) e sem também que, principalmen-
te, pergunte-se se eles não passariam de um evento ocidental e, 
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portanto, parte inerente da tradição ocidental, que nem sempre 
tem encontrado aceitação por outras culturas, como a islâmica, 
por exemplo, amplamente analisada pelo autor. 

A ideia de um consenso que não anula as tensões próprias 
do âmbito político é retirada de John Rawls, para quem a justi-
ça será estabelecida — em uma sociedade de tipo moderna e 
liberal — a partir da ideia de pluralidade. Um dos aspectos desse 
problema parece, de modo especialmente relevante, ser a neces-
sidade de construir o espaço de intermediação e de respeito às 
diferenças culturais, ao qual se construirá algum tipo de limite 
para a tolerância, sem negar as múltiplas concepções de valores 
vigentes, que são formuladas pelo filósofo, pelas palavras:

a premissa normativa dos Direitos Humanos é a 
percepção de que, sob as condições da era moderna, a 
pluralidade de maneira de vida cultural e de orien-
tações religiosas e de cosmovisão somente poderá 
ser tornada produtiva se as pessoas aceitarem, pe-
las suas diferenças, que elas reconhecem a liberdade 
igual e a participação com direitos iguais para todos 
(BIELFELDT, 2000, p. 179). 

Duas premissas serão relevantes para a sua realização: 
autorresponsabilidade e coparticipação. Isso significa que, em 
tal espaço, os Direitos Humanos não podem ser contrapostos às 
cosmovisões ou concepções de cunho cultural e religioso, ao con-
trário, eles representariam, justamente, o exercício da liberdade 
nesse âmbito, desde a liberdade tomada como garantidora, ao 
mesmo tempo, da inviolabilidade da condição humana — algo 
que se apresentaria como um limite à tolerância.  
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2.2 Educar para o consenso de sobreposição 

A reflexão acerca da universalidade e do multicultura-
lismo alcança relevância para a educação, seja porque a era da 
comunicação de massa, que deveria votar-se à conscientização, 
favoreceu uma visão distorcida das diferenças culturais ou por-
que seus discursos continuaram travestidos de preconceitos e 
de discriminações, que inviabilizaram a posição unilateral de 
identidades; seja porque os Direitos Humanos não foram, histo-
ricamente, considerados como tema/problema de interesse nos 
processos educativos formais e não formais; seja porque as insti-
tuições educacionais não estavam preocupadas com o tema e/ou 
não se sentiram até o presente preparadas para discuti-lo como 
parte dos seus currículos; seja, ainda, porque os modelos de edu-
cação têm sido pensados de forma a-histórica, alheios às lutas 
populares históricas que marcam a sociedade brasileira, em que 
se passa grande parte da luta dos Direitos Humanos, ou até mes-
mo contra-histórica, por oferecerem interpretações equivocadas 
ou, no mínimo, parciais a respeito das formas e forças constitui-
doras de nossa realidade social. 

Como uma das instituições sociais fundamentais, a es-
cola — nos seus variados níveis, do Ensino Fundamental até o 
Superior — vem, por isso, sendo convocada a assumir a dian-
teira do debate dos Direitos Humanos, dentre outros aspectos, 
porque a escola tem vivenciando cotidianamente as violações 
de Direitos Humanos. A violência, a exploração sexual, a homo-
fobia, o preconceito racial, são alguns dos principais desafios 
a compor parte da realidade escolar. Por vezes, a mais visível. 
Ao promover o modelo educacional em/para/com os Direitos 
Humanos, a instituição educativa não só cria condições para 
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enfrentar as violações, como cria mecanismos de prevenção 
capazes de valorizar e de promover a dignidade humana para 
além dos muros escolares. Pois, quando a educação é realizada 
segundo os princípios dos Direitos Humanos e tendo em vis-
ta a formação filosófica, histórica e jurídica, a respeito de seus 
pressupostos e de seus propósitos, a escola não só é vivenciada 
como um núcleo de garantia, defesa e promoção da dignidade, 
de todos os seres humanos, como antecipa o que se deseja para 
toda a sociedade, na realização plena e efetiva seu papel social: 
educar o pensamento e a sensibilidade de futuros cidadãos 
responsáveis pelo bem público, distantes do curto olhar dos in-
teresses individuais. Neste passo, a Escola assumirá o desafio 
de educar para o consenso de sobreposição, sem o que ela não 
será realmente educativa, formadora de homens que pensem 
os reais problemas da humanidade. 

A constituição dos Direitos Humanos como tarefa edu-
cativa passa pela capacidade de pensar a articulação entre 
normas universais, que garantam a convivência comum e o 
respeito à diversidade, que dá o direito de cada um ser aqui-
lo que é. A instituição educativa deve ser reconhecida como a 
oportunidade de experimentação da desejada cultura da paz 
e da promoção social, que se quer ver estendida para todos os 
patamares da sociedade.

De alguma forma, essa tem sido a tônica dos esforços que 
remontam à Constituição Brasileira de 1988, à medida que reco-
lheu os apelos de parcelas significativas da sociedade civil, orga-
nizada durante o processo nacional de redemocratização, dando 
passos eloquentes no sentido de acolher as premissas constan-
tes das legislações internacionais de Direitos Humanos, repercu-
tindo de modo especial no reconhecimento do princípio da dig-
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nidade de todos os seres humanos4 e nas responsabilidades do 
Estado em defender, garantir e promover os direitos. Mesmo que 
a Constituição de 1988 tenha deixado de, previamente, oferecer 
ocasião para a revisão da malsinada Lei da Anistia, que, de viés 
político arenista-militar, anistiou desigualmente torturadores e 
perseguidos políticos dos tempos da ditadura civil-militar bra-
sileira, pela Emenda Constitucional n. 26 de 19855. Aspecto em 
pauta desde 2010, ao tempo em que a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos (CIFH) da OEA condenou a União a rever a Lei 
da Anistia, sustentando a tese de caráter universal de crimes de 
tortura, de execução por ordem do Estado, mesmo que delegada 
a grupos paramilitares, pois são absolutamente inafiançáveis, 
contrárias à orientação dos Direitos Humanos. 

A propósito, a Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF), proposta pelo Conselho Federal da OAB, 
pelo Sr. Fábio Konder Comparato, é basilar para o entendimento 
da situação jurídico-política em que se encontra a União frente à 
Corte Interamericana de Direitos Humanos6. 

O Brasil, ao que tudo indica, deste ponto de vista, encon-
tra-se devedor e será obrigado a responder à CIFH reformando 

4 Tal princípio consta no Título II, “Dos Direitos e Garantias Fundamentais” e serve 
de guia o reconhecimento de vários direitos individuais e coletivos constantes 
no Capítulo I, Artigo 5, bem como de direitos sociais (Capítulo II, Artigos 6 a 11), 
de direitos de nacionalidade (Capítulo III, Artigos 12 e 13) e de direitos políticos 
(Capítulo IV, Artigos 14 a 16).

5 A propósito, conferir o texto da Emenda Constitucional n. 26, de 1985. Disponí-
vel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_an-
terior1988/emc26-85.htm>. Acesso em: 23 set. 2015. 

6 Ver a decisão do STF, tendo como relator o Ministro Eros Grau, que encerrou 
– sem encerrar – a ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamen-
tal), encaminhada pelo Conselho Federal da OAB, na pessoa do Sr. Fábio Konder 
Comparato, de 29 de abril de 2010. Disponível em: <http://goo.gl/1ZBCx8>. 
Acesso em: 23 set. 2015. 
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a Constituição de 1988, oportunidade em que poderá rever a Lei 
da Anistia, de 1979. É bom lembrar que, como o Brasil foi um dos 
primeiros signatários da Declaração dos Direitos Humanos, de 
1948, declaração que fundamentou, exemplarmente, as deman-
das contra o estado de exceção brasileiro, entre 1964 e 1985, vê-se 
obrigado, inexoravelmente, a rever a Lei de Anistia. Além de pas-
sar a limpo a história recente do país, como fizeram com altivez 
democrática os vizinhos Argentina, Chile e Uruguai. 

O tema, contudo, ganhou relevância no âmbito da edu-
cação (ela mesma, um dos Direitos Humanos reconhecidos na 
Carta Magna) a partir de 2003, como resultado dos esforços do 
Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos, ligado 
ao Ministério da Educação, que aprovou, em 2006, o Plano Na-
cional de Educação em Direitos Humanos — PNEDH (BRASIL, 
2006)7. Tal documento faz parte das exigências da ONU contidas 
em Década das Nações Unidas para a Educação em Direitos Huma-
nos 1995/2004 — Lições para a vida, e também pelas iniciativas às 
quais o Brasil ficou obrigado pelo Programa de Ação da II Confe-
rência Mundial de Direitos Humanos, realizada em Viena, no ano de 
1993, do qual é signatário. No parágrafo 33 do documento, pode-
-se ler claramente a respeito:

A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos re-
afirma o dever dos Estados, consagrado na Declara-
ção Universal dos Direitos Humanos, no Pacto Inter-
nacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
e em outros instrumentos internacionais de direitos 
humanos, de orientar a educação no sentido de que 
a mesma reforce o respeito aos direitos humanos e 

7 O PNEDH derivou do Programa Nacional de Direitos Humanos, publicado em 
1996 e reformulado em 2002 e em 2010, quando foi lançado o PNDH-3, que 
apresenta um eixo de Educação e Cultura Em Direitos Humanos. 
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liberdades fundamentais. A Conferência sobre Di-
reitos Humanos enfatiza a importância de incorpo-
rar a questão dos direitos humanos nos programas 
educacionais e solicita aos Estados que assim proce-
dam. A educação deve promover o entendimento, a 
tolerância, a paz e as relações amistosas entre as na-
ções e todos os grupos raciais ou religiosos, além de 
estimular o desenvolvimento de atividades voltadas 
para esses objetivos no âmbito das Nações Unidas. 
Por essa razão, a educação sobre direitos humanos 
e a divulgação de informações adequadas, tanto de 
caráter teórico quanto prático, desempenham um 
papel importante na promoção e respeito aos direi-
tos humanos em relação a todos os indivíduos, sem 
qualquer distinção de raça, idioma ou religião, e de-
vem ser elementos das políticas educacionais em ní-
veis nacional e internacional (DHNET, 2015).

O texto do Plano de Ação obriga, assim, os signatários a im-
plementarem medidas que efetivem os Direitos Humanos nos 
processos educativos, mas também oferece pistas a respeito de 
como a educação pode ser um instrumento de promoção e res-
peito dos Direitos Humanos. Obviamente, nenhuma legislação é 
suficiente para garantir atitudes que estejam de acordo com os 
Direitos Humanos. 

Uma lei é um princípio orientador, muitas vezes com pou-
ca efetividade prática, caso não sejam desenvolvidos mecanis-
mos e diretrizes capazes de mobilizar objetivamente os cidadãos 
em suas experiências concretas.8 Isso passa, no caso da educa-

8 Para maior compreensão do movimento em escolas públicas para assegurar os 
direitos de aprendizagem com base nos Direitos Humanos, consultar os seguin-
tes documentos do MEC:
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ção em Direitos Humanos, por uma reavaliação dos conceitos e 
procedimentos metodológicos, que caracterizam os processos 
educativos. Fazem parte desses esforços, no âmbito da Educação 
Superior, por exemplo, os trabalhos da Associação Nacional de 
Direitos Humanos e a aprovação das Diretrizes Nacionais para a 
Educação em Direitos Humanos, cujo parecer do Conselho Na-
cional de Educação, aprovado em março de 2012, reconhece a 
educação “como uma das mediações fundamentais tanto para o 
acesso ao legado histórico dos Direitos Humanos, quanto para a 
compreensão de que a cultura dos Direitos Humanos é um dos 
alicerces para a mudança social” (BRASIL, 2012a, p. 2). 

O parecer, homologado pelo Ministro da Educação em 
maio de 2012, afirma ainda que “a educação é reconhecida como 
um dos Direitos Humanos e a Educação em Direitos Humanos é 
parte fundamental do conjunto desses direitos, inclusive do pró-
prio direito à educação”9 (BRASIL, 2012a, p. 2).

Após historiar a invenção dos Direitos Humanos, analisar 
o contexto sociopolítico brasileiro dos últimos 60 anos e desta-
car a importância do ensino e da assimilação de tais direitos no 

1.  BRASIL. Ministério da Educação. DICEI/COEF. Elementos conceituais e me-
todológicos para definição dos Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento 
do Ciclo de Alfabetização (1º, 2º, 3º anos) do Ensino Fundamental. Brasília: 
MEC, 2012b; 

2. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de 
Apoio à Gestão Educacional. Pacto nacional pela alfabetização na idade cer-
ta. Brasília: MEC; SEB, 2012c.

9 Na “Introdução” do Parecer lê-se: “Os Direitos Humanos são frutos da luta pelo 
reconhecimento, realização e universalização da dignidade humana. Histórica e 
socialmente construídos, dizem respeito a um processo em constante elabora-
ção, ampliando o reconhecimento de direitos face às transformações ocorridas 
nos diferentes contextos sociais, históricos e políticos. Nesse processo, a educa-
ção vem sendo entendida como uma das mediações fundamentais tanto para o 
acesso ao legado histórico dos Direitos Humanos, quanto para a compreensão 
de que a cultura dos Direitos Humanos é um dos alicerces para a mudança so-
cial. Assim sendo, a educação é reconhecida como um dos Direitos Humanos 
e a Educação em Direitos Humanos é parte fundamental do conjunto desses 
direitos, inclusive do próprio direito à educação” (BRASIL, 2012a, p. 1). 
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Brasil, do item 1.1 do documento, intitulado “Direitos Humanos e 
Educação em Direitos Humanos no Brasil”, destaca-se que 

o PNEDH define a Educação em Direitos Humanos 
como um processo sistemático e multidimensional 
que orienta a formação do sujeito de direitos, arti-
culando as seguintes dimensões: a) apreensão de 
conhecimentos historicamente construídos sobre 
direitos humanos e a sua relação com os contextos 
internacional, nacional e local; b) afirmação de valo-
res, atitudes e práticas sociais que expressem a cul-
tura dos direitos humanos em todos os espaços da 
sociedade; c) formação de uma consciência cidadã 
capaz de se fazer presente em níveis cognitivo, so-
cial, cultural e político; d) desenvolvimento de pro-
cessos metodológicos participativos e de construção 
coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos 
contextualizados; e) fortalecimento de práticas in-
dividuais e sociais que gerem ações e instrumentos 
em favor da promoção, da proteção e da defesa dos 
direitos humanos, bem como da reparação das vio-
lações (BRASIL, 2012a, p. 5).

Contudo, o Parecer relembra também que “não se pode 
ignorar a persistência de uma cultura, construída historica-
mente no Brasil, marcada por privilégios, desigualdades, dis-
criminações, preconceitos e desrespeitos” (BRASIL, 2012a, p. 8). 
O documento não deixa de reconhecer que “em uma sociedade 
multifacetada como a brasileira, esta herança cultural é um obs-
táculo à efetivação do Estado Democrático de Direito”, cenário no 
qual a educação passa a ter um papel privilegiado: “considera-se 
que a mudança dessa situação não se opera sem a contribuição 
da educação realizada nas instituições educativas, particular-
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mente por meio da Educação em Direitos Humanos” (BRASIL, 
2012a, p. 8). Isso faz com que a Educação em Direitos Humanos 
tenha por “escopo principal uma formação ética, crítica e políti-
ca”, sendo que a primeira se refere à 

formação de atitudes orientadas por valores huma-
nizadores, como a dignidade da pessoa, a liberdade, 
a igualdade, a justiça, a paz, a reciprocidade entre 
povos e culturas, servindo de parâmetro ético-políti-
co para a reflexão dos modos de ser e agir individual, 
coletivo e institucional. 

Estão postas assim, segundo o Parecer, as bases para que 
o pluralismo não seja suplantado por novas formas de funda-
mentalismo: reconhecendo o papel de todos na construção dos 
espaços políticos, pois, a ideia de reciprocidade de direitos não 
anula a tensão, mas intensifica a possibilidade de diálogo de 
consenso de sobreposição.

 Ainda conforme esse Parecer, “a formação crítica diz res-
peito ao exercício de juízos reflexivos sobre as relações entre os 
contextos sociais, culturais, econômicos e políticos, promovendo 
práticas institucionais coerentes com os Direitos Humanos”. Ao 
passo que “a formação política deve estar pautada numa pers-
pectiva emancipatória e transformadora dos sujeitos de direi-
tos”, cabendo à educação promover “o empoderamento de gru-
pos e indivíduos, situados à margem de processos decisórios e de 
construção de direitos, favorecendo a sua organização e partici-
pação na sociedade civil”. 

A busca pelo consenso de sobreposição reaparece mais à 
frente: “vale lembrar que estes aspectos se tornam possíveis por 
meio do diálogo e aproximações entre sujeitos biopsicossociais, 
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históricos e culturais diferentes, bem como destes em suas rela-
ções com o Estado” (BRASIL, 2012a, p. 8). 

Dessa perspectiva, o documento afirma que uma forma-
ção ética, crítica e política (in)forma os sentidos da Educação em 
Direitos Humanos na sua aspiração de ser parte fundamental da 
formação de sujeitos e grupos de direitos, requisito básico para 
a construção de uma sociedade que articule, dialeticamente, 
igualdade e diferença, obrigando, por isso, que na concepção 
mesma de Direitos Humanos e de Educação, inclua-se uma no-
ção de igualdade que não suprima as diferenças, mas que indu-
za à luta contra todas as formas de preconceito e discriminação. 
Algo que, no limite, pode ser apontado como um fruto maduro 
do pluralismo cultural da chamada Pós-Modernidade. 

O documento permanece atento a essas questões e elenca 
como princípios norteadores da Educação em Direitos Humanos: 
dignidade humana; igualdade de direitos; reconhecimento e va-
lorização das diferenças e das diversidades; laicidade do Estado; 
democracia na educação; transversalidade, vivência, globalidade 
e sustentabilidade socioambiental (BRASIL, 2012a, p. 9). 

Contudo, o item Desafios ressalva que “ter leis que ga-
rantam direitos não significa que estes sejam (re)conhecidos e 
vivenciados no ambiente educacional, bem como nas demais 
instituições sociais”, afirmando que, diante disso, “torna-se 
premente a efetivação de uma cultura dos Direitos Humanos, 
reafirmando a importância do papel da Educação em Direitos 
Humanos” (BRASIL, 2012a, p. 9) para essa conquista urgente e 
necessária para toda a nossa sociedade. 

A efetivação desses ideais passaria, contudo, pelo enfren-
tamento de alguns desafios: o primeiro deles é a “formação, pau-
tada nas questões pertinentes aos Direitos Humanos, de todos/
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as os/as profissionais da educação nas diferentes áreas do co-
nhecimento”. Por isso, a formação de profissionais comprometi-
dos com os Direitos Humanos 

deverá contemplar o conhecimento e o reconhe-
cimento dos temas e questões dos Direitos Huma-
nos com o intuito de desenvolver a capacidade de 
análise critica a respeito do papel desses direitos na 
sociedade, na comunidade, na instituição, fazendo 
com que tais profissionais se identifiquem e identi-
fiquem sua instituição como protetores e promoto-
res destes direitos (BRASIL, 2012a, p. 10).

O segundo desafio refere-se “à valorização desses/as pro-
fissionais que deverão ser compreendidos/as e tratados/as como 
sujeitos de direitos, o que implica, por parte dos entes federados 
responsáveis pelas políticas educacionais, garantir condições 
dignas de trabalho que atendam às necessidades básicas e do 
exercício profissional” (BRASIL, 2012a, p. 10). Para tanto, será 
necessário que seja assegurado o cumprimento das políticas de 
profissionalização que estão garantidas nos planos de carreira 
das várias categorias de trabalhadores da educação. 

À sua vez, o terceiro desafio apela “à socialização dos 
estudos e experiências bem-sucedidas desenvolvidos na área 
dos Direitos Humanos, realizados em instituições de ensino 
e centros independentes, como institutos e organizações não 
governamentais” (BRASIL, 2012a, p. 10). Isso significa que se deve 
incentivar pesquisas em Educação em Direitos Humanos, bem 
como nas demais temáticas a ele condizentes, principalmen-
te através de apoio institucional às pesquisas e à promoção de 
eventos interdisciplinares.



65TEORIAS E FORMAS DE ABORDAGEM DOS DIREITOS HUMANOS  
NUMA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR

Contudo, o quarto desafio a ser enfrentado pelas institui-
ções de educação e de ensino está ligado à perspectiva do “res-
peito às diversidades como aspecto fundamental na reflexão 
sobre as diversas formas de violência que ocasionam a negação 
dos Direitos Humanos” (BRASIL, 2012a, p. 10). O reconhecimen-
to político das diversidades, reconhecido como um fruto da luta 
dos movimentos sociais e demais organizações sociais, é uma 
das urgências surgidas no ambiente educacional. 

O quinto desafio atém-se “à compreensão ampla da par-
ticipação democrática requerida pela Educação em Direitos Hu-
manos” (BRASIL, 2012a, p. 10), destacando a importância de ga-
rantia de possibilidades de participação de todos os segmentos 
da comunidade escolar e acadêmica como forma de promoção 
do valor da participação política dos atores sociais, do protago-
nismo docente e discente. 

O sexto desafio diz respeito 

à necessidade de criação de políticas de produção 
de materiais didáticos e paradidáticos, tendo como 
princípios orientadores o respeito à dignidade 
humana e a diversidade cultural e socioambiental, 
na perspectiva de educar para a consolidação de 
uma cultura de Direitos Humanos nos sistemas de 
ensino (BRASIL, 2012a, p. 11).
 

O sétimo desafio move-se para “o reconhecimento da im-
portância da Educação em Direitos Humanos e sua relação com 
a mídia e as tecnologias da informação e comunicação” (BRASIL, 
2012a, p. 12). Isso significa que é preciso resgatar o chamado “ca-
ráter crítico da informação e da comunicação” como forma de ga-
rantia dos Direitos Humanos, favorecendo a democratização do 
acesso e a reflexão dos conteúdos veiculados. Além disso, o do-



66 PLURALISMO VERSUS UNIVERSALIDADE: EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS 
NA PÓS-MODERNIDADE

cumento atesta a urgência da “garantia do direito humano deve 
considerar também a livre expressão de pensamento, como for-
ma de combate a toda forma de censura ou exclusão” (BRASIL, 
2012a, p. 14).  

Finalizando, 

posto que Direitos Humanos e educação em Direi-
tos Humanos são indissociáveis, o oitavo desafio 
se refere à efetivação dos marcos teórico-práticos 
do diálogo intercultural ao nível local e global, de 
modo a garantir o reconhecimento e valorização das 
diversidades socioculturais, o combate às múltiplas 
opressões, o exercício da tolerância e da solidarieda-
de, tendo em vista a construção de uma cultura em 
Direitos Humanos capaz de constituir cidadãos/ãs 
comprometidos/as com a democracia, a justiça e a 
paz (BRASIL, 2012a, p. 16).

3. Considerações finais

A mudança de época no que tange à passagem crítica da 
modernidade à Pós-Modernidade faz emergir a relação tensional 
entre pluralismo e universalidade como um dos desafios mais 
prementes, cujo lugar central — tanto de seu diagnóstico quanto 
de sua possível solução — é a educação. Os espaços e momentos 
educativos são, por isso, uma espécie de antecipação experimen-
tal daquilo que — deseja-se — fosse a regra da convivência social 
como um todo. Eis a importância abrasiva de que a educação em 
Direitos Humanos seja efetivada como uma iniciativa e uma práti-
ca cotidiana na vida de tantos docentes e discentes. 
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Encerra-se, por fim, sem encerrar a discussão rica de nuan-
ces e consequências, lembrando que a Teoria do Impacto Des-
proporcional, do Direito, busca fundamentos desde o princípio 
filosófico da igualdade material, presente em Aristóteles, na Éti-
ca a Nicômaco, em oposição à igualdade formal, como essência 
do universalismo abstrato. A Teoria do Impacto Desproporcional 
avança em relação à dicotomia universalismo-multiculturalis-
mo, se empregada como instrumento de atuação do direito de 
igualdade, promovendo-o sem descaracterizar o ser humano tal 
como se apresenta na sua dignidade diversa. 

Referências

BERTI, E. A Atualidade dos direitos humanos. Revista Perspectiva 
Filosófica, v. 1, n. 25, jan./jun. 2006. 

BIELEFELDT, H. Filosofia dos direitos humanos: fundamentos de um 
ethos de liberdade universal. Trad. Dankwart Bernsmüller. São 
Leopoldo: Unisinos, 2000. 

BRASIL. Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. 
Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Brasília: Secreta-
ria Especial dos Direitos Humanos, 2006. 

______. Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. 
Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Brasília: 
Conselho Nacional de Educação; MEC, 2012a. Disponível em: 
<http://goo.gl/Sw9rnx>. Acesso em: 30 nov. 2015. 

______. Ministério da Educação. DICEI/COEF. Elementos concei-
tuais e metodológicos para definição dos Direitos de Aprendizagem e 



68 PLURALISMO VERSUS UNIVERSALIDADE: EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS 
NA PÓS-MODERNIDADE

Desenvolvimento do Ciclo de Alfabetização (1º, 2º, 3º anos) do Ensino 
Fundamental. Brasília: MEC, 2012b. 

______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. 
Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. Pacto Nacional Pela Alfa-
betização Na Idade Certa- Brasília: MEC, SEB, 2012c.

MARCUSE, H. O homem unidimensional. Tradução Robespierre de 
Oliveira, Rafael Cordeiro da Silva e Deborah Christina Antunes. 
São Paulo: Edipro, 2015. 

MORIN, E. Os sete saberes necessários para a educação do futuro. Trad. 
Catarina Eleonora F. da Silva e Jeanne Sawaya. 12. ed. São Paulo: 
Cortez; Brasília: Unesco, 2007.  

______. A cabeça bem feita. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011.

NIETZSCHE. F. Escritos sobre Educação. Tradução, apresentação e no-
tas de Noéli Correia de Melo Sobrinho. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio; 
São Paulo: Loyola, 2003.

PIOVESAN, F.; SOUZA, D. M. de. (Coord.). Ordem Jurídica e Igualda-
de Étnico-Racial. Brasília: SEPPIR; Insituto ProBono; PUC-SP, 2006. 

SIMÃO, C. (Org.). Estatuto da Igualdade Racial: comentários doutri-
nários. Leme: J. H. Mizuno, 2011.  

TEIXEIRA, F. R. Fim do ethos antigo e ocaso das ilusões: Giacomo Leo-
pardi e a modernidade. 2013. 221 f. Tese (Doutorado em Filosofia) 
— Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.



Políticas públicas e Direitos Humanos: 
crítica aos fundamentos epistemológicos 
e a incidência dos sujeitos coletivos
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1. Introdução

Este texto analisa os fundamentos epistemológicos das 
políticas públicas e sua relação com os princípios dos Direitos 
Humanos particularizados no Brasil, compreendidos como re-
sultado das lutas sociais democráticas e das respostas institu-
cionais produzidas na esfera pública estatal. Adota-se o enten-
dimento metodológico de associar políticas públicas à teoria de 
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e Laços Sociais”, professor visitante da Université Catholique de l´Oest – França. 
Mestre em Sociologia pela UFRS (1987); doutor (PhD) em Sociologia pela Uni-
versité Laval – Québec – Canadá (1995), com pós-doutorado no Departamento 
de Ciências da Educação da Université de Fribourg – Suiça (2008). 

3 Professora do curso de Serviço Social da PUCPR, mestre em Sociologia pela 
UFPR (2002) e doutora em Sociologia Política pela UFPR (2008). É asses-
sora da Subprocuradoria Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento 
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políticas públicas. Foi secretária nacional de Assistência Social (2011–2015).
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Estado, superando assim o procedimento de associar de forma 
restrita políticas públicas a ações de governo, com centralida-
de em análises de resultados e do gerenciamento dos recursos 
públicos. Parte-se do pressuposto de que o estudo das políticas 
públicas implica o entendimento da existência de uma comple-
xidade teórico-metodológica, sócio-política e ideológica, no pro-
cesso de reprodução social, em resposta à questão social. 

Assim, analisam-se as implicações teóricas, metodológi-
cas e políticas do processo de elaboração e implementação das 
políticas públicas e dos direitos humanos referentes, conside-
rando duas fases distintas: as políticas públicas fundamenta-
das epistemologicamente na Razão Moderna, sendo a técnica 
o parâmetro de referência da verdade e do saber; e as políticas 
públicas na concepção contemporânea, com reconhecimento da 
incidência de novos agentes e do sujeito coletivo, da diferença, 
da desigualdade e formas de enfrentamento da desigualdade 
social, em consonância com os Direitos Humanos.

Finalmente, analisa-se a contradição que no momento 
se apresenta: embora exista a interferência das organizações e 
movimentos sociais na construção da agenda e formulação das 
políticas públicas, com reconhecimento dos Direitos Humanos 
em relação às diferenças e às desigualdades em termos de con-
dições sociais, econômicas, étnicas e culturais, a implementação 
das próprias políticas públicas, continua “engessada” nos funda-
mentos epistemológicos da Razão Moderna, especialmente no 
que se refere ao parâmetro da homogeneidade.

Importante afirmar que cada momento histórico produz, 
no contexto da inter-relação entre a produção econômica, cul-
tura e os interesses dos grupos dominantes, ideologias a partir 
das quais as verdades relativas tornam-se absolutas. Estas ver-
dades absolutas, construídas ideologicamente, produzem e re-
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ferenciam as ações institucionais e, em particular, a elaboração e 
a operacionalização das políticas públicas. Assim, torna-se sim-
plista o pensamento positivo de entender o Estado como uma 
instituição regida pela lei, a serviço de todos os segmentos so-
ciais. Portanto, na análise que aqui se faz supera-se o pensamen-
to que associa a formulação das políticas públicas unicamente à 
determinação jurídica, fundamentada em lei, como se o Estado 
fosse uma instituição neutra. Nesse caso, as políticas públicas 
seriam definidas tendo como parâmetro unicamente o bem co-
mum, entendido como de interesse de todos os segmentos so-
ciais. No entanto, torna-se reducionista entender o Estado como 
simples instituição de dominação a serviço da classe dominante, 
como argumentam concepções estruturalistas na tradição mar-
xista. Nesse sentido, é preciso considerar a presença das forças 
políticas de luta pelo controle hegemônico do Estado das clas-
ses economicamente dominantes; o aparecimento de uma di-
nâmica conflitante, envolvendo uma correlação de forças entre 
interesses de diferentes segmentos sociais, classes ou fração de 
classes. Considerando essa complexidade, adota-se, neste texto, 
o entendimento, inspirando na leitura de Poulantzas (1990), que 
não é possível se construir uma análise da complexidade que en-
volve a elaboração e a operacionalização das políticas públicas 
sem se levar em consideração a existência da relação intrínseca 
entre o Estado e as classes sociais, em particular entre o Estado e 
a classe dominante. 

Deste modo, o texto reconhece que as concepções orien-
tadas pelo paradigma positivista, associadas à cultura política 
autoritária, que foi produzida em contextos sócio-históricos de 
profunda desigualdade econômico-social, ainda que em parti-
cularidades de democracia formal, influenciam a formulação de 
políticas públicas, com expressões que combinam gerencialismo 
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e patrimonialismo. Em contraposição, os projetos políticos eman-
cipatórios e democráticos, engendrados nas lutas e mecanismos 
de participação social, podem fortalecer a concepção democrá-
tico-participativa e deliberativa no processo de formulação de 
políticas públicas.   

2. Razão moderna e os fundamentos 
epistemológicos das políticas públicas 

Para compreender o processo de gênese das políticas 
públicas, é necessário distinguir o Ser das políticas públicas do 
ideal de Ser. Não se trata aqui de fazer uma apologia idealista das 
políticas públicas, mas retratar simplesmente sua construção 
social concreta. Considerando o momento histórico em que se 
vive, com grandes reflexos ainda do racionalismo iluminista, 
analisam-se a seguir alguns princípios (os principais) que ofe-
recem às políticas públicas no Brasil, como é o caso da imple-
mentação de ações associadas aos Direitos Humanos, um sen-
tido racionalista afinado aos fundamentos epistemológicos  
da Modernidade.

Os séculos XV, XVI e XVII testemunharam um expres-
sivo movimento de construção da base da Ciência e do Estado 
Moderno, o que se constituiu fundamento clássico epistemo-
lógico das políticas públicas. Este movimento, apresentando a 
construção da “razão” como meta, dedicou-se em torno de dois 
principais enfoques: o método científico e a organização social 
(o Estado). “Razão” designava a busca de uma sociedade nova, 
comparativamente à sociedade medieval, a busca de uma so-
ciedade racional com base na cientificidade e a superação do 
teologismo como método de explicação do real e da organiza-
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ção social. Assim, de um lado, Francis Bacon (1561) e Descartes 
(1596) contribuíram com a construção das bases epistemológicas 
do que se convencionou chamar de ciência moderna, enfocando 
prioritariamente o método científico. Mas a “razão”, como sinô-
nimo de cientificidade, de verdade, estava presente também na 
busca da superação do Estado medieval.  Hobbes (1588), Locke 
(1632) e Rousseau (1712), com perspectivas diferentes em relação 
ao “contrato social”, sedimentaram as bases epistemológicas da 
organização social e do Estado, na Modernidade.   

Esse movimento envolvendo as bases epistemológicas da 
ciência moderna e do Estado moderno construiu uma caracte-
rística muito presente na noção de verdade, de cientificidade e 
mesmo na formulação das políticas públicas na Modernidade: o 
da universalidade dos parâmetros de cientificidade e de verda-
de.  Em outras palavras, o movimento que busca a construção de 
uma sociedade com base na “razão” científica, inicialmente pela 
construção de um método científico, estipula parâmetros uni-
versais de ciência e de verdade, nos quais se encontra a origem 
da concepção etnocêntrica.

Isto significa dizer que junto com o fundamento episte-
mológico da ciência moderna e do Estado moderno, a partir de 
parâmetros universais de verdade e da organização social, cria-
ram-se parâmetros para se pensar e realizar um “modelo civili-
zatório”, tendo como base a razão científica. Assim, a concepção 
etnocêntrica é o primeiro ingrediente a se constituir como base 
fundamental para se medir o grau de racionalidade de uma or-
ganização social. Assim, as sociedades são ideologicamente hie-
rarquizadas, tendo como referência o grau de “conhecimento” e 
evolução. Sociedades que concentram mais poder, em relação às 
verdades baseadas na racionalidade moderna, têm dificuldade 
de compreender como verdade as diferenças, as alteridades, em 
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termos culturais e de organização política. Isso se constitui em 
entrave à plena implementação de políticas públicas associadas 
aos Direitos Humanos. 

Segundo a concepção etnocêntrica, existe, portanto, uma 
verdade única e universal, entendida como o centro, e é a partir 
dela que se instituem as atribuições do certo e do errado. O etno-
centrismo tem origem justamente na razão científica, no enten-
dimento de que a ciência é única e universal, que a verdade cien-
tífica guarda requisitos universais que a distingue como ciência. 
É deste pensamento que nascem as atribuições do centro e da 
periferia, como atribuição de valor, de verdade, que o centro re-
tém mais e melhor tecnologia, mais riqueza, tendo como conse-
qüência a conformação simbólica de modelos sociais, culturais 
e econômicos. Esse pressuposto da universalidade da verdade e 
da existência de um “modelo civilizatório” impõe barreiras no re-
conhecimento das diferenças e das singularidades sociais numa 
perspectiva de Direitos Humanos.

 Outros elementos, advindos das ciências da natureza, 
também se constituem em bases epistemológicas das políticas 
públicas na modernidade. Com o avanço da ciência, do domínio 
da natureza, a partir do método experimental, a física parece 
ser a primeira área científica a se integrar no processo da forma-
ção das ciências humanas, forjando mentalidades. A economia 
política foi constituída na Inglaterra no decorrer da Revolução 
Industrial e da glória de Newton, quando havia uma influên-
cia considerável da epistemologia positivista. A partir de então, 
grandes teóricos das ciências do desenvolvimento econômico, 
como Adam Smith, Walras, Pareto e Saint-Simon, desejavam ser 
o Newton da mecânica social da produção e do consumo de ri-
quezas (GRINEVALD, 1975, p. 40). 
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A construção das ideias das ciências humanas a partir das 
ciências da natureza fez com que estas, as ciências humanas, fos-
sem assumindo lógicas típicas das ciências naturais. A primeira 
lógica, que vem da física e aparece nos fundamentos das políti-
cas públicas de hoje, diz respeito à ideia que associa o progresso 
da humanidade à força e à energia. Em síntese, o pensamento 
de Newton cruzou as fronteiras do mundo natural para o social. 
Assim, os teóricos  precursores da chamada “ciência do desen-
volvimento humano”, como foi o caso de Saint Simon, Augusto 
Comte, dentre outros, passaram a associar o “progresso humano” 
à ideia do movimento, da força e da energia, produzindo, assim, 
o entendimento segundo o qual o desenvolvimento social está 
condicionado ao desenvolvimento industrial, sublinhando as-
sim a importância do saber técnico, mas também da minimiza-
ção das singularidades.  

No âmbito deste processo de construção das ciências do 
domínio da natureza, especialmente no século XVIII, a compre-
ensão do movimento, na perspectiva da evolução, originado es-
pecialmente da Física e da Biologia, faz com que se estipule como 
“normalidade” o comportamento individual e social associado à 
dinâmica linear e progressiva.  O próprio Marquês de Condorcet 
(1794), no século XVIII, no seu Esboço de um Quadro histórico de 
evolução do espírito humano, uma das principais obras teóricas de 
referência utilizada por Augusto Comte, além de sugerir o méto-
do das ciências naturais, como o caso da Matemática, no estudo 
de problemas sociais, elabora os princípios da evolução humana 
como leis naturais e evolutivas.  

Outro elemento importante constante na noção clássi-
ca de políticas públicas, originada do movimento histórico de 
construção da epistemologia da ciência moderna, é a prevalên-
cia da técnica. Até o século XVIII, o apelo à construção de uma 
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sociedade racional, com base na Razão, da ciência e da organi-
zação do Estado, tinha como fim a busca de mudança referin-
do-se ao modelo medieval de ciência e de organização social. 
No século XIX, a perspectiva de mudança por meio da constru-
ção da ciência moderna e da organização do Estado Moderno 
associada à Razão é alterada. Com a consolidação do Modo de 
Produção capitalista e da burguesia como classe dominante, o 
apelo à Razão é alterado: da busca da mudança para a busca da 
ordem. Como bem salienta Pierre Ansart (1970), o francês Sain-
t-Simon propôs que a busca da mudança histórica na constru-
ção da Razão estaria concluída e que o momento estaria para 
a busca da ordem como Razão e que esta seria representada 
por: Ciência – Técnica – Indústria. Em outras palavras, a racio-
nalidade estaria representada pela sociedade industrial, com 
base na técnica.  

Além do caráter etnocêntrico e da influência da termo-
dinâmica, é preciso considerar a concepção de universalidade 
e da infalibilidade da ciência como fundamentos das políticas 
públicas. O caráter de cientificidade pressupõe universalidade. 
Isto é, as características do pensamento científico não se alte-
ram dependendo do contexto histórico e da realidade local. De 
igual forma, não existe alteração da concepção de infalibilidade 
da ciência dependendo do momento histórico e da realidade 
local. Assim, concepção de infalibilidade que se tem em relação 
à técnica é outro aspecto que é desenvolvido e que passa a ter 
grande presença nas políticas públicas. Pela sua associação com 
a ciência, a técnica recebe um caráter de infalibilidade, da não 
possibilidade do erro. Ou seja, tudo o que é científico, que tem 
origem na ciência, não se questiona. Essa concepção acarreta im-
plicações na elaboração e implementação das políticas públicas 
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em muitos aspectos. Um desses aspectos, que se pode citar como 
exemplo, é o caso da adoção de modelos, a partir de realidades 
ditas desenvolvidas.

Portanto, na perspectiva epistemológica clássica, as políti-
cas públicas têm fundamento na essência da Razão Moderna, e 
são compreendidas a partir de dois agentes definidores, o meio 
produtivo e o próprio Estado, hegemonizado pelos interesses do 
capital, interligados pelo argumento de verdade e cientificidade 
por meio da técnica (Meio produtivo – Técnica – Estado). Assim, a 
técnica se apresenta na essência da epistemologia moderna como 
a representação da verdade, da justiça e da redenção humana.

2.1 Tecnicismo e mérito nas políticas públicas

O tecnicismo como elemento constitutivo da institucio-
nalidade das políticas públicas está fundamentado na ideolo-
gia positivista/funcionalista, que reforça a concepção de Esta-
do e suas instituições vinculadas, dentre elas a política social, 
como expressão de um conjunto de regras, normas e valores 
que regulam, num dado momento evolutivo de complexifica-
ção e diferenciação da sociedade industrializada, a necessidade 
humana, na direção do esperado desenvolvimento social, e da 
difusão de valores sociais que cumprem a função de “coesão 
social”, de agregação de indivíduos posicionados, de modo as-
simétrico, na divisão social e técnica do trabalho, com efeitos 
imediatos no processo de reprodução social e moralização da 
questão social. 

Nessa perspectiva teórico-metodológica o Estado é neu-
tro, ideologizado e compreendido com instituição a serviço de 
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todos, com base na lei, o que reforça a lógica de fragmentação das 
políticas voltadas à geração de oportunidades, contribuindo, as-
sim, para a construção da chamada solidariedade orgânica. Partin-
do-se do pressuposto teórico de que a diferenciação é o elemento 
caracterizador das sociedades complexas, e mesmo positivo, sob 
a visão evolucionista. Nessa concepção, é preconizada a “integra-
ção social”, a “promoção social”, daí a importância do Estado e 
outras instituições para a difusão de valores (DURKHEIM, 1978).

A relação direta entre ciências da natureza e da sociedade 
leva à identificação de leis invariáveis, compreendendo-se o ca-
pitalismo como uma fase evoluída pelo progresso obtido com a 
industrialização, demandando reformas adaptativas relaciona-
das à ordem, à hierarquia e à estabilidade. Ressalta-se que o fun-
cionalismo “só se interessa pelo caráter conservador de toda ins-
tituição ou comportamento no interior duma sociedade dada”. 
Assim, a análise das chamadas disfunções sociais nada mais é 
do que um manejo de variáveis que permitem nova funcionali-
dade, excluindo, no limite, a dimensão histórica dos fatos sociais 
(GOLDMANN, 1993, p. 10).

A partir da materialidade do poder, ou seja, relações de 
produção e divisão de classes, o Estado produz mecanismos pro-
gressivamente sofisticados para interferir no “social”, nas rela-
ções, fragmentando e patologizando as demandas, o que passa a 
ser reforçado quando os movimentos, as forças sociais também 
são fragmentadas e baseadas na luta corporativista. 

Na concepção do Estado disputado e direcionado por 
relações de força e poder, engendradas nos projetos políticos 
coletivos, a malha de relações expressa o sentido dos “variados 
discursos” para os diversos projetos que ocupam a arena políti-
ca, sob a prevalência, no movimento equalizador, dos elementos 
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que buscam o “equilíbrio” reprodutor, cuja finalidade última é 
manter a hegemonia (SILVEIRA, 2013)4.

As matrizes teórico-metodológicas que disseminam con-
cepções e práticas desenvolvimentistas, na relação entre Estado 
e sociedade, sobre políticas públicas, sustentadas no pensamen-
to liberal-tecnicista, partem do entendimento do direito como 
outorga, da política e seus serviços correspondentes como meca-
nismos institucionais de correção das distorções do sistema, e a 
sociedade como somatória de indivíduos a serem controlados e 
reforçados em seus papéis e funções. 

Os riscos da visão evolucionista da sociedade repousam 
na naturalização da desigualdade social, tida como diferencia-
ção que pode fugir ao controle do próprio Estado, gerando “pro-
blemas” como a violência. Tal compreensão se relaciona com 
cultura meritocrática, que no caso brasileiro ganha contornos de 
maior complexidade, tendo em vista a formação social, a base 
escravocrata e patrimonialista. A lógica do mérito sustentada 
por visões desenvolvimentistas justifica-se pela “cristalização” 
do conceito naturalizado da herança, da sucessão de poder, de 
posições sociais hierarquizadas, da distinção dos mais aptos, 
para lembrar a lógica darwinista de análise da sociedade. 

4 Em Gramsci, hegemonia representa “a capacidade de unificar através da ideo-
logia e de conservar unido um bloco social que não é homogêneo, mas sim 
marcado por profundas contradições de classe. Uma classe é hegemônica, di-
rigente e dominante, até o momento em que — através de sua ação política, 
ideológica e cultural — consegue manter articulado um grupo de forças hete-
rogêneas, consegue impedir que o contraste existente entre tais forças explo-
radas, provocando assim uma crise na ideologia dominante, que leve à recusa 
de tal ideologia, fato que irá coincidir com a crise política das forças no poder” 
(GRUPPI, 1978, p. 70). Na concepção gramsciana, a sociedade civil ganha peso 
político na construção da hegemonia. Sociedade civil é o “conjunto de organis-
mos chamados ‘privados’ e que correspondem à função de ‘hegemonia’ que um 
grupo exerce em toda sociedade” (GRUPPI, 1978, p. 11).
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A meritocracia combina com focalização, residualidade e 
assistencialismo, traços constitutivos da política social brasileira. 
Em tempos de sociedade do consumo, com evidente aprofunda-
mento de elementos da sociabilidade do capital como a compe-
tição, o individualismo e a fragmentação, de fragilização dos la-
ços sociais, de sociedade líquida (BAUMANN, 2000), as políticas 
públicas balizadas por concepções meritocráticas e gerencialistas 
refuncionalizam a própria sociedade desigual.

A configuração do padrão de proteção social brasileiro, er-
guido na era dos monopólios, caracteriza-se pela fragmentação, 
seletividade e focalismo em resposta às múltiplas expressões da 
questão social. A incorporação de parte das demandas sociais 
configurou, a partir da relação tensa entre as forças sociais, sob a 
égide dos interesses corporativos, um padrão residual de prote-
ção social. Aspecto que converge com a expressão de um padrão 
meritocrático e corporativista (SILVEIRA, 2013). 

Na Modernidade, a meritocracia engendra relações 
sociais incidindo em várias dimensões da vida social, o que 
se aprofunda na cultura da competição estimulada social-
mente nos processos educativos e na difusão de valores. Daí 
sua relação com a concepção “darwinista” da sociedade, que 
preconiza a hierarquia social entre os mais aptos e os infe-
riores socialmente, assumindo assim a conotação ideológica  
(SILVEIRA, 2013).

A lógica da distinção pela agregação de poder obtida por 
vocação, talento e oportunidades está sustentada por um conjun-
to de valores que localizam os indivíduos em suas posições sociais 
e econômicas pela capacidade comprovada socialmente. Assim, as 
sociedades modernas se influenciam pelo modo meritocrático de 
reprodução social (VALE, 2009). A meritocracia acaba sendo um 
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elemento funcional à sociabilidade capitalista, particularmente 
na justificação da desigualdade e valorização da diferença.

No contexto da hegemonia do padrão fordista/taylorista, a 
racionalidade emergente exige a difusão de regras de conduta 
individual, familiar e coletiva reprodutoras das condições so-
ciais, econômicas, políticas e culturais vigentes.

A particularidade brasileira na formulação de políticas 
públicas conjuga relações de mando e favor (SALES, 1994), com 
cidadania invertida, nos termos de Fleury (1989), e ideologia de-
senvolvimentista que impregnou os aparelhos estatais de buro-
cracia gerencialista. Portanto, as políticas públicas concebidas 
sob a lógica patriminialista-liberal, conforma um eixo hegemô-
nico na compreensão e elaboração de políticas públicas: gestão 
tecnocrático-gerencialista-petrimonialista. 

Portanto, a estruturação da esfera pública, no contexto de 
afirmação de um padrão de proteção social particularizado no 
Brasil a partir da década de 1930, delineia um Estado regulador 
da vida social para a reprodução da força de trabalho, por meio 
de um conjunto de instituições voltadas à administração de con-
flitos e da desigualdade social, no contexto de aprofundamento 
da questão social. Tal processualidade permite ao Estado atuar 
sobre interesses imediatos, sob o argumento da “melhor” pres-
são política. Aspecto que baliza os argumentos meritocráticos 
e corporativistas, por contemplar setores mais organizados ou 
com capacidade de produzir consenso — na perspectiva con-
servadora, o limite do consenso está em alterar as estruturas.  
Tal fundamento histórico é atualizado em políticas públicas e 
práticas sociais na contemporaneidade, ainda que conviva com 
concepções críticas, engendradas em projetos societários eman-
cipatórios, e sob a vigência de novos princípios e diretivas da de-
mocracia recente.
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2.2 A crise da Razão Moderna, as políticas públicas e a 
insurgência de novos agentes sociais no processo 
democrático em tempo de capitalismo globalizado

A Razão Moderna tendo como base a técnica começa a ser 
questionada justamente com o advento de fenômenos sociais e 
de violações de Direitos Humanos, típicos da contemporaneida-
de, como foi o caso das duas Guerras Mundiais, da destruição em 
massa graças à técnica, da crise ambiental, do abalo das identi-
dades suprimidas pelo pressuposto da homogeneidade, da indi-
ferença com as singularidades.

A crise da Razão Moderna se expressa por meio de uma 
dinâmica social insurgente que extrapola o âmbito institucio-
nal dos movimentos sociais transnacionais e os debates acadê-
micos, para a realidade concreta em suas contradições, dinami-
zadas pelos processos de afirmação de identidades individuais 
e coletivas. 

No mundo acadêmico, é importante lembrar o debate 
originado desde o início do século XX, conhecido como a Teoria 
Crítica, da Escola de Frankfurt. Intelectuais como Max Horkhai-
mer, Theodor Adorno, Hebert Marcuse e Jürgen Habermas, den-
tre outros intelectuais, construíram notoriedade ao questiona-
rem o pressuposto que associa Razão à técnica. Dentre muitas 
obras produzidas por este grupo de intelectuais sobre a temática 
citada, indispensável citar Técnica e ciência como ideologia, de Ha-
bermas (2001). 

Mas a dinâmica social contemporânea, ela própria extra-
pola os muros da institucionalização acadêmica onde o debate 
em torno da elaboração e da implementação de uma política pú-
blica é feito entre os “agentes do poder”, como afirma Lindblon 
(1981), quer seja nacional ou global, constituindo-se de um pro-
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cesso contraditório entre disputa de interesses pela apropriação 
de recursos públicos, viabilização do projeto do capitalismo glo-
bal ou a luta pela defesa de direitos, que inclui o acesso às polí-
ticas públicas e o respectivo reconhecimento das singularidades, 
diferenças e identidades. 

O que existe de novo nos dias atuais faz com que a presen-
ça dos movimentos insurgentes traga um novo caráter a elabo-
ração e implementação de políticas públicas. O primeiro aspecto 
a fortalecer a insurgência de movimentos novos são as especifi-
cidades que constituem o caráter das relações econômicas e so-
ciais globais dos dias atuais. Como sociedade globalizada, vi-
ve-se um momento em que as múltiplas dinâmicas sociais em 
andamento são marcadas por fortes tensões entre vetores que 
concorrem para homogeneizar as sociedades, e os que, ao con-
trário, tendem a valorizar a diferenciação social, ou seja, acen-
tuar as diversas ordens de singularidades, onde têm guarida os 
Direitos Humanos. Entretanto, os movimentos insurgentes hoje 
não se apresentam unicamente de uma forma institucionaliza-
da, como um movimento social organizado, mas, também, por 
meio de vontades, desejos e lutas pela reconstrução de identi-
dades sociais.

Neste contexto, o fim da Guerra Fria, a globalização da 
economia e, especialmente, o aparecimento de movimentos in-
surgentes são fatores que contribuem para a construção de ou-
tros entendimentos sobre Estado e Nação. Os tradicionais limites 
nacionais estão seriamente atingidos pela invasão da universa-
lização das relações sociais e econômicas. Assim, os ditames de 
uma economia global é um importante condicionante das polí-
ticas públicas nacionais. Como bem lembra Castells (1999, p. 111), 
uma economia global é uma economia com capacidade de fun-
cionar como uma unidade em tempo real, em escala planetária. 
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Assim, um importante agente definidor de políticas pú-
blicas, com fortes influências dos fundamentos epistemológicos 
clássicos de ações do Estado, é o Projeto do Capitalismo Globaliza-
do. Este se constitui de um agente definidor de políticas públicas, 
pois tal projeto envolve uma correlação de forças de nível interna-
cional, com dinamização de interesses econômicos e políticos. 

O projeto do capitalismo internacional se apresenta de-
finido, discutido, avaliado e reavaliado anualmente pelos países 
considerados industrializados, no sentido de garantir sucesso às 
metas de expansão das relações econômicas globais. Esse proje-
to, em si, constitui-se como agente definidor de políticas públi-
cas nos Estados nacionais cuja atuação se materializa mediante 
políticas econômicas, com evidente subordinação das políticas 
públicas aos ajustes fiscais.

As questões econômicas normalmente aparecem na di-
nâmica da correlação de forças do mercado global com imposi-
ção de regras e procedimentos que favoreçam os países presen-
tes neste mercado com maior poder de barganha. Em relação à 
dimensão política, ela se configura no âmbito da organização 
estatal, exteriorizada por meio da esfera diplomática, mas amar-
rada aos determinantes econômicos. No espectro social, ela está 
submetida aos inúmeros propósitos que demarcam a opção de 
Estado e de sociedade que se pretende construir. Em outras pa-
lavras, existe uma ordem comandada por um projeto mundial 
de produção econômica, de organização política e de relações 
sociais apresentada ao mundo como um vetor hegemônico que 
busca homogeneizar as relações econômicas, as tecnologias de 
produção, os hábitos culturais, as sociedades. Portanto, o proje-
to do capitalismo global se apresenta como agente definidor de 
políticas públicas a partir do modelo clássico, utilizando-se do 
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discurso racional e da capacidade técnica como parâmetros na 
elaboração e implementação de políticas públicas. Nesse caso, 
o Estado e o meio produtivo operam como agentes definidores 
preponderantes. No entanto, esse projeto atravessa fases cícli-
cas, ora de maior recrudescimento dos princípios neoliberais, ora 
de maior abertura para a consolidação do Estado Democrático 
de Direitos5.

Ambos geram implicações imediatas para as políticas pú-
blicas, muito embora com vertentes distintas. A primeira, de viés 
neoliberal, é regida pela preponderância à ordem do mercado, 
e propõe a desresponsabilização do Estado, a terceirização das 
ofertas para a sociedade civil, a precarização das relações de tra-
balho e a focalização dos atendimentos na população empobre-
cida. A segunda, sob a ótica do Estado Democrático de Direitos, 
ao inverso, reforça a primazia da responsabilidade do Estado, a 
parceria com a sociedade civil, a oferta qualificada e profissiona-
lizada das atenções e a universalização do atendimento.

Ainda que sem romper definitivamente com a lógica do 
mercado, visto que as políticas públicas se inscrevem como res-
posta estatal às demandas sociais e, portanto, continuam regi-
das pelo modelo de desenvolvimento capitalista adotado pela 
sociedade moderna e, mais recentemente, pelo modelo globa-
lizado, há que se registrar a presença de novos formatos de pres-
são política e de luta coletiva. 

5  Estado de legitimidade justa, fundante de uma sociedade democrática, que ins-
taura um processo de efetiva incorporação de todo o povo nos mecanismos de 
controle das decisões e de sua real participação nos rendimentos da produção 
e assegura constitucionalmente um sistema de direitos humanos fundamen-
tais, acoplados com os direitos individuais, sociais, coletivos e difusos, tomando 
como base os princípios de justiça social, igualdade e legitimidade (SILVA, 1990).
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2.3 Gestão democrática das políticas públicas no 
Brasil: para ampliar Direitos Humanos

A Constituição Federal de 1988 incorporou título especí-
fico da Ordem Social detalhando os direitos sociais6, a serem as-
segurados pela República Federativa do Brasil, e no caso em tela, 
por meio da oferta de políticas públicas, adotando como base o 
primado do trabalho e o respeito às especificidades e diversida-
des, e como objetivo o bem-estar e a justiça social7, ainda que 
na contramão da história, quando mundialmente havia forte 
pressão pela vertente neoliberal, como consequência das trans-
formações ocorridas nos processos de acumulação e da maximi-
zação do capital financeiro.

Importa destacar a magnitude do texto constitucional e 
das normatizações que o regulamentaram ao afirmar a prima-
zia da responsabilidade do Estado na estruturação das políticas 
públicas, com a prestação dos serviços e o financiamento público 

6 “Os direitos sociais são produtos históricos, construídos pelas lutas da classe 
trabalhadora, no conjunto das relações de institucionalidade da sociedade de 
mercado, para incorporar o atendimento de suas necessidades sociais à vida 
cotidiana. São decorrência de um movimento das sociedades européias e nor-
te-americas, iniciando pelo reconhecimento dos direitos civis e políticos, a par-
tir, principalmente, do séc. XVIII. Compõem os direitos sociais a ideia de que as 
dificuldades enfrentadas pelos homens para viver com dignidade serão assumi-
das coletivamente pela sociedade, com supremacia da responsabilidade de co-
bertura do Estado, que deverá criar um sistema institucional capaz de dar conta 
dessas demandas. E, no estágio maduro, a sociedade tem usado da juridificação 
para garantir o acesso de todos os direitos – civis, políticos e sociais, sendo que 
as constituições têm sido os mecanismos que representam essa pactuação” 
(COUTO, 2004, p. 183).

7 Art. 3º, CF/88. Objetivos da República Federativa do Brasil: I – construir uma 
sociedade livre, justa e solidária; II – garantir o desenvolvimento nacional; III – 
erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e re-
gionais; IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade, e quaisquer outras formas de discriminação.
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das políticas públicas respectivas, e sua vinculação com o resta-
belecimento da condição de cidadania.

Ao mesmo tempo, cabe assinalar que, especificamente no 
caso brasileiro, há uma trajetória histórica que incide na confor-
mação da sociedade e do Estado, e marca a implantação e a im-
plementação das políticas públicas, qual seja:

•  inversão das relações de trabalho, tendo por início uma 
sociedade escravagista, e a estruturação da produção 
em grande propriedades rurais ou grupos industriais, 
fato que desde sempre marcou as desigualdades so-
ciais (MARTINS, 1994; CARVALHO, 2002);

•  forte concentração de bens e riquezas nas mãos de uma 
pequena elite burguesa, dificultando, sobremaneira, a 
instalação de um modelo redistributivo (MARTINS, 
1994; MAZZEO, 1997);

•  presença da visão patrimonialista, que embaraça o de-
lineamento das esferas pública e privada, privilegiando 
os interesses particulares (MARTINS, 1994);

•  prática autoritária e com frágil alicerce democrático, 
de modo a impor obstáculos às diretrizes de partici-
pação popular e controle social (CARVALHO, 2002;  
VIEIRA, 1992);

•  institucionalização da “cidadania Invertida”, marcada 
pela ausência de direitos, senha que credencia parte da 
população para o atendimento nos serviços públicos, 
e da “cidadania regulada”, com exclusividade de aces-
so aos trabalhadores formais com carteira assinada 
(FLEURY, 1994; SANTOS, 1979);
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•  prestação de serviços pontuais, fragmentados e des-
contínuos em substituição às políticas públicas univer-
sais, padronizadas e sistemáticas (DRAIBE, 1988; BOS-
CHETTI, 2003).

Diante do exposto, paira a indagação acerca da viabilida-
de da implantação e implementação de políticas públicas afian-
çadoras de direitos. A afirmativa positiva pode ser comprovada 
em decorrência da influência de alguns aspectos fundamentais, 
tais como a produção teórica e legislativa das respectivas polí-
ticas públicas, algumas inclusive com a instituição de sistemas 
públicos universais (Educação, Sistema Único de Saúde, Sistema 
Única de Assistência Social, Sistema Nacional de Segurança Ali-
mentar e Nutricional), e a mobilização internacional e nacional 
de difusão e defesa dos direitos humanos, exigindo atenção in-
tegral ao cidadão, para além do suprimento das necessidades 
emanadas da relação capital e trabalho (COUTO, 2004).

Nesse sentido, os movimentos insurgentes normalmente 
se apresentam como uma espécie de contra-hegemonias, confor-
me a denominação de Boaventura de Souza Santos (2001, p. 45-
63), não mais a partir de uma luta direta e específica de classe, mas 
a partir de uma problemática específica. Busca-se o resgate da 
individualidade, da diferença e da singularidade, especialmente 
por meio dos movimentos insurgentes de caráter transnacionais, 
podendo se constituir institucionalmente em Movimentos Sociais 
ou simplesmente em ações insurgentes não institucionalizadas, 
mas de busca do resgate das identidades sociais.

Assim, considera-se que os movimentos insurgentes hoje 
se apresentam, em geral, como contra-hegemônicos, porque, 
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diferente dos do passado, que buscavam o atendimento de ne-
cessidades básicas como a sobrevivência física, a conquista da 
propriedade da terra ou a defesa de interesses de classe, tendem 
ressaltar o que é singular, diferente, contrariando uma lógica he-
gemônica mundial, buscando alternativas novas de produção, 
de relações com a propriedade, de uma nova ordem na relação 
entre produção e meio ambiente, de busca de superação do con-
vencionalismo em diversas dimensões.   

Entende-se que esta nova configuração, que a princípio 
se apresenta como sendo das relações econômicas, mas que leva 
consigo a produção da cultura, os hábitos culturais e a simbologia 
social, é determinante no aparecimento de um novo perfil sobre a 
estrutura social. Nesse novo perfil apresentam-se novos agentes 
na formulação de políticas públicas. A participação destes novos 
agentes traz uma nova interpretação da organização de classes, 
das representações profissionais e sindicais, do papel do Estado, 
do papel das organizações e dos movimentos sociais e, com isso, 
o aparecimento de um novo entendimento sobre a elaboração, 
gestão e caráter das políticas públicas, fortalecendo assim a im-
plementação de ações associadas aos Direitos Humanos.

Importante destacar que as tensões presentes no Esta-
do provocam deslocamentos na hegemonia, já que o Estado e 
a política social resultam e se engendram das e nas correlações 
de força e poder, dos projetos societários em disputa. Evidente 
que, por essa angulação, as políticas públicas sofrem pressões 
dos movimentos e organizações sociais, da classe trabalhadora, 
dos diversos movimentos e organizações sociais. As políticas pú-
blicas são, portanto, produzidas numa dinâmica institucional e 
política em que impera o poder de uma classe sobre a outra, por 
isso são contraditórias, já que ao tempo em que regulam e par-
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ticipam da reprodução social, respondem às demandas sociais 
legítimas em termos da conquista dos Direitos Humanos8.

O processo democrático brasileiro possui o desafio de 
enfrentar as desigualdades históricas, o que requer o reconhe-
cimento das determinações da colonização e sua incidência nos 
planos normativos e culturais dos Direitos Humanos, evitando-
-se, assim, a mera recepção acrítica de “modelos intelectuais oci-
dentais, que dispensa o processo de recepção criativa, [produção 
de discurso próprio]”. (CARBALLIDO, 2014, p. 46). 

Os movimentos sociais são lutas complexas que abordam 
questões culturais, socioeconômicas, vinculados a outras formas 
de organização política e social. Sua atuação insurgente contribui 
na produção de conhecimentos, pela experiência na formulação 
de demandas e proposição, construção da agenda política (DAG-
NINO, 2002). Nesse sentido, sujeitos-políticos mobilizam valores, 
ideias, com repertórios específicos disseminados culturalmente, o 
que fortalece projetos democráticos e emancipatórios.

O Brasil vem particularizando uma nova arquitetura de 
participação pós-Constituição Federal de 1988, diante do marco 
institucional e simbólico (GOHN, 2001), que afiança a democra-

8  Na perspectiva gramsciana o Estado é constituído tanto pela sociedade civil 
quanto pela política, que é formada pelo conjunto de mecanismos através dos 
quais a classe dominante detém o monopólio legal da repressão e da violência 
(controlado pela burocracia executiva e policial-militar), reprimindo legalmen-
te os grupos que não “consentem”. A sociedade civil é formada, precisamente, 
pelo conjunto das organizações responsáveis pela elaboração e/ou difusão das 
ideologias, compreendendo o sistema escolar, as igrejas, os partidos políticos, os 
sindicatos, as organizações profissionais, etc. “A supremacia de um grupo social 
se manifesta de dois modos, como ‘domínio’ e como ‘direção’ intelectual e moral. 
Um grupo social é dominante dos grupos adversários que tende a liquidar ou a 
submeter também mediante a força armada, e é dirigente dos grupos afins alia-
dos” Gramsci (2002, p. 62-63). A crise orgânica expressa a crise do próprio bloco 
histórico, base econômico-social e ético-política, portanto, uma crise de hegemo-
nia, que pode conduzir transformismos ou resultar na construção de uma nova 
cultura. É a partir do conceito de bloco histórico que a política social pode ser 
entendida, na contradição entre regulação e conquista, coerção e consenso.
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cia como processo, o que significou e significa, pelos mecanismos 
democráticos, a extensão de direitos e possibilidades de partici-
pação social. No entanto, trata-se de um processo dinamizado 
por projetos políticos e econômicos em disputa.

Alguns determinantes alimentam os constrangimentos 
na construção do processo democrático, na ampliação dos Direi-
tos Humanos e das políticas públicas: a ideologia e programá-
tica neoliberal; a mentalidade tecnocrática associada à cultura 
autoritária. Os efeitos são evidentes e materializados na esfera 
do Estado e das políticas públicas, notadamente a compreensão 
do conflito como um problema; a visão homogeneizada das re-
lações, da sociedade; a fragmentação das políticas públicas e dos 
movimentos sociais; a redução do Estado e dinamização do mer-
cado como modelo para a sociedade, dentre outros. 

O processo de formulação e implementação das políticas 
públicas, nesse sentido, deve ser fortalecido por projetos demo-
cráticos e emancipatórios, com adoção de novos mecanismos 
deliberativos; por uma sociedade civil estatal, na sua capacidade 
de incidir efetivamente sobre as respostas institucionais, na dire-
ção da partilha de poder, renda, riqueza; pelo imperativo da cor-
reção das inequidades, do enfrentamento da desigualdade, do 
reconhecimento das diferenças, da valorização da diversidade. 

3. Considerações finais

O fundamento epistemológico clássico das políticas pú-
blicas se deu em torno da Razão Moderna, tendo a técnica como 
parâmetro de referência de verdade e de saber, quando se apre-
sentavam como agentes definidores basicamente o meio pro-
dutivo e o Estado. Na contemporaneidade, destitui-se o absolu-
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tismo da verdade técnica como parâmetro, apresentando-se, ao 
lado do Estado e do meio produtivo, novos agentes definidores 
de políticas públicas, trazendo ao debate novas lutas sociais, 
como é o caso do resgate do sujeito e das identidades, possibi-
litando assim a aplicação de políticas de implementação dos Di-
reitos Humanos.  

Este processo de alteração da própria esfera pública do 
Estado foi engendrado na construção de projetos de sociedade, 
na afirmação das lutas sociais. Entretanto, o Estado e a sociedade 
são disputados por concepções teóricas, políticas e ideológicas. 
Dois vetores destacam-se: a gestão tecnicista (predominante) e 
a democrático-participativa. 

A superação de racionalidades tecnocráticas que possuem 
efeito reprodutor da desigualdade e das violações dos Direitos 
Humanos depende, centralmente, da atuação de novos agentes 
e sujeitos coletivos, de práticas e estratégias deliberativas, orien-
tadas por projetos democráticos e emancipatórios, para ampliar 
Direitos Humanos, fortalecer uma nova cultura e qualificar de-
mocraticamente as políticas públicas. 
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Direitos Humanos, multiculturalismo 
e educação numa perspectiva 
antropológica

Cauê Krüger 1

Fagner Carniel 2

1. Introdução

No dia 10 de dezembro de 2016, o Plano Nacional de Edu-
cação em Direitos Humanos (PNEDH) celebrará uma década de 
existência no Brasil. Talvez ainda seja cedo para compreender-
mos seus efeitos mais duradouros na estrutura social e educa-
cional do país, e até mesmo avaliarmos seu impacto nas práticas 
escolares e universitárias. De qualquer modo, a publicação do 
documento simbolizou uma conquista histórica para diferentes 
setores da sociedade brasileira que, ao menos desde o início dos 
anos de 1980, reivindicam a vinculação da ação estatal à neces-
sidade da promoção de políticas públicas que valorizem a equi-
dade e o respeito à diversidade cultural como expressões de um 
ideal democrático de justiça social e de cidadania ativa.

1 Mestre em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas, gradua-
do e licenciado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Paraná. Atual-
mente, é coordenador da Especialização em Antropologia Cultural da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná e professor da Licenciatura em Ciências Sociais.

2 Doutor em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina, mes-
tre em Sociologia e graduado em Ciências Sociais, pela Universidade Federal do 
Paraná. Atualmente, é professor adjunto do Departamento de Ciências Sociais 
na Universidade Estadual de Maringá.
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No Brasil, a exemplo do que ocorreu em grande parte 
da América Latina, os discursos em favor dos direitos humanos 
emergiram com as lutas e as táticas de resistência contra dife-
rentes violências sociais e políticas ocorridas durante as déca-
das de 1960 e de 1970. No fim do século XX, no entanto, esses 
discursos humanitários se ampliaram e se pluralizaram, impul-
sionando a renovação da linguagem política e dos dispositivos 
jurídicos que possibilitaram a reconstrução daquilo que hoje 
reconhecemos como sendo nosso atual Estado Democrático de 
Direito — configurando um processo controverso e conflitivo 
que seria apenas parcialmente estabilizado pela promulgação 
da Constituição Federal de 1988.

Nesse novo contexto institucional, os direitos humanos 
passaram a ser ativados para representar certo imaginário ar-
ticulado em torno da preservação da memória democrática, da 
defesa da dignidade humana e da promoção de visões abran-
gentes de cidadania e de justiça. Um imaginário que nunca foi 
e que nunca será definitivamente construído. E, por isso mes-
mo, dependeria da formação, por meio de diferentes práticas 
educativas, de um tipo de “cultura” nacional que assumisse os 
próprios direitos humanos enquanto valores sociais funda-
mentais. Desse modo, iniciativas como as que geraram a imple-
mentação do PNEDH podem ser percebidas como tentativas 
de criação de ferramentas que visam legitimar a elaboração 
de variadas estratégias de reconhecimento e de transformação 
das principais formas de violação de direitos considerados bá-
sicos para toda a população.

O problema efetivamente começa quando procuramos 
encontrar caminhos viáveis para fomentar tal “consciência cul-
tural” humanitária. Afinal, ainda que a retórica jurídica possa 
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produzir o direito como um conjunto de princípios e de valores 
com pretensões universais, as teorias sociais informam que as 
perspectivas culturais são expressões sempre parciais de pontos 
de vista necessariamente situados. Nesse caso, a pergunta ética 
e jurídica pelos sentidos que poderão construir os direitos hu-
manos como valores centrais em nossas sociedades passa a se 
confundir com a própria pergunta antropológica pelos signifi-
cados contingentes e plurais que a humanidade adquire a cada 
momento e a partir de cada contexto.

O presente artigo propõe abordar esse paradoxo entre 
a categoria supostamente “universal” de ser humano e sua 
existência singular irredutível, explorando três noções ampla-
mente utilizadas na teoria social: as noções de cultura, multi-
culturalismo e interculturalidade. A primeira sessão apresenta 
alguns importantes debates sobre cultura (e outros conceitos 
correlatos) na jornada centenária do termo, que, em sua fase 
moderna, confunde-se com a própria antropologia. A segunda 
sessão volta-se à passagem da pluralidade cultural ao multi-
culturalismo a partir de aportes teóricos contemporâneos. As 
tensões apresentadas nesta sessão, com destaque para a no-
ção de interculturalidade, poderão também ser percebidas na 
terceira, destinada a apresentar certo consenso na leitura an-
tropológica em torno do debate acerca dos direitos humanos. 
A quarta sessão busca destacar a importância da educação, 
tanto no nível básico como no ensino superior, para o processo 
de superação desses desafios culturais, políticos e cotidianos 
associados às referidas noções. Por fim, argumenta-se que o 
lugar estratégico das instituições de ensino na promoção dos 
direitos humanos pode ser potencializado pelas contribuições 
das teorias sociais acerca da alteridade.
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2. Os significados plurais da cultura
 
Ao procurar construir uma perspectiva cultural sobre os 

direitos humanos, é muito provável que até mesmo um pesqui-
sador não familiarizado com a antropologia se depare com uma 
das definições de cultura formuladas nesta área. Uma das mais 
conhecidas é aquela proposta por Edward Tylor, em 1871. Para 
este fundador da antropologia, cultura (ou civilização) “é um 
todo complexo que abrange conhecimento, crença, arte, princí-
pios morais, leis, costumes e quaisquer outras aptidões e hábitos 
adquiridos pelo homem como membro da sociedade” (TYLOR 
apud KUPER, 2003, p. 83). Tal definição clássica traz ao conceito 
uma impressão de concretude e de contornos bem delimitados 
(apesar de amplos), que não é mais satisfatória na atualidade. 

O uso descontextualizado da definição de Tylor, como de 
qualquer outra na antropologia, pode obscurecer o fato de que 
“entre as décadas de 1920 e 1950, nada menos do que 157 defi-
nições de cultura foram criadas pelos cientistas sociais norte-a-
mericanos” (KUPER, 2002, p. 84)3, o que demonstra a ausência de 
um significado último e incontestável para a cultura no campo 
discursivo das ciências sociais. Pelo contrário, trata-se de uma ca-
tegoria de análise plural e histórica que somente pode ser apre-
endida “em relação aos próprios diálogos teóricos que possibili-
taram sua emergência”.

Várias pesquisas já dedicaram esforços na análise da gê-
nese e do desenvolvimento dessa concepção ao longo do tempo, 
destacando a mudança de seus significados até suas valências 
contemporâneas. Nessa direção, as modernas tradições fran-

3 Em 1952, os antropólogos Kroeber e Kluckhohn classificavam 164 definições de 
cultura procurando agrupá-las em categorias elitistas, etnocêntricas, humanis-
tas e científicas, e pode-se dizer que desde então, por mais que o debate em 
torno desta noção tenha sofrido grandes modificações, ele não arrefeceu.
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cesas, alemãs e britânicas4 parecem ter desempenhado papeis 
simbólicos relevantes na construção daquilo que atualmente 
reconhecemos como cultura — imprimindo sobre a categoria 
marcas semânticas que, sem dúvida, carregam as próprias espe-
cificidades históricas e linguísticas de seus contextos intelectuais 
de elaboração.

Terry Eagleton, em A ideia de cultura, irá atribuir à raiz la-
tina colere5 — bem como aos desdobramentos que tal palavra 
viria a adquirir com os sinônimos colonus, no sentido de habitar, 
e cultus, em sua acepção religiosa e transcendental — uma ver-
são plausível para origem do termo “cultura”. Em que pesem as 
controvérsias em torno dessa história, o autor argumenta que a 
palavra “denotava de início um processo completamente mate-
rial, que foi depois metaforicamente transferido para questões 
do espírito” (EAGLETON, 2005, p. 10).

Em A noção de cultura nas ciências sociais, Denys Cuche 
(2002) também frisa que esse uso figurado da noção de cultura 
começa a se impor no século XVIII, quando o Dicionário da Acade-
mia Francesa registra expressões como “cultura das artes”, “cultura 
das letras” e “cultura das ciências”. Conforme o autor:

Progressivamente, ‘cultura’ se libera de seus comple-
mentos e acaba por ser empregada só, para designar 
a ‘formação’, a ‘educação’ do espírito. Depois, em um 
movimento inverso ao observado anteriormente, 
passa-se da ‘cultura’ como ação (ação de instruir) a 
‘cultura’ como estado (estado do espírito cultivado 
pela instrução, estado do indivíduo ‘que tem cultu-

4  Ver, por exemplo, FEBVRE, 1930; ELIAS, 1994; WILLIAMS, 1969.

5 De acordo com Denys Cuche (2002), o termo colere, originário do latim, refe-
ria-se, no francês do século XIII, ao estado da terra cultivada, passando a ser 
utilizado, no século XVI, para referir-se à ação, ao ato do cultivo em si.
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ra’). Este uso é consagrado, no fim do século, pelo Di-
cionário da Academia (edição de 1798) que estigma-
tiza ‘um espírito natural e sem cultura’, sublinhando 
com esta expressão a oposição conceitual entre ‘na-
tureza’ e ‘cultura’. Essa oposição é fundamental para 
os pensadores do Iluminismo que concebem a cul-
tura como um caráter distintivo da espécie humana. 
A cultura, para eles, é a soma dos saberes acumu-
lados e transmitidos pela humanidade, considera-
da como totalidade, ao longo da história” (CUCHE, 
2002, p. 20-21).

Essa passagem, ao explicitar a concepção moderna de 
cultura, evoca dois termos indispensáveis (e incontornáveis) 
para sua especificação: o antagonismo ante a noção de nature-
za, e o embate com a palavra “civilização”. Historicamente, a no-
ção de civilização era a preterida para tratar dos fatos políticos 
ou econômicos, religiosos ou técnicos, morais ou sociais. Nesse 
sentido, ela até pode ser endereçada a realizações, a atitudes e 
ao comportamento de pessoas, mas seu uso principal remete 
ao resultado de um processo de desenvolvimento coletivo, isto 
é, de movimentos constantes “para a frente”, que geram um re-
pertório comum e cumulativo de conhecimentos, procedimen-
tos, e instrumentos que podem ser materializados (ou não) em 
instituições (ELIAS, 1994). 

Essa acepção universalista, calcada na razão, na ciên-
cia, no progresso e nas bases filosóficas do iluminismo fran-
cês, sofreu forte reação da noção rival de kultur (de origem 
alemã). “Cultura”, nessa tradição, alude basicamente a fatos 
intelectuais, artísticos e religiosos, diferenciando-os dos polí-
ticos, econômicos e sociais. Na síntese de Norbert Elias (1994, 
p. 24-25):



103TEORIAS E FORMAS DE ABORDAGEM DOS DIREITOS HUMANOS  
NUMA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR

Até certo ponto, o conceito de civilização minimi-
za as diferenças nacionais entre os povos: enfatiza 
o que é comum a todos os seres humanos ou — na 
opinião dos que possuem — deveria sê-lo. Manifes-
ta a autoconfiança de povos cujas fronteiras nacio-
nais e identidade nacional foram tão plenamente 
estabelecidos, desde séculos, que deixaram de ser 
tema de qualquer discussão, povos que há muito se 
expandiram fora de suas fronteiras e colonizaram 
terras muito além delas [...] Em contraste, o conceito 
alemão de Cultura dá ênfase especial a diferenças 
nacionais e à identidade particular de grupos. Prin-
cipalmente em virtude disso, o conceito adquiriu em 
campos como a pesquisa etnológica e antropológica 
uma significação muito além da área lingüística ale-
mã e da situação em que se originou o conceito. 

Essas duas valências das noções complexas de cultura e 
de civilização serão integradas na moderna perspectiva antropo-
lógica de cultura. Como qualidade humana essencial, a cultura 
passa a ser o elemento diferenciador entre o ser humano e tudo 
o que existe além dele, e que se desenvolveria de forma espontâ-
nea, segundo leis naturais. Trata-se do estabelecimento de um 
corte antropocêntrico no conhecimento moderno que iria dife-
renciar este animal, tido como “superior”, dos demais elementos 
existentes no universo. Mais do que submeter o humano a um 
processo natural de desenvolvimento ou aos imperativos bioló-
gicos, fisiológicos, genéticos e instintivos, o pensamento moder-
no começaria a compreendê-lo em seu ambiente social, do qual 
é dependente para se desenvolver. 

Nesse momento, como bem lembra Eagleton, a cultura 
passaria a se inserir na tensão entre racionalidade e esponta-
neidade, fazer e ser feito, voluntarismo e determinismo, pois, “se 
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somos seres culturais, também somos parte da natureza que tra-
balhamos” (EAGLETON, 2005, p. 15). Entretanto, embora todas as 
sociedades possam ter suas regras, normas, conhecimentos, lín-
guas etc., tal constatação não apazigua a dificuldade de se tratar 
das diferenças culturais, bem como das diversidades evidentes 
entre as sociedades humanas.

Essa tensão percorreu as tradições modernas, podendo 
ser localizada tanto no pensamento evolucionista e colonial 
do século XIX quanto nos determinismos geográficos e raciais 
da primeira metade do século XX. Formou-se, assim, um pa-
radigma que promoveria a descontextualização das diversas 
culturas ao impor um padrão “abstrato” e “natural” de seres 
humanos a partir de uma ótica ocidentalizada que conferiu 
descabida importância aos avanços técnicos das civilizações. 
A própria antropologia nascente operou enquanto um agente 
colonial de peso, contribuindo para a justificação intelectual da 
dominação europeia. Johannes Fabian (2013), em O tempo e o 
outro, demonstra que a noção ocidental e moderna de tempo 
foi fundamental nesse processo: 

Ela concedeu à política e à economia — ambas 
preocupadas com o tempo humano — uma fir-
me crença no ‘natural’, isto é, no Tempo evolutivo. 
Ela promoveu um regime em cujos termos não 
somente as culturas do passado, como todas as 
sociedades vivas, foram irremediavelmente co-
locadas em uma vertente temporal, um fluxo do 
Tempo — alguns correndo para cima, outros, para 
baixo. A civilização, a evolução, o desenvolvimen-
to, a aculturação, a modernização (e seus primos, 
a industrialização, a urbanização) são, todos eles, 
termos cujo conteúdo conceitual deriva, de formas 
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que podem ser especificadas, do Tempo evolutivo 
(FABIAN, 2013, p. 54).

Tal caráter determinista, etnocêntrico e racista dos pri-
mórdios da antropologia, foi o que Claude Lévi-Strauss concebeu 
como o “pecado original” da disciplina. Ou seja, a confusão entre a 
noção biológica de raça e as produções sociológicas e psicológicas 
das culturas humanas. Coube, portanto, aos antropólogos pós-e-
volucionistas demonstrarem como tais “influências” naturais, ra-
ciais, genéticas, climáticas, alimentares ou de outro tipo têm im-
pacto quase insignificante na explicação da diversidade humana, 
que pode ser melhor compreendida a partir da análise da cultura. 

Entretanto, a tarefa aqui vai além do combate ao precon-
ceito explicitamente manifesto aos povos não ocidentais. Em 
Raça e história, Lévi-Strauss demonstra como o equívoco funda-
mental do evolucionismo foi tentar suprimir a diversidade ao ver 
os diferentes estados das culturas como estágios ou etapas de 
um desenvolvimento humano único e universal. O texto eviden-
cia como a concepção do tempo linear, da história “cumulativa”, 
bem como a noção de “velocidade” conectam-se facilmente a ou-
tras, como a de tecnologia, de desenvolvimento ou de progresso. 
Não por acaso, esses elementos se tornariam figuras definidoras 
da imagem que fazemos do Ocidente moderno e que, de forma 
acrítica, tendemos a projetá-las e concebê-las como universais. 
Tanto Fabian como Lévi-Strauss são centrais para apontar so-
brevivências da obsoleta concepção evolucionista operando de 
forma naturalizada em concepções, avaliações e julgamentos 
atuais, seja diretamente, seja através de termos e conceitos que 
carregam a marca indelével do Ocidente.

Esse parece ser o caso de variados discursos políticos, ju-
rídicos e sociológicos acerca dos direitos humanos que circulam 
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atualmente. Capturando e descontextualizando noções clássicas 
de cultura, como se assim pudessem assumir um ponto de vista 
sobre a humanidade, esses discursos reproduzem perspectivas 
racionalistas, deterministas e etnocêntricas a respeito do que 
seria a dignidade humana “em geral” e de quais caminhos pode-
riam fomentá-la. Nesse sentido, reintroduzir tais questões nos 
contextos de produção do conhecimento antropológico, mais do 
que disciplinar a discussão dos significados do humano e da hu-
manidade, pode contribuir para revelar como o uso da noção de 
cultura, antes mesmo de revelar a cultura do “outro”, informa so-
bre o modo pelo qual nossa cultura se relaciona com os “outros”.

2.1 Multiculturalismo e Direitos Humanos

As disputas em torno dos significados de termos como “cul-
tura”, “civilização” e “progresso” demonstram as enormes dificulda-
des de lidar com o problema da alteridade no interior dos projetos 
políticos e sociais modernos. Por um lado, a percepção da exis-
tência de diferenças culturais entre os coletivos humanos levou 
à elaboração de um descentramento, um olhar distanciado para 
as tradições, os valores e os conceitos euro-americanos. Por outro, 
tal posicionamento intelectual permitiu também distinguir uma 
série de particularidades, diferenças e fronteiras móveis no inte-
rior de nossas próprias sociedades nacionais. Essa caracterização 
de um corpo social plural converteu-se, ao longo do século XX, em 
objeto de crescente interesse e de intensa contestação.

Assim, a compreensão das múltiplas formas de expressão 
e apropriação cultural em um grupo social gerou, particular-
mente a partir da década de 1970, uma explosão discursiva em 
torno dos sentidos e dos significados dos diferentes modos de 
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existência dos coletivos humanos. Nesse contexto, Stuart Hall 
(2003), em A questão multicultural, demonstrou como o multicul-
turalismo pôde se converter, simultaneamente, em uma catego-
ria de análise e uma espécie de doutrina política. Um processo 
que poderia levar o debate sobre os grupos humanos a simplifi-
cações perigosas que encobririam a heterogeneidade e o caráter 
processual e inacabado característicos destas configurações so-
ciais. Segundo o autor: 

Assim como há distintas sociedades multiculturais, 
assim também há “multiculturalismos” bastante 
diversos. O multiculturalismo conservador segue 
Hume ao insistir na assimilação da diferença às tra-
dições e costumes da maioria. O multiculturalismo 
liberal busca integrar os diferentes grupos culturais 
o mais rápido possível ao mainstream, ou sociedade 
majoritária, baseado em uma cidadania individual 
universal, tolerando certas práticas culturais parti-
cularistas apenas no domínio privado. O multicul-
turalismo pluralista, por sua vez, avaliza diferenças 
grupais em termos culturais e concede direitos de 
grupo distintos a diferentes comunidades dentro de 
uma ordem política comunitária ou mais comunal. 
O multiculturalismo comercial pressupõe que, se a 
diversidade de indivíduos de distintas comunidades 
for publicamente reconhecida, então os problemas 
de diferença cultural serão resolvidos (e dissolvidos) 
no consumo privado, sem qualquer necessidade de 
redistribuição do poder e dos recursos. O multicul-
turalismo corporativo (público ou privado) busca 
“administrar” as diferenças culturas da minoria, vi-
sando os interesses do centro. O multiculturalismo 
crítico ou “revolucionário” enfoca o poder, o privi-
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légio, a hierarquia das opressões e os movimentos 
de resistência. Procura ser insurgente, polivocal, 
heteroglosso e anti-fundacional. E assim por diante 
(HALL, 2003, p. 50-51).

Apesar da polissemia e da ambiguidade do termo ter 
impulsionado diferentes leituras e interpretações a respeito 
dos seus significados, o multiculturalismo converteu-se em um 
dispositivo estratégico para os coletivos humanos que reivindi-
cavam reconhecimentos e direitos sociais básicos no debate pú-
blico do fim do século XX. Em grande medida, isso se deve ao seu 
potencial em estabelecer a centralidade das questões culturais, 
particularmente dos problemas relacionados com a alteridade, 
bem como a sua inevitável dimensão política em um cenário de 
interação global cada vez mais efervescente. Nesse cenário, a an-
tropologia, orientada pela premissa da diversidade cultural, pela 
pesquisa etnográfica e pela valorização do conhecimento nati-
vo, teve um papel especialmente relevante nessas controvérsias 
político-culturais da Modernidade. Por um lado, enquanto disci-
plina empírica, baseada no trabalho de campo e na etnografia, 
trouxe à tona sociedades, comunidades, grupos e identidades 
marginalizadas e desconhecidas tanto em destinos longínquos, 
quanto nas margens das sociedades ocidentais. Por outro, con-
tribuiu para desmantelar a concepção ocidentalizada do sujeito 
universal da racionalidade moderna6.

Desse modo, por mais que a narrativa histórica dominan-
te no direito ocidental tenha sempre registrado, no que se refere 

6 Louis Dummont (2000), em suas análises sobre o individualismo moderno, foi 
um dos principais protagonistas dessa tentativa de relativizar as concepções de 
indivíduo, de pessoa e de sujeito ao demonstrar seus vínculos históricos, cultu-
rais e epistêmicos com princípios religiosos, políticos e econômicos estritamen-
te ocidentais.
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à concepção liberal de cidadania, um “vazio entre ideal e práti-
ca, entre igualdade formal e igualdade concreta, entre liberda-
de negativa e positiva” (HALL, 2003, p. 74), o multiculturalismo 
tornou-se uma ferramenta política tanto para os projetos de 
produção quanto para os de regulação da cultura. Nesse caso, 
a dupla demanda por igualdade e diferença pode ser conside-
rada como uma das principais expressões dessa dimensão po-
lítica das questões culturais. O direito à cultura, a partir desse 
momento, passaria a se materializar em lutas identitárias por 
reconhecimento das especificidades que poderiam caracterizar 
os inúmeros coletivos humanos e disputas pela participação efe-
tiva desses coletivos no conjunto das decisões políticas nas socie-
dades multiculturais.

É evidente que o individualismo liberal (com suas 
afirmações de liberdade individual e igualdade formal) faz-se 
cada vez mais impotente quanto às novas questões postas pelas 
sociedades multiculturais. Por outro lado, há também o perigo 
de se defender valores distintivos da «comunidade» de maneira 
engessada, essencializando as comunidades minoritárias e 
gerando novas formas de fechamento étnico. Tal retorno à 
etnicidade em sua forma «etnicamente absolutista» pode 
também produzir tipos específicos de violência. Stuart Hall 
(2003, p. 84-85), apoiando-se em Paul Gilroy, menciona:

Este retorno à etnicidade essencializa sobremaneira 
a diferença cultural, fixa os binarismos raciais, con-
gelando-os no tempo e na historia, confere poder a 
autoridade estabelecida sobre os outros, privilegia 
os “pais e a Lei” e leva ao policiamento da diferença. 
Esta parece ser a fronteira crítica onde o pluralismo 
cultural ou o comunitarismo étnico encontra seu li-
mite liberal. 
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Nesse sentido, a lógica política multicultural demanda a 
expansão e radicalização das práticas democráticas da vida so-
cial associada à contestação das formas de exclusão racial, étni-
cas ou de comunidades minoritárias. Tais embates são também 
percebidos nos discursos relativos aos Direitos Humanos. Para 
Boaventura Souza Santos, os Direitos Humanos se transforma-
ram, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em uma lingua-
gem da política progressista, “[...] invocados para preencher o 
vazio deixado pelo socialismo” (SANTOS, 2000, p. 19). Em seu 
artigo “Por uma concepção multicultural dos direitos humanos”, 
o sociólogo português demonstra como a política dos direitos 
humanos se desenvolveram em tensão dialética com a Moder-
nidade ocidental. As relações entre a regulação e a emancipação 
social, entre o Estado e a sociedade civil, e entre este e a globali-
zação, estão umbilicalmente ligadas à emergência dos Direitos 
Humanos. Por conta disso:

A complexidade dos direitos humanos reside em 
que eles podem ser concebidos, quer como forma 
de localismo globalizado, quer como forma de cos-
mopolitismo, ou, por outras palavras, quer como 
globalização hegemônica, quer como globalização 
contra-hegemônica. A minha tese é que, enquanto 
forem concebidos como direitos humanos univer-
sais, os direitos humanos tenderão a operar como 
localismo globalizado — uma forma de globaliza-
ção de cima-para-baixo [...] Para poderem operar 
como forma de cosmopolitismo, como globalização 
de baixo-para-cima ou contra-hegemônica, os direi-
tos humanos têm de ser reconceitualizados como 
multiculturais (SANTOS, 2000, p. 26).
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A definição racional de uma natureza humana, o antropo-
centrismo, a dignidade absoluta e irredutível do indivíduo frente 
à sociedade ou o Estado, sua autonomia e liberdade irrestrita, 
são alguns dos valores da cultura ocidental que tendem a serem 
impostos como direitos humanos universais. Essa assinatura oci-
dental-liberal dos Direitos Humanos pode ser vista em diversos 
outros marcos e princípios da história mundial, como na longa e 
inconteste primazia do direito de propriedade entre os demais 
direitos econômicos; na precedência dos direitos individuais so-
bre o direito coletivo à autodeterminação dos povos (direito esse 
negado a todos os povos colonizados e dominados); na priorida-
de dos direitos cívicos e políticos sobre os direitos econômicos, 
sociais e culturais; e até mesmo na famosa Declaração Universal 
de 1948, elaborada sem a participação da maioria dos povos do 
mundo (SANTOS, 2000, p. 28). 

De forma semelhante, Gustavo Lins Ribeiro (2003) assinala 
que termos como “liberdade”, “democracia” e “direitos humanos” 
têm matrizes discursivas na hegemonia ocidental, sendo passíveis 
de serem usados com fins e razões diferentes de suas raízes se-
mânticas, o que não significa que devam ser desvalorizados. Para 
o antropólogo, o discurso dos Direitos Humanos representa um 
avanço enquanto forma de regulação de abusos dos poderosos e 
do Estado contra pessoas ou grupos indefesos: “É um porto seguro 
no mar das tempestades impulsionadas pelo ódio, pela intolerân-
cia, pela discriminação, pela ganância desenfreada, pelo desres-
peito à diferença, à inviolabilidade dos corpos, das residências e 
das vidas das pessoas” (RIBEIRO, 2003, p. 7).

Rosinaldo Silva Souza (2001, p. 55) argumenta que é a par-
tir do “reconhecimento da diferença como constituinte de uma 
subjetividade inalienável dos sujeitos sociais que a antropologia 
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pode contribuir para a elaboração de contradiscursos, capazes 
de se contrapor ao discurso universalista ocidental”. O reconhe-
cimento e a defesa da identidade específica de um povo, de sua 
diferença cultural, são uma importante contribuição da antropo-
logia neste debate, à medida que se tornam elementos-chave para 
a formação dos Direitos Humanos. Por isso, “o direito à cultura e à 
autodeterminação, baseado no reconhecimento da autenticidade 
cultural e/ou fundado numa nova concepção de política cultural, 
forma um ponto importante de articulação entre a antropologia e 
o campo dos direitos humanos” (SOUZA, 2001, p. 60).

Isso foi possível a partir da emergência do sujeito coleti-
vo de direito, que deslocou o indivíduo universal do liberalismo 
colocando em cena “minorias culturais, étnicas, raciais, sociais 
ou de gênero, as quais reclamam direitos para seus respectivos 
grupos” (SOUZA, 2001, p. 61), com base no direito à identidade 
cultural e sua autonomia plena. Baseando-se em George Yúdice, 
Souza destaca a legitimidade da concessão diferenciada de di-
reitos específicos a comunidades que demandam necessidades 
grupais particulares: “neste caso a diferença cultural ou de gêne-
ro toma dimensões políticas bem definidas, constituindo assim 
as bases de uma política cultural” (YÚDICE apud SOUZA, 2001,  
p. 65). Segundo Souza (2001, p. 70):

Quando os direitos culturais e o direito à autode-
terminação dos povos são positivados como cons-
tituintes dos direitos humanos, em 1966, o caráter 
etnocêntrico dos direitos humanos encontra aí, pelo 
menos potencialmente, seu próprio “antídoto”. Ao 
reconhecer a igualdade entre todas as culturas e 
respectivos modos de vida, deve-se aceitar também, 
mesmo que por um imperativo lógico, o relativismo 
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cultural como um valor indispensável às relações 
entre o Ocidente e outras tradições culturais.

Por mais que esta categoria de “direitos culturais” tenha 
ingressado no debate segundo uma concepção estática e an-
tiquada da cultura, a apropriação destas reivindicações pelos 
grupos socioculturais ante o Estado foi fundamental, à medida 
que impossibilitou uma leitura simplista dos direitos humanos, 
ou mesmo sua adoção apenas como instrumento de dominação 
ocidental. O processo, evidentemente, traz grande complexida-
de, como aponta Peirano (1997, p. 31-32):

Nesse contexto ficam claras a complexidade e as 
enormes dificuldades na conciliação entre i) os di-
reitos individuais universais e ii) os direitos coletivos 
reivindicados pelas comunidades. Isto é, conside-
rando-se os três polos heurísticos (o indivíduo, a co-
munidade e o Estado) as questões giram em torno 
dos níveis de competência e direitos: até onde vai o 
poder do Estado? Quem tem o direito de controlar o 
tempo social definido pelas comunidades? A preser-
vação da cultura pode excluir o direito dos indivídu-
os de agir de forma independente? Pode o indivíduo 
criticar, rejeitar ou mesmo se afastar da comunida-
de? Em outras palavras: como levar em consideração 
a heterogeneidade dentro da comunidade para pro-
pósitos legais? Ou, em termos mais amplos: se his-
toricamente os movimentos em defesa dos direitos 
humanos habilitaram o indivíduo contra o poder do 
Estado, e se um compromisso com os ‘direitos cultu-
rais’ capacita a comunidade contra o estado, como 
então assegurar que o indivíduo não seja subjugado 
pela comunidade?
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Essas indagações de Peirano remetem ao já citado texto 
de Boaventura de Souza Santos, em que a condição dos Direitos 
Humanos é vinculada à efetivação da democracia plena, bem 
como à defesa da possibilidade individual de dissenso diante 
das comunidades culturais. Nesse texto, Santos percebe possibi-
lidades reais na formulação de concepções contra-hegemônicas 
de Direitos Humanos (européia, interamericana, africana e asi-
ática, entre outras), na luta e engajamento de milhões de pes-
soas e milhares de ONG, bem como no acirramento de diálogos 
interculturais em torno da política de Direitos Humanos. Sua 
contribuição a esse processo está em apresentar cinco premissas 
para a transformação dos Direitos Humanos de uma perspectiva 
ocidentalizada para outra, multicultural ou “mestiça”.

A primeira i) é a superação do debate sobre universalismo 
e relativismo cultural, em um esforço na efetivação de diálogos 
interculturais para além da competição entre concepções cultu-
rais singulares de dignidade humana ou do estabelecimento re-
ducionista e esterilizante de Direitos Humanos “mínimos”. Para 
que isso possa ocorrer, é imperativo reconhecer que ii) embora 
todas as culturas tenham concepções de dignidade, nem todas 
as concebem como Direitos Humanos, e que iii) todas as culturas 
revelam contradições e são, também, incompletas, e que essa 
consciência é fundamental para a construção dos Direitos Hu-
manos. Dentre as diferentes definições de dignidade humana, 
iv) há que se encontrar a que seja mais ampla possível, sabendo 
que v) as noções de igualdade e diferença são também cultural-
mente variadas. Tal orientação foi batizada por Santos de herme-
nêutica diatópica, baseada no princípio do diálogo multicultural 
como condição para a ampliação da consciência da incomple-
tude cultural. Essa epistemologia revela-se também uma polí-
tica cultural à medida que tem como imperativo a adoção das 
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concepções de dignidade humana que reconheçam mais pro-
fundamente a alteridade e do princípio de que “[...] as pessoas 
e os grupos sociais têm o direito a ser iguais quando a diferença 
os inferioriza, e o direito a ser diferentes quando a igualdade os 
descaracteriza” (SANTOS, 2000, p. 37).

2.2 Interculturalidade e Direitos Humanos

A antropologia, como disciplina centrada nas relações de 
alteridade e nas questões que envolvem constituição da huma-
nidade em seus variados trânsitos interculturais, embora tenha 
entrado tardiamente no longo debate dos Direitos Humanos, 
tem como pressuposto repudiar abordagens abstratas e descon-
textualizadas. Conforme Fonseca e Cardarello (1999) por mais 
que haja grande consenso em determinados princípios humani-
tários, “não existe uma legislação ideal capaz de promover estes 
princípios em todas as épocas e em todos os lugares” (FONSE-
CA; CARDARELLO, 1999, p. 111). Filósofos e juristas, em aborda-
gens prescritivas, muitas vezes se satisfazem com regras legais 
e morais universalmente aplicadas (em sociedades utópicas) 
para garantir a priori a justiça. Entretanto, a antropologia, como 
disciplina empírica, fundamentada na alteridade e etnografia, 
busca perceber a multiplicidade de formas em que os Direitos 
Humanos são traduzidos na prática social, bem como as conse-
quências imediatas dessas configurações, sempre em meio de 
“relações de poder forjadas em contextos históricos específicos 
e expressas em categorias semânticas precisas” (FONSECA; CAR-
DARELLO, 1999, p. 85). 

Nesse sentido, a realização dos direitos humanos, ques-
tão de complexidade extrema, implica “a participação ativa dos 
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agentes sociais para adequar o espírito da legislação à diversi-
dade de contextos” (FONSECA; CARDARELLO,1999, p. 111). É por 
isso que quaisquer modelos descontextualizados de Direitos 
Humanos “[...] arriscam não somente reforçar os mecanismos 
de exclusão mas, pior ainda, negar toda e qualquer apreensão 
da alteridade” (FONSECA; CARDARELLO, 1999, p. 116, grifo do au-
tor), pois individualidades realmente existentes na atualidade 
“não são tão facilmente domesticadas; nem tampouco cabem 
necessariamente nos rótulos das ciências jurídicas. E, no entan-
to, qualquer política pública voltada para a garantia dos direi-
tos humanos há de levar em consideração a diversidade social” 
(FONSECA; CARDARELLO, 1999, p. 116).

A antropóloga Rita Segato aliou a postura relativista, 
empírica e etnográfica com a perspectiva prescritiva no âmbito 
deste tema em questão. Em “Antropologia e direitos humanos: 
alteridade e ética no movimento de expansão dos direitos uni-
versais”, a autora apresenta três propostas de conciliação do 
impasse entre o particularismo e o universalismo: a primeira, 
derivada de Richard Wilson vê os Direitos Humanos como ideo-
logia universal, sendo impossível a cidadãos e comunidades não 
dialogar com os Estados-Nação. A tarefa do antropólogo, nessa 
ótica, seria estudar a interconexão entre legislação internacional 
e ordens normativas locais. A segunda proposta implica revisar 
a noção de relativismo, buscando modificar a visão integrado-
ra da cultura para ver o dissenso existente em toda e qualquer 
configuração (cuidando com a fragilização das comunidades) e 
não “resolver” os conflitos, mas “transformá-los”7, inspirando-se 

7 Segundo Segato, essa forma de transformação dos conflitos envolve uma com-
plexificação da famosa noção antropológica de relativismo, pois ela carrega 
também certa concepção de cultura enquanto uma totalidade e suprime par-
cialidades, dissensos, conflitos internos aos povos estudados. Se por um lado 
os Direitos Humanos apoiam a liberdade individual, ou de grupos minoritários 
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em Abdullahi An-Na’im e Svetlana Peshkova. Por fim, Segato se 
refere a Boaventura de Souza Santos e sua versão multicultural 
dos direitos humanos centrada na hermenêutica diatópica já 
apresentada aqui.  

Para a autora, o procedimento é radical e envolve uma con-
cepção específica de ética, inspirada em Drucilla Cornell, distinta 
de um sistema de regras de comportamento ou de padrões posi-
tivos para avaliar as ações e comportamentos. É, sobretudo, uma 
atitude com relação ao outro e ao que é alheio, um esforço de “aco-
lher a interpelação do intruso, do diferente no nós da comunidade 
moral” (SEGATO, 2006, p. 228). Nas palavras da autora:

Por esse caminho, então, a relatividade trabalhada 
pela antropologia e as evidências etnográficas da 
pluralidade de culturas deixam de ser percebidas 
em posição antagônica com relação ao processo 
de expansão dos direitos humanos. Justamente 
na diferença das comunidades morais ampara-se 
e alimenta-se o anseio ético tanto para conseguir 
desnaturalizar as regras que sustentam nossa pai-
sagem normativa quanto para dar ritmo histórico 
à moral, por definição mais lenta e — apegada ao 
costume, e às leis — a princípio, produto da con-
quista de um território por um vencedor que im-
planta sua lei mas, a partir de então, do jogo de for-
ças entre os povos que habitam tal território e da 
negociação no âmbito da nação. A presença inelu-
dível dos outros habitando o mesmo mundo, o es-
tranhamento ético e o progressivo desdobramento 

diante de tradições culturais mais amplas, por outro lado, esse estímulo ao 
dissenso pode levar à fragilização da coletividade, à debilitação de interesses 
comuns e de sua unidade na resistência política diante de processos de domi-
nação política, cultural e econômica.
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dos direitos são engrenagens de uma articulação 
única. Por isso, modificando o enunciado hege-
liano sobre a consciência ética na Fenomenologia 
do Espírito, poderíamos dizer que, se a consciên-
cia moral é a que reconhece a culpa, a consciência 
ética é a que reconhece a responsabilidade, o sen-
tido preciso de responder ao outro, admitindo sua 
interpelação e seu pedido de prestação de contas 
(SEGATO, 2006, p. 226).

Nesse sentido, o impulso ético passa a ser o “princípio que 
promove a expansão dos direitos em seu movimento universal” 
(SEGATO, 2006, p. 229), que propiciaria uma 

abertura alimentada pela presença da alteridade e que 
se manifesta na experiência de insatisfação com rela-
ção tanto aos padrões morais compartilhados — que 
nos fazem membros natos de uma comunidade mo-
ral — quanto às leis que orientam nossa conduta na 
sociedade nacional da qual fazemos parte (SEGATO, 
2006, p. 229). 

Na perspectiva de Segato (2006), é uma “ética da insatis-
fação” o que constitui o fundamento central dos Direitos Huma-
nos, a qual permitiria estranhar nosso próprio mundo, revisar 
nossa moral e nossa lei. 

Ser ético, entendido desta forma, é acolher a in-
terpelação do intruso, do diferente no nós da co-
munidade moral, especialmente quando o intru-
so, em sua intervenção, não pode ou não poderia 
ter controle material sobre as condições de nossa 
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existência, quando não intervém em nossa vida a 
partir de uma posição de maior poder. Nesse sen-
tido, a antropologia, como ciência do outro, seria 
o campo de conhecimento destinado a contribuir 
para o desenvolvimento da sensibilidade ética. Em 
uma guinada radical de sua deontologia, sua tarefa 
não seria a de dirigir nosso olhar para o outro com a 
finalidade de conhecê-lo, mas a de possibilitar que 
nos conheçamos no olhar do outro. Em outras pa-
lavras, permitir-lhe pousar os olhos sobre nós, in-
termediar para que seu olhar nos alcance (SEGATO, 
2006, p. 227-228). 

Não se trata, evidentemente, de tarefa fácil. O conheci-
mento antropológico sempre esteve além do mero saber sobre 
“o outro”, mas em um profundo descentramento que tal processo 
provoca no sujeito do conhecimento e na perspectiva deste sobre 
sua própria sociedade e cultura. Cada vez mais, a antropologia 
vem movendo-se do processo de compreensão e tradução entre 
culturas para o cenário ético, político, afetivo e epistemológico 
das ações interculturais.

Todas essas premissas apresentam a interculturalidade 
como único futuro possível e plausível para o desdobramento 
das questões colocadas pela questão cultural na atualidade, tal 
como expressam o multiculturalismo e os direitos humanos. An-
tropólogos e cientistas sociais são figuras fundamentais de me-
diação, orientação, avaliação e consultoria, seja na elaboração 
do corpus legislativo e de políticas públicas, no acompanhamen-
to de sua efetivação, na pesquisa de campo para subsidiar ações 
focadas e de médio porte, bem como na interface com os mais 
variados sujeitos na luta pelos Direitos Humanos. 
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Há, entretanto, uma atuação a ser destacada, por seu es-
copo, importância e imprescindibilidade no cenário atual: o de-
senvolvimento desta temática no âmbito escolar e universitário. 

2.3 Antropologia e Educação

De um ponto de vista histórico, a relação entre as áreas 
da antropologia e da educação não é exatamente “nova”. Desde 
Franz Boas, passando por Margareth Mead e Ruth Benedict, é 
possível perceber uma longa tradição de diálogos profícuos com 
a educação em diferentes matrizes teóricas da antropologia. No 
Brasil, tais diálogos também foram estabelecidos por autores 
tão diversos como Gilberto Freyre, Egon Schaden, Emílio Wil-
lems, Florestan Fernandes e Darcy Ribeiro. A partir da década de 
1980, entretanto, a aproximação entre as áreas foi intensificada 
com a compreensão de que não apenas a educação “em geral”, 
mas os próprios sistemas de ensino seriam espaços privilegiados 
para se pensar as dinâmicas complexas da cultura.

Uma vez que as práticas educativas passam a ser enten-
didas em seu âmbito comunicacional e simbólico, mediadas 
por processos de trocas e de compartilhamento de saberes e 
valores, que são pressupostos da aprendizagem, torna-se ine-
vitável tratá-las como componentes fundamentais da cultura. 
Desse modo, não seria possível tratar da educação sem tratar 
de cultura e vice-versa (GUSMÃO, 2015). Por outro lado, é fácil 
identificar tensões e atritos entre as referidas esferas, ao salien-
tarmos a dimensão prescritiva, normativa e controladora da 
educação em oposição às tendências relativistas, compreensi-
vas e analíticas da antropologia (GUSMÃO, 1997). Kelly Russo 
(2008, p. 68) sintetiza adequadamente dois dos motivos cen-
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trais deste desconforto: “A escola, como modelo quase exclu-
sivo de educação, refere-se ao tempo em que se defendia uma 
identidade única e homogeneizadora de nação — período no 
qual também se consolidava uma concepção quase absoluta 
de infância”. 

Conforme Gusmão (1997, p. 1):

Avaliar a questão das diferenças, tão cara à antropo-
logia e tão desafiadora no campo pedagógico justa-
mente por sua característica institucional homoge-
neizadora, não é uma tarefa simples. Desde sempre, 
a antropologia e a educação têm se defrontado com 
universos raciais, étnicos, econômicos, sociais e de 
genêro, entre tantos outros, como desafios que limi-
tam ou impedem que se atinjam metas, engendran-
do processos mais universalizantes e democráticos. 
No tempo presente, com tantas mudanças numa so-
ciedade que se globaliza, estas questões não só não 
se encontram resolvidas, como renascem com inten-
sidade perante os contextos em transformação.

Enquanto âmbito vital para a reprodução e transformação 
social, e por isso mesmo enquanto termômetro dos principais 
debates culturais e políticos, não chega a ser surpreendente cons-
tatar que a esfera educacional tenha recebido diversas pressões 
relativas aos debates atinentes ao multiculturalismo e os Direitos 
Humanos nas últimas décadas. No atual contexto, a indagação 
de Tania Dauster revela o cerne do desafio de uma educação in-
tercultural: a autora parte da tese de que a prática educacional é 
normativa, prescritiva e imbuída de um “dever-ser” pedagógico, 
bem como de um projeto de transformação centralizado na ins-
tituição escolar e em seu agente protagonista, o professor. A partir 
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das atuais desestabilizações do saber, da cultura e da ampliação 
das diferenças, diversidade e a proliferação das identidades: 

[...] como o educador poderá colocar-se na posição de 
produzir conhecimentos descentrados e incorporar 
outras lógicas cognitivas? Como esse profissional po-
derá estabelecer a ‘dúvida metódica’ sobre seus pró-
prios valores e crenças tendo em vista a construção 
de uma interpretação ou o possível conhecimento do 
‘outro’ nos seus termos? (DAUSTER, 2008, p. 37).

Uma das respostas possíveis para estes problemas vem sen-
do levantada por Vera Maria Candau, uma das pesquisadoras de 
maior destaque no estudo da interface entre Direitos Humanos e 
interculturalidade. Em “Direitos humanos, educação e intercultu-
ralidade: as tensões entre igualdade e diferença”, Candau se lança 
nos debates contemporâneos acerca das políticas de identidade 
na educação para apresentar sua concepção de um “multicultura-
lismo aberto e interativo — intercultural”. Tal categoria está basea-
da na interação intercultural, rompendo com visões essencialistas 
e favorecendo processos de hibridização cultural. Conforme a au-
tora, não se trata de uma abordagem ingênua, pois a consciência 
dos mecanismos de poder sobre as relações culturais é enfatizada, 
bem como os processos que diferenciam e vinculam as noções de 
diferença e de desigualdade. Trata-se de sustentar uma agenda 
política de transformação centrada na educação: 

A perspectiva intercultural que defendo quer pro-
mover uma educação para o reconhecimento do 
“outro”, para o diálogo entre os diferentes grupos 
sociais e culturais. Uma educação para a negocia-
ção cultural, que enfrenta os conflitos provocados 
pela assimetria de poder entre os diferentes grupos 
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socioculturais nas nossas sociedades e é capaz de 
favorecer a construção de um projeto comum, pelo 
qual as diferenças sejam dialeticamente integradas. 
A perspectiva intercultural está orientada à constru-
ção de uma sociedade democrática, plural, humana, 
que articule políticas de igualdade com políticas de 
identidade (CANDAU, 2008, p. 52).

A proposta da autora está ancorada na educação em Di-
reitos Humanos e tem como balisas: i) a desconstrução das con-
cepções, preconceitos e discriminações; ii) a articulação entre 
igualdade e diferença; iii) possibilidades efetivas para a cons-
trução de identidades; e iv) a promoção de experiências de inte-
ração sistemática com os outros. Segundo Candau (2008, p. 53), 
este último processo é estratégico para as atuais práticas educa-
cionais pautadas pelos direitos humanos: 

[...] para sermos capazes de relativizar nossa própria 
maneira de situar-nos diante do mundo e atribuir-lhe 
sentido, é necessário que experimentemos uma in-
tensa interação com diferentes modos de viver e ex-
pressar-se. Não se trata de momentos pontuais, mas 
da capacidade de desenvolver projetos que supo-
nham uma dinâmica sistemática de diálogo e cons-
trução conjunta entre diferentes pessoas e/ou grupos 
de diversas procedências sociais, étnicas, religiosas, 
culturais etc. Exige romper toda tendência à guetifi-
cação presente também nas instituições educativas 
e supõe um grande desafio para a educação. Exige 
também reconstruir a dinâmica educacional. A edu-
cação intercultural não pode ser reduzida a algumas 
situações e/ou atividades realizadas em momentos 
específicos nem focalizar sua atenção exclusivamente 
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em determinados grupos sociais. Trata-se de um en-
foque global que deve afetar todos os atores e todas 
as dimensões do processo educativo, assim como os 
diferentes âmbitos em que ele se desenvolve. No que 
diz respeito à escola, afeta a seleção curricular, a orga-
nização escolar, as linguagens, as práticas didáticas, 
as atividades extraclasse, o papel do/a professor/a, a 
relação com a comunidade etc. 

Desse modo, a antropologia figura como uma das prin-
cipais interlocutoras contemporâneas da educação no que se 
refere às intrincadas relações a serem estabelecidas com o mul-
ticulturalismo, a interculturalidade e os Direitos Humanos. No-
vas ambiguidades, desigualdades e desafios emergem nesse 
cenário complexo: ao mesmo tempo em que o saber acadêmico 
tradicional é desafiado por pressões “exteriores”, derivadas do 
acesso à informação, educação e cultura jamais vistas (por conta 
dos avanços tecnológicos, econômicos e informacionais, dentre 
outros), pressões “internas” relativas à expansão do acesso ao 
Ensino Superior, acompanhado de uma diversificação social em 
termos de clivagens de classes sociais, gênero, etnias e grupos 
até então desfavorecidos, são também fortemente sentidas. 

A diversidade cultural, que sempre esteve presente em 
sala de aula parece ser agora um dos fatores mais urgentes em 
qualquer situação de aprendizagem. Estudos recentes na área 
da antropologia da educação no Brasil baseados em observa-
ções participantes e pesquisas etnográficas vêm trazendo à tona 
novos olhares sobre a instituição escolar (DAYRELL, 1996), sua 
relação com o contexto urbano envolvente (PEREIRA, 2010), a 
formação de professores, trajetórias e experiências profissionais 
representativas (VIEIRA, 1999), novas concepções sobre infância, 
adolescência e “maturidade” (MOMO, 2005; COHN, 2013), con-
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cepções sobre o espaço escolar e extraclasse (GUSMÃO, 2003; 
TOSTA; CARVALHO, 2015), apropriações identitárias, sobre con-
sumo, vestuário, mídias e arte (GREEN; BIGUM, 1995; TOSTA, 
2014), além dos tradicionais debates sobre deficiência (ROSS, 
1999), raça (GOMES, 2010; TOSTA, 2013), classe (STOER; ARAUJO, 
1992), e gênero no ambiente escolar (AUAD, 2006).

Portanto, ao oferecer uma leitura complexa das dinâmi-
cas culturais que permeiam a educação e os Direitos Humanos, a 
antropologia parece contribuir para garantir no debate político e 
social a missão vislumbrada por Lévi-Strauss, a de ampliar, a cada 
época “[...] a concepção prevalecente, sempre demasiado estreita, 
que se fazia acerca do humano” (LÉVI-STRAUSS, 1961, p. 16).

3. Considerações finais

Nas últimas décadas, os Direitos Humanos se estabele-
ceram no país não apenas como um “forte discurso” proferido 
por parte dos professores e autoridades acadêmicas brasileiras. 
Recentes reformas curriculares; programas especiais; incentivos 
financeiros para formação, publicações e pesquisas; elaboração 
de materiais didáticos; consolidação e expansão das políticas 
afirmativas; ações voltadas à acessibilidade e aos portadores de 
necessidades especiais; bem como políticas de formação de pro-
fessores direcionados à defesa da dignidade humana, da justiça 
social ou mesmo de uma educação em Direitos Humanos se efe-
tivaram em todo o território nacional. 

Como resultado dessa expansão, a expressão “direitos hu-
manos” pode, por um lado, correr o risco de virar uma espécie de 
“palavra de ordem” que confere legitimidade e urgência para as 
ações sob sua orientação. Por outro lado, a visibilidade, os anseios 
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éticos e as ações voltadas à expansão universal dos direitos huma-
nos possivelmente nunca foram efetivadas de maneira tão desta-
cada e ordenada. Tais discursos, políticas e programas geraram, 
adicionalmente, uma possibilidade renovada de debater o estatu-
to de humanidade que orienta nossos valores e ações, iluminando 
não apenas aspectos potencialmente comuns, mas principalmen-
te as diversidades e alteridades múltiplas abrigadas sob estados 
nacionais, povos, regiões, e mesmo grupos sociais.

Ao longo deste texto, procuramos problematizar os Di-
reitos Humanos desde um ponto de vista antropológico não 
apenas para destacar a relevância dos aspectos culturais nesta 
arena, ressaltando a pluralidade, multiculturalidade e o dina-
mismo potenciais em todas as sociedades e agrupamentos so-
ciais, mas também para alertar para os riscos etnocêntricos de 
formulações universalistas (mesmo bem intencionadas) e para 
o uso acrítico de concepções marcadamente ocidentalizantes 
como “civilização”, “evolução”, “desenvolvimento”, “progresso”, e 
mesmo “tempo”. 

Nesse processo, o descentramento das perspectivas ca-
nônicas e culturalmente dominantes e a abertura para a alteri-
dade, tarefa nuclear da antropologia, ganharam novo estímulo. 
Entretanto, enquanto as diversas questões culturais, étnicas e 
identitárias não forem endereçadas segundo sua complexidade, 
em que se pesem as relações simbólicas, econômicas, políticas, 
de pertencimento, conflito, propriedade, bem como as desigual-
dades, as dinâmicas, hibridismos e negociações de fronteiras, 
pouco progresso efetivo, para além de um discurso universalista 
inócuo, pode ser vislumbrado. 

Como brilhantemente apresentou Clifford Geertz (2001) 
em um de seus últimos escritos: não é suficiente apenas com-
preender “os outros”, com suas concepções, práticas, moral, lin-
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guagem e cultura “diferentes”, “alternativas a nós”, e que, na atu-
alidade se apresentam cada vez mais próximos de “nós” (senão 
já plenamente ao “nosso” lado). O desafio atual, percebido nos 
mais diversos locais e nas inúmeras formas de relação e intera-
ção social é buscar efetivamente alternativas “para nós”, isto é, 
pensar e praticar a interculturalidade, o que implica ingressar 
em um espaço dialógico de pensamento e ação que, para ser 
plenamente plural, envolve também um distanciamento e uma 
crítica “de nós mesmos”.   

Embora os argumentos apresentados neste texto tenham 
sido muito gerais, sem a pretensão de esgotar a ampla temática 
e o intrincado debate sobre os conceitos e temas, eles parecem 
suficientes para destacar como o espaço, as práticas, instituições 
e políticas escolares e universitárias são fundamentais neste 
processo. É possível que não haja outro nódulo mais contami-
nado e tensionado pelas pressões identitárias, simbólicas, mul-
ticulturais, da contemporaneidade do que a esfera educacional. 
Portanto, seja “dentro” da rotina e especificidades da vida escolar 
e acadêmica, em sua relação com o entorno, ou na qualidade 
transformadora e dinâmica de sua ação “para fora”, as escolas 
e universidades se apresentam como agentes essenciais para a 
implementação de propostas críticas e dialógicas tanto acerca 
dos direitos humanos quanto da interculturalidade. Trata-se, 
novamente, de continuar a repensar de cada um de “nós” para a 
formulação do “múltiplo nós” do porvir.  
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O deficit de Direitos Humanos no Brasil: 
razões estruturais

Cesar Sanson1

1. Introdução

A história do Brasil é fundamentalmente a história de um 
único ator, a da classe dominante. O ensinamento é de Florestan 
Fernandes (2006), para quem, no Brasil, sequer chegamos a uma 
Revolução Democrática (inclusão social via acesso aos direitos 
básicos) e Nacional (definição de um projeto econômico livre da 
subordinação do capital de fora).

As elites brasileiras nunca permitiram que o povo entras-
se em cena. Em sua obra A revolução burguesa no Brasil, o sociólogo 
destaca que a marca impressa a ferro e fogo na sociedade brasi-
leira é a do autoritarismo e da autocracia exercidos pelas classes 
dominantes. 

No Brasil, diferentemente dos países centrais e mesmo 
dos Estados Unidos, assistiu-se a um processo de recomposição 
das estruturas de poder entre a oligarquia e a burguesia emer-
gente, através da conciliação dos interesses dessas duas classes. 
Tal situação permitiu a associação entre o modelo burguês de 
dominação e os procedimentos autocráticos e conservadores da 
oligarquia, o que transformou o Estado brasileiro numa insti-

1 Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), colaborador 
do Instituto Humanitas Unisinos (IHU). Doutor em Sociologia pela Universidade 
Federal do Paraná (UFPR).
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tuição avessa à efetiva participação e inclusão da população em 
seus destinos. Pior ainda: obstruiu o acesso de milhares de brasi-
leiros aos patamares mínimos de Direitos Humanos nas áreas da 
saúde, educação, moradia, mobilidade e, inclusive, de expressão 
e organização.

O DNA que compõe e recompõe a sociedade brasileira 
é a do seu passado escravocrata, da grande propriedade, da 
monocultura e da apartação social. Esse é o “sentido” do Brasil 
que o transformará numa nação inconclusa, como destaca Caio 
Prado Jr. (2000).

As transições sempre se deram dentro da ordem, sem rup-
turas. Assim foi com a proclamação da República, a “Revolução” 
de 30, as Diretas Já, a Constituinte e a (re)inauguração da vida 
institucional democrática pós-ditadura com a eleição de Fernan-
do Henrique Cardoso e de Luiz Inácio Lula da Silva. 

O Brasil, sob a perspectiva dos Direitos Humanos, é uma 
eterna “construção interrompida”, para utilizar um conceito de 
Celso Furtado (1992). Nas poucas tentativas de ruptura na pers-
pectiva de construção de outro modelo, as elites reagiram com 
violência. Toda vez que a classe dominante se sente ameaçada 
em seu status quo mobiliza seus aparatos ideológicos e repres-
sivos para oprimir, coibir e sufocar qualquer possibilidade de 
ruptura. No limite, aceita as mudanças cosméticas, mas jamais 
aquelas que ameacem suas vantagens econômicas.

O grande desafio do Brasil no século XXI é erradicar a misé-
ria, superar a pobreza, incluir milhares que estão fora da sociedade 
do trabalho e encaminhar cada brasileiro e cada brasileira à vida 
digna: saúde, educação, saneamento, moradia decente, trabalho 
e renda. Ainda mais: estabelecer políticas de promoção da digni-
dade de grupos sociais vulneráveis: indígenas, negros, mulheres, 
comunidade LGBT. São esses grupos, associados aos movimentos 
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operário, camponês, estudantil e, recentemente, ambientalista, 
que irrompem as restrições impostas pela formação histórica da 
sociedade brasileira e cumprem um papel civilizatório. 

Neste breve artigo, apontaremos as razões estruturais do 
deficit de Direitos Humanos no Brasil, como se processou a mo-
dernização da sociedade brasileira, destacaremos a relevância 
do movimento social como produtor de Direitos Humanos e in-
dicaremos um breve programa a ser adotado na perspectiva de 
uma sociedade equânime.

2. Razões estruturais da ausência de 
direitos humanos

As razões estruturais da fragilidade dos Direitos Huma-
nos na sociedade brasileira encontram-se na forma como o Bra-
sil se originou. Nascemos como um “grande negócio” e não como 
um projeto de sociedade. 

Todo povo tem na sua evolução, vista à distância, um 
certo “sentido”. Este se percebe não nos pormenores 
de sua história, mas no conjunto dos fatos e acon-
tecimentos essenciais que a constituem num largo 
período de tempo. Quem observa aquele conjunto, 
desbastandoo do cipoal de incidentes secundários 
que o acompanham sempre e o fazem muitas vezes 
confuso e incompreensível, não deixará de perceber 
que ele se forma de uma linha mestra e ininterrupta 
de acontecimentos que se sucedem em ordem rigoro-
sa, e dirigida sempre numa determinada orientação 
(PRADO Jr., 2000, p. 19-20).
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O sentido do Brasil, na análise de Caio Prado Jr. (2000), 
foi o de um país que nasceu subordinado aos interesses de fora. 
Nascemos como uma vasta empresa territorial voltada para fora 
e controlada de fora. É isso que dará sentido ao Brasil. 

No seu conjunto, e vista no plano mundial e interna-
cional, a colonização dos trópicos toma o aspecto de 
uma vasta empresa comercial, mais completa que a 
antiga feitoria, mas sempre com o mesmo caráter que 
ela, destinada a explorar os recursos naturais de um 
território virgem em proveito do comércio europeu.  
É este o verdadeiro sentido da colonização tropical, 
de que o Brasil é uma das resultantes; e ele explica-
rá os elementos fundamentais, tanto no econômico 
como no social, da formação e evolução históricas 
dos trópicos americanos (PRADO Jr., 2000, p. 31-32).

A colonização aqui realizada, que atravessará séculos, de-
senvolve-se a partir de três características: a grande propriedade, 
a monocultura e o trabalho escravo. São essas características que 
auxiliam na compreensão do deficit dos Direitos Humanos na 
sociedade brasileira. O Brasil se fez a partir da concentração da 
terra, de uma economia voltada para os interesses de fora e pela 
brutal exploração do trabalho indígena e negro. 

Considerando as pessoas, a história da colonização, por-
tanto, constitui-se num flagrante desrespeito a todo e qualquer 
direito. Nem mesmo o primeiro ato civilizatório da sociedade 
brasileira, a abolição da escravatura, significou a elevação dos 
patamares de direitos. Os negros continuaram pobres e sem ter-
ra, logo vulneráveis. 
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A chegada da República não alterou os padrões de vida da 
maioria da população brasileira. Nas áreas rurais, assistiu-se a 
uma recomposição dos padrões de exploração do Brasil Colônia, 
agora encetado não mais pela Coroa portuguesa, mas por uma 
aristocracia rural de viés autoritário. Os coronéis substituirão os 
senhores de engenhos, e os ‘agregados’ — os que trabalham em 
troca de comida — tomarão o lugar dos escravos. Nas cidades, o 
tardio assalariamento fez-se marcado por desrespeito aos direi-
tos do trabalho e por condições de vida precária. O social, sempre 
subordinado ao econômico, fez-se, ainda pior, um modelo socie-
tário de corte autoritário e conservador.

Vê-se, portanto, que a formação da sociedade brasileira é 
tributária de uma tríplice ausência de direitos: o direito à vida, 
o direito a direitos (educação, saúde, moradia, saneamento) e o 
direito à participação. Contribui para isso o fato de que

a burguesia brasileira não assume o papel de pa-
ladina da civilização ou de instrumento da moder-
nidade, pelo menos de forma universal e como de-
corrência imperiosa de seus interesses de classe. Ela 
se compromete, por igual, com tudo que lhe fosse 
vantajoso: e para ela era vantajoso tirar proveito dos 
tempos desiguais e da heterogeneidade da socieda-
de brasileira, mobilizando as vantagens que decor-
riam tanto do ‘atraso’ quanto do ‘adiantamento’ das 
populações (FERNANDES, 2006, p. 204)

É a partir das características anteriormente destacadas 
que se constituirá a sociedade brasileira. Uma sociedade marca-
damente desigual, autoritária e conservadora.
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2.1 A modernização conservadora

O Brasil está entre as dez maiores economias do mundo. 
O país é um grande produtor de alimentos, exportador de com-
modities, possui um vasto parque industrial e detém tecnologia 
de ponta em setores estratégicos — mineração, aviação, petró-
leo. Ainda mais: é detentor de riquezas fantásticas: biodiversida-
de, água e sol. Nas últimas oito décadas, o Brasil se industrializou 
e se modernizou de forma acelerada, porém, não superou a de-
sigualdade social. 

O grande paradoxo do país é estar entre as maiores eco-
nomias do mundo, quando se utiliza o critério do Produto Inter-
no Bruto (PIB), e reter os piores indicadores sociais, quando se 
utiliza o critério do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 
Somos um país dual, cindido, dividido: rico por um lado e pobre 
por outro. Os dados do Censo de 2010 mostram que o país ainda 
convive com 16,26 milhões de miseráveis, ou seja, pessoas que 
estão abaixo da linha da pobreza.

A dualidade da realidade socioeconômica brasileira está 
associada a sua história. O Brasil, como destacado anterior-
mente, foi durante séculos uma plataforma de exploração da 
metrópole portuguesa, que instalou em sua colônia um regime 
escravocrata, orientado pela retirada de riquezas. O capitalismo 
instalou-se tardiamente no país e foi se consolidando em um 
contexto de autoritarismo e de grande concentração de renda.

A acelerada industrialização e modernização do Brasil 
ocorrem a partir da década de 1930, com o modelo de industriali-
zação via substituição de importações, que substitui o modelo agrá-
rio exportador. É também nesse período que o Estado brasileiro 
começa a se estruturar para viabilizar a industrialização do país. 
A criação de uma série de estatais entre os anos 1930 e 1950 — 
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Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), Companhia Siderúrgica 
Nacional (CSN), Eletrobras, Telebras, Petrobras, Departamento 
Nacional de Estradas e Rodagem (DNER), Banco Nacional de 
Desenvolvimento (BNDES), dentre outras — faz surgir as condi-
ções para um vertiginoso crescimento econômico. Destaque-se, 
entretanto, que esse modelo é imposto, acontece de forma auto-
ritária, desenvolve-se em um ambiente de restrições democráti-
cas. A modernização brasileira inicia-se no Estado Novo, em um 
regime ditatorial, de repressão aos movimentos que se opõem a 
esse modelo. 

A ausência de debate político e a impossibilidade de 
contestação ao projeto nacional-desenvolvimentista dá início 
à concentração de riqueza em apenas algumas regiões do país; 
por outro lado, estimula a imigração interna e origina os primei-
ros bolsões de pobreza nos grandes centros industrializados do 
Sudeste brasileiro. Não acompanham o projeto de acelerada 
industrialização os investimentos em saúde, educação, moradia 
e saneamento. Ainda mais grave: a estrutura agrária brasileira 
concentradora de terra permanece inalterada. O país começa a 
crescer, porém de forma desigual, produzindo em seu interior 
pobreza e miséria. Uma das poucas conquistas desse período é 
a promulgação da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e a 
estrutura sindical subordinada ao Estado e tutelada por ele. 

O modelo de industrialização via substituição de importações 
intensifica-se nos anos 1950, com a ideologia do desenvolvimen-
tismo. Com Juscelino Kubitschek, assiste-se à continuidade ao 
modelo econômico desenvolvimentista, porém, incorporando 
uma nova variante — a abertura ao capital transnacional. A fun-
damentação teórica do “novo modelo” é de que, apesar do acelera-
do processo de industrialização encetado por Vargas, o país ainda 
subsiste em uma realidade de subdesenvolvimento. Resultante 
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dessa análise, três iniciativas demarcam o novo governo. O Plano 
de Metas, a criação da Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste (SUDENE) e a construção de Brasília. O que está implíci-
to nessa decisão é acelerar o desenvolvimento nacional.

O ousado programa formulado na divisa “50 anos em 5”, 
explicitado no Plano de Metas, é a pedra angular do novo go-
verno. Subjacente a essa decisão está a ideia de que o país não 
pode esperar 50 anos para se desenvolver, portanto, o que se 
demoraria 50 anos para se realizar, que se faça em 5. O Plano de 
Metas mencionava cinco setores básicos da economia, abran-
gendo várias metas cada um, para os quais os investimentos pú-
blicos e privados deveriam ser canalizados. Os setores que mais 
recursos receberam foram energia, transportes e indústrias de 
base. A decisão pela tríade energia, transportes e indústrias de 
base tem como objetivo a atração da indústria automobilística, 
produto da análise de que o modelo de país desenvolvido a ser 
perseguido são os Estados Unidos, resultado, entre outros fato-
res, de seu moderno parque industrial, particularmente do au-
tomobilístico, responsável por uma grande cadeia produtiva. 
A síntese da formulação é de que a vinda das montadoras ao 
país traria tecnologia de ponta, algo de que não dispúnhamos, 
e desencadearia um rápido crescimento econômico — a ideia 
dos “50 anos em 5”.  Ninguém consultou, entretanto, o povo 
brasileiro nos anos 1950 e 1960, se a prioridade era a fabricação 
de carros. O fato é que a chegada do capital transnacional — as 
montadoras — associado ao modelo de concepção desenvolvi-
mentista acelerou o crescimento das indústrias de base, que foi 
de praticamente 100% no quinquênio 1956-1961. A economia, 
nesse período, cresceu em média 8,2% ao ano, mas, paradoxal-
mente, cresceu também a pobreza. 



141TEORIAS E FORMAS DE ABORDAGEM DOS DIREITOS HUMANOS  
NUMA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR

A acelerada industrialização do Brasil em quatro décadas 
caracteriza-se como uma modernização conservadora: por um 
lado, o país cresce, desenvolve-se, torna-se uma potência eco-
nômica; por outro, não faz a reforma agrária, e saúde, educação, 
moradia e saneamento são relegados a um segundo plano; as 
periferias incham e os problemas sociais se avolumam. 

A modernização conservadora, porém, produzirá em seu 
interior uma forte oposição a esse modelo concentrador de renda. 
A não distribuição de renda e a ausência de reformas estruturais 
dão origem ao movimento operário, camponês e estudantil. Essas 
três forças saíram às ruas para exigir um país justo, com distribui-
ção de renda, reforma agrária e investimentos em saúde, educa-
ção, moradia e saneamento. Numa contrarreação ao movimento 
social brasileiro que emerge da modernização conservadora, seto-
res do capital nacional e transnacional, com o apoio dos militares 
e sob a escusa do perigo do comunismo, articularão o golpe mili-
tar que mergulhará o país numa violenta repressão. O golpe é uma 
reação à força da sociedade civil organizada, sobretudo, entre os 
operários, os camponeses e os estudantes. 

No poder, os militares não irão alterar o modelo nacional 
desenvolvimentista associado ao capital transnacional. Defen-
dem a concepção de que não é possível haver segurança nacio-
nal sem um alto grau de desenvolvimento econômico. Para isso 
defenderão políticas e iniciativas que deem conta da infraestru-
tura de integração territorial. O golpe de 1964 desenvolve a ma-
triz da necessidade de um Estado de Segurança Nacional, daí o 
conceito de “guerra interna”, que será promovido pelos militares. 
A partir dessa concepção de que é preciso combater o inimigo 
interno, logo após o golpe inicia-se a operação de “limpeza” e 
repressão aos movimentos sociais. Perdura, portanto, o modelo 
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de “apartação social” presente em todo o percurso histórico da 
sociedade brasileira. No caso específico do período autoritário, 
escancara-se o flagrante desrespeito aos Direitos Humanos, par-
ticularmente aqueles associados às garantias das liberdades in-
dividuais e coletivas.

2.2 Os erros da modernização brasileira

Chegamos, portanto, ao fim do quarto do século XX com 
um país que praticamente não viveu uma democracia de fato, 
nem política e tampouco social e econômica. Durante todo esse 
período, o Estado brasileiro encetou modelos econômicos que 
não incluíram a população em direitos básicos e, ao mesmo tem-
po, funcionou de forma autoritária. Esse Estado foi responsável 
por uma série de erros que culminaram na profunda desigualda-
de social (BUARQUE, 1993): primeiro erro: a implantação de uma 
política de substituição de importações de bens industriais, sem 
modificação na estrutura da propriedade da terra e no produto 
da agricultura, que continuou baseada em latifúndios voltados 
às exportações. Segundo erro: a industrialização com base em 
uma opção por técnicas desadaptadas aos recursos, às caracte-
rísticas culturais, às necessidades sociais e ao potencial econô-
mico do Brasil. Terceiro erro: a ditadura. Os 21 anos de ditadura 
impediram uma revisão de prioridades e correção de erros, não 
permitiram as necessárias reformas sociais nem a reorientação 
dos propósitos da modernidade brasileira. Quarto erro: concen-
tração de renda. O mais imoral de todos os erros cometidos pela 
sociedade brasileira. Concentrou-se: a) das regiões rurais para os 
centros urbanos; b) dos setores sociais para a economia; c) dos 
pobres para os ricos e os quase ricos; d) do mercado interno para 
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o externo; e) dos setores produtivos para os setores financeiros. 
Quinto erro: endividamento. A sociedade preferiu comprometer 
seu futuro com seu endividamento desmesurado, mas necessá-
rio para manter o ritmo escolhido. Buscou recursos externos para 
financiar grandes obras de infraestrutura, comprar  técnicas, re-
alizar investimentos e compra de serviços. Sexto erro: ênfase nas 
exportações em lugar da construção de um mercado interno. 
Uma engenharia bem-sucedida, porém equivocada em seus 
objetivos. Bem-sucedida tecnicamente, porque fez do Brasil um 
dos maiores exportadores de alimentos, mas não resolvendo, e 
até agravando, os problemas sociais internos, inclusive aqueles 
de alimentação de sua população. Sétimo erro: prioridade à infra-
estrutura econômica, com abandono da infraestrutura social. O 
mito do desenvolvimento econômico imitativo, como meta para 
a civilização brasileira, criou o sonho da industrialização e da 
urbanização como desejos centrais do processo social; formou 
a ilusão de que, por meio da realização desses desejos, todos os 
demais objetivos sociais seriam atendidos automaticamente. 
Oitavo erro: cartorização, corporativização e concentração. Nono 
erro: implantação de um sistema de produção do saber e de co-
municação social voltados aos interesses individuais, à dinâmica 
do mercado e à alienação cultural, sem compromisso educacio-
nal nem sintonia com a cultura nacional.

A partir dos 1990, o Brasil produzirá o seu décimo erro: 
democratizar a política sem mudar as prioridades socioeco-
nômicas. Num primeiro momento, com Fernando Collor e 
Fernando Henrique Cardoso, o país adotará o modelo neo-
liberal, que agravará ainda mais a concentração de renda, e, 
num segundo momento, com o modelo neodesenvolvimen-
tista, que corrige algumas distorções sociais, mas se ressente 
de reformas estruturais.



144 O DEFICIT DE DIREITOS HUMANOS NO BRASIL: RAZÕES ESTRUTURAIS

2.3 O Brasil recente: do Estado passivo ao  
Estado mínimo

Os anos 1990 são os anos dourados do neoliberalismo, 
nos quais o capitalismo brasileiro passou por uma profunda 
reviravolta, caracterizada pela brutal transferência de ativos do 
Estado para o mercado. A essência dos acontecimentos dos anos 
90 exige o recuo para a década de 80. Os anos 80 foram consi-
derados a década perdida na economia mundial. No Brasil, a 
economia ficou estagnada, aumentaram a recessão e o desem-
prego. Uma das propostas para se combater a crise econômica e 
retomar o crescimento foi apresentada num paper redigido por 
John Williamson2, em 1989. Nesse documento, o economista 
listava algumas recomendações dirigidas aos países dispostos 
a reformar suas economias para voltarem a crescer. Dentre os 
principais pontos recomendados destacam-se a adoção de uma 
rigorosa disciplina fiscal, a abertura comercial, a busca por in-
vestimentos estrangeiros e as privatizações. O conjunto dessas 
políticas, conhecidas como o Consenso de Washington, defendia na 
essência a retirada do Estado das atividades produtivas e a total 
liberdade ao mercado.

Cinco anos depois do lançamento do Consenso de Wa-
shington, Fernando Henrique Cardoso (FHC) assume a presidên-
cia do Brasil, em 1994, e adota com vigor a agenda do “Consenso”; 
inicia uma “revolução silenciosa” no capitalismo brasileiro, carac-
terizada por uma imensa recomposição patrimonial da riqueza 
brasileira, basicamente movida por uma transferência gigantes-
ca de riqueza ou privatização de riqueza.  A revolução silenciosa 

2 John Williamson, economista britânico, foi professor no Departamento de Eco-
nomia da PUC/Rio entre 1978 e 1981, assim como Rudiger Dornbusch, professor 
do Massachusetts Institute of Technology (MIT). Os dois foram figuras centrais na 
elaboração do Consenso de Washington.
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implementada por FHC implicou o Estado deixar de ser locomo-
tiva do crescimento, mas continuar cumprindo um papel decisi-
vo de vitalizador de um novo empresariado. 

O modelo adotado por FHC, que pode ser intitulado de 
Inserção Competitiva no Mercado Internacional, impulsionou a me-
tamorfose de um Estado empresário para um Estado regulador 
(KANDIR, 1998) — na visão do governo de então, condição neces-
sária para o retorno do crescimento econômico e para que o país 
pudesse se inserir de forma competitiva no mercado internacio-
nal. Em poucos anos, promoveram-se alterações constitucionais 
significativas. A mais importante foi a reformulação do capítulo 
constitucional sobre a economia. O Estado deixou de ser o prin-
cipal indutor da economia e delegou esse papel para o mercado. 

Os anos 1990 ficaram conhecidos como a década neolibe-
ral e significaram a capitulação e a rendição ao receituário neo-
liberal, ou ainda, a vitória do mercado e do pensamento único. 
Os dois mandatos de FHC (1994–2002) aprofundaram as orien-
tações do Consenso de Washington: desregulação do Estado, 
quebra de monopólios, venda de empresas estatais, tentativas 
reiteradas de desmonte da CLT. O país tornou-se o paraíso para 
investimentos internacionais, que assumiram o filé mignon de se-
tores estratégicos (finanças, telefonia, mineração, energia). Pa-
ralelo a esse processo de desfibração do Estado, os movimentos 
sociais passaram a ser criminalizados e desqualificados como 
forças reacionárias contrárias à modernização do país.

Os anos FHC redundaram em mais uma década perdida 
sob a perspectiva do crescimento econômico. O modelo econô-
mico da “inserção competitiva na economia internacional” fra-
cassou, revelou-se como integração passiva e, o mais grave, não 
promoveu a inclusão social e pouco ou nada avançou na supera-
ção da desigualdade social. 



146 O DEFICIT DE DIREITOS HUMANOS NO BRASIL: RAZÕES ESTRUTURAIS

2.4 Do pós-Consenso de Washington ao modelo 
neodesenvolvimentista

Em 2002, a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva foi sauda-
da como a possibilidade de uma “refundação do Brasil”, o início 
de uma “Nova Era” e uma reação ao Consenso de Washington. 
A chegada de Lula ao poder foi vista mundo afora, particular-
mente na América Latina, com enorme expectativa. Aguar-
dava-se a possibilidade de retomada de um projeto de nação 
de caráter nacional popular que finalmente superaria nosso 
histórico de dualidade socioeconômica e recolocaria na agen-
da do país a prioridade para as áreas social e dos direitos hu-
manos. Lula, porém, passa a sofrer enorme pressão, sobretudo 
pelo mercado financeiro, e, acossado pelo capital, inaugura um 
modelo que junta o social com a ortodoxia econômica, modelo 
denominado de pós-Consenso de Washington. 

Todo o primeiro mandato de Lula foi, por um lado, a apli-
cação dos fundamentos da disciplina fiscal e monetária e, por 
outro, políticas sociais de caráter, sobretudo, compensatórias. 
Lula passou a ser citado como exemplo pelo FMI e pelo Banco 
Mundial e circulou com desenvoltura pelo Fórum Social Mundial 
(FSM) e pelo Fórum Econômico Mundial (Davos). A agenda social 
concentrou-se no Programa Brasil Sem Fome, um programa que 
recebeu pronta adesão do mercado.

O segundo mandato de Lula, porém, sob a perspectiva 
econômica, sinalizou para uma mudança de rota e, mais do 
que isso, deu início à segunda revolução silenciosa que passa-
rá a reorganizar o capitalismo brasileiro, sem necessariamente 
superar seus problemas estruturais (OLIVEIRA; BRAGA; RIZEK, 
2010). Esse fenômeno caracteriza-se, por um lado, pelo “Estado 
financiador”, que impulsiona a constituição de fortes grupos 
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econômicos, ou ainda, a formação de grandes multinacionais 
brasileiras com capacidade competitiva no mercado interna-
cional e, por outro, pelo papel do “Estado investidor” que, por 
meio do Programa de Aceleração Econômica (PAC), coloca em 
marcha a construção de megaobras, destinadas sobretudo a 
atender às demandas exigidas pelo grande capital. Ao lado dos 
“estados” financiador e investidor tem-se o “Estado social”, que 
atua como mitigador da pobreza e da miséria com políticas de 
focalização, como o Bolsa Família. O “Estado social” funcionou 
ao lado do Estado financiador e investidor, porém, desidratado 
de recursos, quando comparado com os volumes destinados ao 
grande capital. Destaque-se que algumas políticas podem ser 
consideradas emancipatórias, como a valorização do salário 
mínimo, mas a maioria é de caráter compensatório. Na porção 
do Estado social, destacam-se os seguintes programas: o Bolsa 
Família, o controle dos preços (cesta básica), o aumento real 
do salário mínimo, o crédito consignado, a ampliação de em-
préstimo à agricultura familiar, o microcrédito e a bancarização 
de pessoas de baixíssima renda e a ampliação do Beneficio de 
Prestação Continuada (BPC), o Luz para Todos (de eletrificação 
rural), a regularização das propriedades quilombolas, a cons-
trução de cisternas no semiárido.

De todos os programas, o mais significativo é o Bolsa Fa-
mília. Trata-se de um programa modernizador da assistência 
social. Os pobres prescindem das cestas básicas de políticos 
e das Igrejas, e as famílias beneficiadas são condicionadas a 
manter suas crianças na escola, bem como a vacinação em dia. 
É um programa que ajuda na superação do clientelismo; entre-
tanto, como os valores são baixos e não se inscrevem na rede 
de direitos sociais como o trabalho assalariado, funciona como 
uma política compensatória. 
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O modelo de Estado propugnado pelo modelo neode-
senvolvimentista favorece, sobretudo, o grande capital. Efe-
tivamente, o Estado neodesenvolvimentista resultou numa 
reorganização do capitalismo brasileiro, na qual os grandes 
potentados — agronegócio, finanças, grande indústria, oligar-
quias — continuaram sendo os que mais ganham. É verdade 
que milhares ascenderam socialmente, melhoram sua renda e 
passaram a consumir mais. Fala-se do surgimento de uma nova 
classe média brasileira: 22,7 milhões de brasileiros teriam mu-
dado de patamar de renda. Porém, o crescimento da economia 
não resultou necessariamente no enfrentamento e na resolu-
ção dos problemas estruturais brasileiros: saúde, educação, sa-
neamento, que permanecem deficitários.

Destaquem-se, nesse período, avanços nas políticas de 
atenção às minorias e avanços na legislação voltados às mulhe-
res, aos jovens, aos negros e ao público LGBT, propugnados pela 
vitalidade da sociedade civil brasileira. 

É incontestável, entretanto, que o modelo neodesen-
volvimentista não rompeu com as opções estratégicas de 
antes: exportações baseadas em commodities minerais e agríco-
las, agronegócio, grandes projetos sob a hegemonia de gran-
des grupos econômicos e financeiros. Na opinião de Eduardo 
Viveiros de Castro (2014), o modelo encetado a partir dos anos 
2000 ficou refém de uma lógica economicista. Segundo ele, “a 
esquerda em geral tem uma incapacidade congênita para pen-
sar todo tipo de gente que não seja o bom operário que vai se 
transformar em consumidor. Uma incapacidade enorme para 
entender as populações que se recusaram a entrar no jogo do 
capitalismo”. Nessa perspectiva, diz ele, 
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quem não entrou no jogo — o índio, o seringueiro, 
o camponês, o quilombola — gente que quer viver 
em paz, que quer ficar na dela, eles não entendem. O 
Lula e o PT pensam o Brasil a partir de São Bernardo. 
Ou de Barretos. Eles têm essa concepção de produ-
ção, de que viver é produzir (CASTRO, 2014, p. 13). 

Na análise de Vianna (2013, p. 15), “o PT veio ao mundo com 
uma missão, a de transformar, mas aos poucos foi capitulando”. 
Segundo ele, o PT “foi se tornando uma presença tradicional na po-
lítica, o que não quer dizer que não ative ainda reformas, só que re-
formas pontuais, porque na verdade, o PT se tornou o grande ope-
rador do modo do capitalismo brasileiro”. O filósofo Safatle (2013, 
p. 23) é outro que partilha da ideia de que faltou ousadia. Diz ele: 

Qual deveria ter sido a função de um novo momento 
[o PT no poder] do ponto de vista econômico e so-
cial no Brasil? Era fazer um investimento maciço na 
construção de grandes sistemas de serviço público. 
Lutar pela construção de algo parecido a um Estado 
do bem-estar social. Isso não foi feito e nem existe 
um plano do governo que diga, por exemplo, que 
daqui a 15 anos teremos todo um sistema de ensino 
médio público. 

O projeto desse modelo, destaca o sociólogo José de 
Souza Martins (2016, p. 63), “é apenas ou sobretudo incluir e in-
tegrar, não se trata de superar e de transformar, mas de aderir”.  
O equívoco foi a adoção de um modelo de inclusão via mercado 
— o consumo como critério de inclusão — e não via resolução 
de seus problemas estruturais.
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2.5 Um novo e amplo projeto de inclusão social e 
respeito aos Direitos Humanos

Como pudemos observar, o modelo societário brasileiro 
sempre permaneceu preso à economia como meio e fim. A con-
cepção do modelo sempre foi a de que a inclusão social viria via 
mercado. O Brasil poderia ter optado por um modelo diferente, 
apostado numa economia plural, porém, apostou todas as suas 
fichas e potencialidades no modelo agroexportador, financista e 
produtivista-fordista. Nunca tivemos um modelo de transforma-
ção via reformas estruturais, mas de aderência à lógica produtivis-
ta-consumista. No máximo, a mitigação da pobreza se dá através 
de programas e políticas sociais compensatórias.

Pensar um Brasil economicamente equitativo, socialmen-
te justo, ecologicamente sustentável, politicamente democráti-
co, participativo e com respeito aos Direitos Humanos requer a 
ousadia de propor a discussão de um novo e amplo projeto, ca-
paz de transcender a discussão do meramente circunstancial e, 
ao mesmo tempo, fugir do círculo de giz imposto pelas questões 
econômicas. A sociedade brasileira é uma sociedade extrema-
mente criativa, capaz de resistência e de gerar alternativas. As-
sim, para este debate, trazemos à tona algumas questões na área 
dos direitos sociais e humanos que precisam ser enfrentadas:

Trabalho para todos: o que se verifica no Brasil é que há 
pessoas que trabalham demais, ao passo que outras literal-
mente não trabalham. Há várias alternativas possíveis para 
isso: a) redução da jornada de trabalho sem redução do salá-
rio; b) eliminação das horas-extras ou do “sobretrabalho”, o que 
permitiria que outras pessoas também pudessem trabalhar. 
Ao mesmo tempo, criar mecanismos que favoreçam o trabalho 
digno e não precarizado. 
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Adotar políticas de renda mínima: não basta distribuir o 
trabalho. Na atual sociedade brasileira, é preciso distribuir tam-
bém as riquezas socialmente produzidas. Fazer com que todos 
tenham o bastante para comer é uma utopia antiga que precisa 
ser retomada. Conceder a todas as pessoas, desde o nascimento, 
sem nenhuma condição social ou profissional uma renda míni-
ma, repousa sobre um “princípio revolucionário”, o de que 

as pessoas têm direito ao mínimo vital porque 
existem e não para existirem. Sua instauração 
repousa sobre a seguinte ideia: a capacidade 
produtiva de uma sociedade é o resultado de 
todo o saber científico e técnico acumulado pelas 
gerações passadas. Assim, os frutos desse pa-
trimônio devem servir ao conjunto das pessoas 
(RAMONET, 2000, p. 3). 

Ou seja, a razão última não é econômica, mas antropológica.
 Estimular a socioeconomia solidária: nossa sociedade é cada 

vez mais plural. A economia pode também ser mais plural, a fim 
de incluir as associações, as cooperativas, as trocas de serviço, os 
sistemas financeiros alternativos e solidários. Trata-se, portanto, 
de fortalecer as atividades que cultivam essencialmente relações 
de proximidade, criadoras de cidadania (sistemas de trocas lo-
cais, redes de trocas recíprocas e de saber, vida associativa etc.), 
ou porque seu objetivo primeiro não é o lucro, e o seu poder é 
partilhado pelo conjunto dos seus membros. São atividades  cuja 
rentabilidade é social e de longo prazo. Em todos esses casos o 
poder público pode e deve favorecer o livre desabrochar da cria-
tividade. As relações que se estabelecem são antes relações de 
cooperação, de solidariedade, de ajuda mútua, e não de compe-
tição e de exclusão.
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Massificar a reforma agrária: uma reforma agrária bem 
feita, aliada a uma política agrícola, pode ser um instrumento 
eficaz para gerar trabalho no campo e em setores ligados a ele 
(microindústrias rurais, serviços técnicos no campo), assim como 
dinamizar um mercado interno. O Brasil tem potencial para 
apostar na agricultura: terras agricultáveis, recursos técnicos, 
gente que gosta de trabalhar a terra. As terras de especulação 
podem vir a ser terras de gestação de novas alternativas de tra-
balho, tais como o trabalho familiar e as experiências coopera-
tivas. Ainda mais: a reforma agrária pode se constituir, como as 
experiências já mostram, numa nova dinâmica de produção de 
alimentos saudáveis sem o uso indiscriminado de agrotóxicos.

Oferecer moradia decente para todos: uma casa para morar 
permanece inacessível ainda para milhares de brasileiros. Até 
mesmo a política habitacional destacada como um dos avanços 
dos últimos anos precisa ser problematizada. O programa Mi-
nha Casa, Minha Vida está longe de ser exemplar, e antes de fa-
vorecer os mais pobres, beneficia, sobretudo, as incorporadoras, 
imobiliárias e empreiteiras. O programa acaba por consolidar 
um padrão periférico de urbanização constituindo a chamada 
“urbanização sem cidade”, ou seja, a instalação de conjuntos ha-
bitacionais em áreas distantes e desarticuladas do conjunto es-
truturado da cidade, com inexistência ou insuficiência de trans-
porte público e saneamento, perpetuando as características do 
território segregado.

Universalizar a saúde e a educação: a saúde e a educação, 
dois temas centrais na agenda da inclusão social, sempre fo-
ram abordadas historicamente de forma tímida, quase im-
perceptível, na sociedade brasileira.  Na área da educação, os 
indicadores apontam avanços no Ensino Superior, porém, na 
base da pirâmide — Ensinos Fundamental e Médio — os re-
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sultados são indigentes. Assim como na educação, na saúde 
os deficits são gigantescos e o quadro geral é de caos. Faz-se 
necessário um programa de universalização da educação e 
saúde pública de qualidade, o que poderia contribuir, por meio 
do fortalecimento do serviço público, para a minimização dos 
efeitos perversos da desigualdade.

Respeitar os direitos dos Povos originários e comunidades tra-
dicionais: faz-se necessário o reconhecimento dos territórios dos 
povos originários e comunidades tradicionais: camponeses, in-
dígenas, quilombolas, ribeirinhos, pescadores artesanais, extra-
tivistas, faxinalenses e demais grupos sociais fragilizados, cujos 
direitos são garantidos pela Constituição Federal e que não são 
cumpridos. Tributários de um economicismo reducionista, os 
modelos adotados pelo país enxergam nos povos tradicionais 
um obstáculo ao pleno desenvolvimento do modelo em curso. 
Nesse modelo, as terras, as águas, as matas, o ar, a biodiversida-
de e os minérios estão subordinados à lógica produtivista, ânco-
ra do crescimento econômico e base da distribuição de renda. Na 
medida em que os povos tradicionais ocupam os territórios onde 
se encontram os recursos vitais para o modelo, devem ser remo-
vidos. É preciso que os territórios dos povos tradicionais sejam 
respeitados e se tornem espaços invioláveis. 

Superar a macroeconomia rentista: saúde, educação, sanea-
mento, moradia para a população de baixa renda, reforma agrá-
ria, dentre outras políticas sociais estruturantes, exigem aporte 
de muito recurso. Essa possibilidade, entretanto, tem sido inter-
ditada pela política econômica do governo, que não rompeu com 
a macroeconomia do ajuste fiscal e rentista. Quase a metade do 
orçamento federal está destinada ao pagamento dos encargos 
da dívida pública brasileira. A dívida pública se transformou em 
um instrumento do mercado financeiro. Em lugar de servir como 
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meio de obtenção de recursos para financiar o Estado e incre-
mentar as condições de vida de todos os brasileiros, tornou-se 
um mecanismo de subtração de crescentes volumes de recursos 
públicos, inviabilizando a destinação de verbas para áreas so-
ciais e provocando a piora das condições de vida da sociedade 
em geral, enquanto favorece o setor financeiro.

Fortalecer o Estado democrático e participativo: o Estado de-
mocrático pode ser um importante impulsionador de medidas 
de proteção dos mais pobres, de redistribuição das riquezas e 
promotor de Direitos Humanos. Pode também ser o articulador 
dos interesses e das iniciativas plurais surgidas na sociedade e 
que necessitam da sua proteção. O Estado não pode dar atenção 
e suporte unicamente aos interesses do capital. Para tanto, faz-se 
necessário aprofundar os mecanismos que fortaleçam a demo-
cracia direta e participativa.

Políticas preventivas e de mitigação dos impactos ambientais: 
incentivar políticas, com participação da sociedade, para a pre-
venção dos impactos socioambientais dos projetos desenvol-
vimentistas e a proteção e garantia de direitos das populações 
afetadas.

Garantir políticas de atenção a públicos vulneráveis: fortalecer 
políticas públicas em defesa da juventude, contra a redução da 
maioridade penal, contra a violência às mulheres, de respeito à 
diversidade e orientação sexual.

3. Considerações finais 

Como se pode observar, a questão do deficit de direitos 
sociais é estrutural. O país é resultante da contradição entre 
o Brasil Nação e o Brasil mercado. Entre o desejo da inclusão 
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social e as forças de mercado que empurraram o país para a 
concentração de renda. O Estado brasileiro tornou-se instru-
mento dos interesses dos ricos aqui de dentro e, também, dos 
de lá fora. As poucas vezes em que o pêndulo do Estado mo-
veu-se para o lado dos mais pobres foi porque estes lutaram 
para se tornarem visíveis. Mesmo no período mais recente, 
em um governo denominado democrático popular, assiste-se 
a um projeto de superação de pobreza reducionista, em que a 
inclusão social se dá sobretudo via economia de mercado, aces-
so ao consumo e não necessariamente via enfrentamento aos 
problemas estruturais, como a oferta de educação e saúde de 
qualidade, moradia decente, saneamento, condições dignas de 
trabalho e renda. 

A questão da pobreza e dos direitos no Brasil continua 
posta, não saiu da agenda, está aí para ser enfrentada e resolvida. 
Exige, porém, prioridades, opções e decisões. O Estado brasileiro 
joga um papel decisivo nesse processo. As propostas, as inicia-
tivas e as experiências de saída da pobreza são apontadas pelo 
próprio povo através de suas ações criativas. Um olhar atento 
pode identificá-las e, caso recebam aportes do Estado, incentivo, 
assessoria, podem se tornar um atalho para debelar a pobreza 
do país. Faz-se necessário um olhar mais sensível aos pequenos, 
aos mais pobres, e que se deixe de lado um pouco aqueles que se 
beneficiaram historicamente. 

O Estado não é, não deve e não pode ser imparcial. Ele 
precisa, antes de tudo, ser instrumento de correção das dis-
torções sociais na perspectiva do fortalecimento de uma so-
ciedade que respeite os Direitos Humanos, com uma ética 
solidária, tendo como fim a construção de uma sociedade 
baseada em valores de solidariedade, liberdade, democracia, 
justiça e equidade.
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Poder constituinte e democracia no 
constitucionalismo contemporâneo: o 
direito achado na rua

 Alexandre Bernardino Costa1

Amélia Sampaio Rossi2

1. Introdução

O termo constitucionalismo possui um sentido polissêmico 
que dificulta sua perfeita definição. Não obstante é possível fa-
zer-se uma aproximação do termo, ainda que de forma bastante 
genérica. Nesse sentido, constitucionalismo pode ser considerado 
um movimento doutrinário que, no fim do século XVII, estabe-
leceu a necessidade do governo limitado. Em outras palavras, a 
garantia da existência de limites ao exercício do poder politico 
para a garantia da liberdade. Esclarece Fioravanti (2001, p. 32),

1 Graduado em Direito pela UnB (1986), com mestrado em Direito pela UFSC 
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ênfase em Direito Constitucional, atuando nos temas: ensino jurídico, direito, 
estado democrático de direito, reforma curricular e novos movimentos sociais. 
Professor do curso de Pós-Graduação em Direito da Faculade de Direito da UnB, 
membro do Núcleo de Estudos para a Paz e Direitos Humanos da Universidade 
de Brasília, minitra aulas das disciplinas: Direitos achados na Rua e Método de 
Técnicas de Pesquisa no Mestrado em Direitos Humanos. É coordenador do Gru-
po de Pesquisa Movimento Direito, e integra outros grupos de pesquisa no país.

2 Graduada em Direito pela UFPR (1990), com mestrado em Direito pela UFPR 
(2003), doutorado em Direito pela UFPR (2011). Atualmente, é professora adjun-
ta da PUCPR. Tem experiência na área do Direito com ênfase em Direito Consti-
tucional, e atua com os seguintes temas: neoconstitucionalismo, pós-positivis-
mo, novo constitucionalismo latino-americano, direitos fundamentais e direitos 
humanos, direito constitucional contemporâneo, teorias criticas do direito, teo-
ria do Estado e da Costituição e constitucionalismo e democracia
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El constitucionalismo es concebido como el conjun-
to de doctrinas que aproximadamente a partir de La 
mitad del siglo XVII se han dedicado a recuperar em 
el horizonte de la constitución de los modernos el 
aspecto del limite y de la garantia. Obviamente, es 
cierto que no se puede sustener que el poder sobe-
rano que Hobbes y Rousseau habían situado en el 
centro de la constitución de los modernos fuese por 
ellos configurado como un poder arbitrário. Al con-
trario, era entendido por ellos como un poder llama-
do por los mismos indivíduos — a través del pacto 
social — a instituir uma ley cierta, a través de la cual 
fuese posible estabilizar la vida y las posesiones de 
esos mismo indivíduos y, entonces, crear las condi-
ciones para que pudiesen comenzar a tomar forma 
los derechos individuales. 

Portanto, o espaço da Constituição é, justamente, aquele 
em que ocorre a distinção entre poder absoluto ou arbitrário e 
poder moderado; ou seja, o espaço da Constituição, no constitu-
cionalismo moderno, é o espaço do poder moderado e do gover-
no limitado. O constitucionalismo inicia assim, em oposição às 
formas absolutas de poder.

Com a eclosão das revoluções liberais burguesas, o cons-
titucionalismo passa por uma mudança decisiva em função do 
surgimento do conceito de “poder constituinte” e de “governo 
representativo”. O poder constituinte implicará a expressão de 
uma soberania com que o sujeito coletivo pretenderá não man-
ter, mas, ao contrário, reconstruir uma nova forma política, o que 
foi sempre temido pelo constitucionalismo (o constitucionalis-
mo se estabeleceu, de início, não para romper com as estrutu-
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ras políticas da época, mas para assegurar sua continuidade por 
meio da ideia de governo misto e limitado).

O avanço do constitucionalismo moderno esteve atrelado 
ao desenvolvimento do positivismo jurídico e de um modelo li-
beral de Estado de Direito no qual a instrumentalização de uma 
lógica de racionalidade jurídico formal se estabelece.

É possível, no entanto, reconhecer a existência de várias 
nuances no desenvolvimento deste constitucionalismo. Assim se 
poderia falar em um constitucionalismo liberal, um constitucio-
nalismo social, com características diferenciadas em relação ao 
anterior, e em um constitucionalismo contemporâneo, que por 
representar um avanço na teoria constitucional e também na te-
oria do direito, revela-se novo, ao diferir essencialmente das ba-
ses que identificavam o constitucionalismo até então. O caráter 
diferencial desse novo constitucionalismo, dentre outros aspec-
tos, concentra-se na singularidade do fenômeno da constitucio-
nalização dos ordenamentos jurídicos contemporâneos, promo-
vido ante uma Constituição que se caracterizará por seu caráter 
principiológico, capaz, inclusive, de se estabelecer prescindindo 
das bases explicativas do positivismo jurídico, suporte teórico do 
qual as tendências constitucionais anteriores não abriram mão. 

2. O constitucionalismo moderno liberal e 
a paulatina transformação rumo a uma 
perspectiva social

O constitucionalismo representou um movimento cultural 
e também político, próprio do mundo moderno, do liberalismo e 
da filosofia da Ilustração. O assim chamado “constitucionalismo 
liberal” caracterizou-se, em fins do século XVIII, pela criação de 
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Constituições escritas cujo objetivo principal era estabelecer um 
equilíbrio entre poder e liberdade. As Constituições da época pre-
ocupavam-se em abrigar mecanismos, de contenção do poder e, 
consequentemente, de garantia das liberdades que começavam a 
ser reconhecidas formalmente. Separação de poderes e direitos in-
dividuais de liberdade e alguns direitos políticos foram os marcos 
de identidade das primeiras Constituições escritas. No entanto, 
não se pode esquecer que, na época, a Constituição ainda não ocu-
pava uma posição central de significado e importância em relação 
à ordem juridica. Assim, naquele momento era o direto civil que 
se postava em uma posição central na chamada era das grandes 
codificações do direito privado. Nessa perspectiva, é a legalidade 
que triunfa e não a constitucionalidade. 

 O fim do século XVIII e o início do século XIX consagram 
a organização de um modelo de Estado de Direito no qual pre-
valencem a neutralidade e a atuação mínima, a legalidade em 
detrimento da constitucionalidade, a proteção patrimonial em 
detrimento da proteção da pessoa, com o predomínio de uma 
lógica formal que favorece um Judiciário reduzido à boca da Lei 
e um Legislativo triunfante que se sobressai com o monopólio da 
legalidade e reproduz a crença em uma justiça reduzida ao cará-
ter genérico e abstrato da lei. A perspectiva positivista de se com-
preender e conceituar o Direito ganhará, nesse contexto, campo 
fértil para se desenvolver.

Como se sabe, após a Primeira Grande Guerra, o consti-
tucionalismo (assim como o próprio modelo estatal por ele re-
vestido) vai adquirindo paulatinamente contornos novos, com 
a finalidade de realização de valores para além da liberdade e 
igualdade formais, e uma estrutura de representação política 
que até então se restringia a atuar e representar um pequena 
parcela das sociedades, qual seja, o homem (gênero masculino) 
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branco e proprietário. Esses novos objetivos implicam a realiza-
ção de valores como a igualdade substancial e a justiça social. 

Tais prerrogativas constitucionalizadas são exemplos das 
novas tutelas estabelecidas, agora não apenas na defesa das li-
berdades negativas, mas também na defesa dos interesses cole-
tivos e sociais, objetivando a busca de uma igualdade material e 
concreta. 

As Constituições vão deixando paulatinamente para trás 
a roupagem baseada na trama de limites ao poder e passam a 
adquirir uma roupagem baseada em uma trama mais comple-
xa, que faz com que esses documentos passem a ser prospecti-
vos, ou seja, prescritivos mais do que descritivos, estabelecendo 
programas de ação, fins e tarefas a serem atingidas, não só pela 
justeza de interesses que carregam, mas, principalmente, por-
que passam a ser encaradas como comandos normativos cons-
titucionais. Como se sabe, dão os primeiros testemunhos desta 
mudança paulatina para um constitucionalismo de cunho so-
cial, principalmente, a Constituição do México de 1917 e também 
a Constituição da República de Weimar, de 1919. 

É importante destacar que a tendência do direito agora é 
não desconhecer as diferenças entre os indivíduos. Ao contrário, 
procura trabalhar com elas a fim de que possam, na dimensão 
social e econômica, ser amenizadas. Surgem, assim, as tendên-
cias à limitação da propriedade e da própria liberdade contratu-
al (o chamado dirigismo contratual). 

O interesse público passa a limitar vários aspectos do di-
reito de propriedade, como por exemplo, regrar seu uso e desti-
no, o que os Textos Constitucionais passam acolher como função 
social da propriedade. Enfim ocorre uma redução da autonomia 
individual, com a postura interventiva do Estado.
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O período de entre Guerras, além de estabelecer uma 
mudança do constitucionalismo no sentido da democracia, 
resgata uma concepção normativa da Constituição e de rigi-
dez constitucional na perspectiva européia (neste periodo as 
Constituições européias adotam sistemas de jurisdicção cons-
titucional concentrada). Não obstante, a excessiva perspectiva 
positivista que os Textos Constitucionais passaram a ser vistos 
não colaborou para que estes fossem freios à instalação de re-
gimes autoritários.

2.1 Constitucionalismo contemporâneo e a 
mudança na perspectiva de se compreender o 
próprio Direito

A singular e desastrosa ocorrência da Segunda Guerra 
Mundial e as consequentes atrocidades estabelecidas naquele 
período marcam profundamente as transformações de um cons-
titucionalismo que evolui para alocar a Constituição em uma 
posição de centralidade na ordem jurídica, em função de múl-
tiplos e complexos fatores de transformação política, ideológica 
e econômica. Com o fim da Segunda Grande Guerra e, principal-
mente, com a perplexidade diante da exposição clara da subal-
ternização da noção de dignidade da pessoa humana por meio 
das atrocidades perpetradas naquele contexto de desencanto e 
assombro, é que a trajetória de centralidade das Constituições 
começa a se tornar mais precisa. 

As Constituições começam a abrigar, por meio dos mais 
variados princípios, os valores e as opções políticas da comuni-
dade que elas visam reger. A noção de dignidade da pessoa hu-



163TEORIAS E FORMAS DE ABORDAGEM DOS DIREITOS HUMANOS  
NUMA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR

mana, a crença na tarefa do direito de estabelecer não apenas as 
regras do jogo político, mas principalmente, de determiner que o 
respeito à pessoa humana, em todas as suas dimensões, aponta 
para o único fim com o qual o mesmo deve estar realmente com-
prometido, a realização de um ideal de correção material. 

A compreensão do Direito e, especialmente, a da Cons-
tituição se encontram vinculadas à noção de que existe uma fi-
nalidade, para além da segurança jurídica, com a qual o sistema 
jurídico deve estar comprometido para ser compreendido como 
tal, qual seja, a pretensão de justiça ou correção material. Dis-
so resultará a ideia de que a própria identificação do fenômeno 
jurídico estará necessariamente atrelada a essa lógica. As fron-
teiras entre a moral e o direito tornam-se cada vez mais impre-
cisas perante essa concepção, não apenas da Constituição, mas 
da totalidade. 

A Constituição constitui a própria comunidade de princí-
pios e o fundamento do direito que a regula. Essa é a nova com-
preensão do constitucionalismo na contemporaneidade.

Nesta esteira, será necessário compreeender a Consti-
tuição em sua relação não apenas com a ordem jurídica que ela 
mesma instala e legitima, mas também para com suas relações 
em face da política, da economia e da própria ideia de direito 
subjacente na sociedade e nas suas aspirações por ética e justiça. 

Essas transformações ocorrem também na compreen-
são do papel desempenhado pela Constituição. Esta passa a 
ter reconhecida uma normatividade superior em relação às 
demais leis, não apenas no tocante à forma, mas também em 
relação a seu conteúdo. 

O próprio princípio democrático se desenvolve com a evo-
lução do constitucionalismo a tal ponto que hoje seria impensá-
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vel imaginar o constitucionalismo por meio de uma Constituição 
que não garanta ou instrumentalize a estrutura de um regime 
democrático. Isso nos mostra que o constitucionalismo contem-
porâneo faz adesão a determinados valores políticos que pas-
sam a orientá-lo. Assim, a Constituição passa a ser o horizonte de 
sentido e compreensão de todo o Direito.

Outro traço importante do constitucionalismo contem-
porâneo é o de que o papel de primazia ocupado pelas Consti-
tuições hoje, reserva, dentro do próprio Texto Constitucional, 
um papel de centralidade em relação aos direitos fundamentais 
e sua vinculação intrínseca com o regime democrático. Nesse 
sentido, há razão para entender que a Ciência do Direito hoje 
é comprometida e não neutra. Comprometida com os valores 
emanados de seus princípios normativos e, portanto, com as no-
ções de correção material e de justiça social.

Nesta perspectiva, não é mais possível compreender o 
poder constituinte como força criadora da Constituição, senão 
marcado de maneira indelével por uma concepção democrática. 
Não existe verdadeiro exercício do poder constituinte senão para 
instalar originariamente uma Constituição democrática. Assim 
como não existe Constituição sem democracia, e nem democra-
cia sem Direitos Humanos fundamentais. Todos estes termos se 
implicam mutuamente. A Constituição requer regime democrá-
tico, a democracia requer reconhecimento e respeito aos direitos 
fundamentais em todas as suas dimensões.  

A Constituição na perspectiva contemporânea é uma 
Constituição de direitos que só se estabelecem no espaço demo-
crático garantido pelo próprio Texto Constitucional. Perverter 
essa relação e interdependência é esvaziar o significado da Cons-
tituição e do próprio Direito.
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2.2 O poder constituinte e a defasagem de sua 
compreensão diante do constitucionalismo 
contemporâneo

A temática do poder constituinte tem sido objeto de refle-
xão por parte de cientistas políticos, juristas e sociólogos desde 
sua concepção, esboçada na prática constituinte norte-america-
na e elaborada por Sieyes no século XVIII, no curso da Revolução 
Francesa3. Teoria de cunho claramente iluminista, afirma a pos-
sibilidade de se criar uma ordem jurídico-política do novo, rom-
pendo totalmente com o passado, inaugurando o futuro pelo 
próprio ato presente da ruptura política. 

Embora diretamente tributário dessa pretensão racio-
nal iluminista excessiva, foi precisamente esse o cerne da teoria 
mantido intacto ao longo de mais de dois séculos de experiência 
constitucional. Os teóricos do poder constituinte possuem ta-
manha dificuldade de lidar com a ideia desse poder que, usual-
mente, ela é apresentada por meio de metáforas como as forças 
da natureza, e é pouco trabalhada em termos conceituais4.

3 “Las revoluciones del fin del siglo XVIII, primero la americana y después la fran-
cesa, representan en este sentido un momento decisivo en la historia del cons-
titucionalismo, porque sitúan en primer plano un nuevo concepto y una nueva 
práctica que están destinadas a poner en discusión la oposición entre la tradi-
ción constitucionalista y la soberanía popular. Se trata, en pocas palabras, del 
poder constituyente que las colonias americanas ejercieran primero en 1776, 
con la finalidad de declarar su independencia de la madre inglesa y, después, en 
los años siguientes, con la finalidad de poner en vigor las constituciones de las 
distintos Estados y la constitución federal de 1787. Poder constituyente que los 
mismos revolucionarios franceses ejercitaran a partir de 1789, con la finalidad 
de destruir las instituciones del antiguo régimen y de generar una nueva forma 
política” (FIORAVANTI, 2001, p. 103).

4 Sobre mudança conceitual e política na história, ver: POCOCK, 1989; FARR, 1988, 
p. 1ss.  
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Essa abordagem aproximativa e indicativa do fenôme-
no será descrita por Niklas Luhmann (1996), de modo incisivo e 
nada mítico, como a invenção do mecanismo de acoplamento 
estrutural entre o sistema do direito e o da política: a Constitui-
ção que a um só tempo os diferencia e articula, ocultando, por 
meio da distinção entre direito constitucional e o restante do 
direito, o paradoxo de que na Modernidade o direito cria a si pró-
prio, a violência institucionalizada cria o direito. 

É mediante a Constituição que a política, ao se deixar re-
gular pelo direito, pode receber a legitimidade que o direito é 
capaz de lhe fornecer, e que, por outro lado, as normas gerais e 
abstratas do direito moderno podem ganhar a densificação so-
cial que somente o aparato político da organização estatal pode 
lhe emprestar. 

Assim, a teoria sobre o momento mesmo da criação ori-
ginária de uma ordem jurídico-política que inicialmente foca-
lizava essa força instituinte como vinculada e adstrita à imple-
mentação do que denominava direitos naturais do homem, pela 
invenção mesma da Constituição, logo começa a se emancipar 
da compreensão jusracionalista, descartando a ideia de direito 
natural, e a reduzir a idéia de direito à do ordenamento positivo. 

A obra de Kelsen (1998a, b) pode ser vista como o ápice 
dessa trilha que começa a ser percorrida no início do século XIX. 
No segundo pós-guerra, às tentativas frustradas de retomada da 
ideia de direito natural seguiu-se a compreensão mais plausível 
de que a nova concepção de legitimidade e a ideia do novo di-
reito que dão força ao movimento de ruptura institucional an-
tecedem sua positivação, autolimitando e autocondicionando o 
exercício do próprio poder constituinte. 

A proposta constitucionalista que, como demonstram 
Fioravanti (2001) e outros, sempre fora vista como oposta à de-
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mocrática, com o aprendizado decorrente de sua própria vivên-
cia histórica, não mais pode ser sequer pensada fora do contexto 
democrático, e nem a democracia pode ser assim concebida se 
não se der nos limites constitucionais. A democracia sem cons-
titucionalismo é a pior das ditaduras, tal como provado pelos 
regimes totalitários do século XX, e o constitucionalismo sem 
democracia é o seu oposto, o governo arbitrário, totalitário. Essas 
ideias são co-originárias e reciprocamente complementares.  

Desta forma foi que, conquanto preservado o cerne da te-
oria do poder constituinte originário — que se destina a explicar 
as rupturas institucionais que originam novas ordens jurídico-
-políticas —, ela sofreu, ao longo da história do constitucionalis-
mo, profundas alterações de significação no que toca ao sentido 
atribuído ao “direito” a ser constituído e, portanto, no que se re-
fere à matização de suas características distintivas específicas: a 
ilimitação, a incondicionalidade, a originariedade.

Dessa longa trajetória, cabe destacar também um outro 
aspecto interessante, relativo a uma mudança recente ocorrida 
na teoria constitucional da Europa. Até os anos 70 do século pas-
sado, a doutrina europeia era praticamente unânime em conde-
nar o emprego da expressão poder constituinte de segundo grau ou 
poder constituinte derivado (de reforma), salientando a contradi-
ção interna presente na expressão ao qualificar de constituinte 
um poder constituído pela Constituição, portanto limitado e 
condicionado por ela. Recomendava-se, à época, o uso da ex-
pressão poder de reforma.

Hoje, a maior parte da elaboração teórica, precisamente 
por considerar a consolidação da democracia constitucional ir-
reversível, tem defendido o emprego da expressão poder consti-
tuinte sem qualquer outro qualificativo para designar o poder de 
reforma constitucional previsto na própria Constituição.
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Não mais são colocadas alternativas à democracia cons-
titucional, o que equivaleria para autores como Doglianni (1995) 
ao esgotamento do tema do poder constituinte originário. Vital 
Moreira (2001) nos coloca o problema de forma exemplar. 

Em seminário ocorrido no Brasil, ao tratar da Constituição 
portuguesa, expõe a necessidade de mudanças e sugere uma 
mudança no próprio conceito de poder constituinte diante dos 
desafios que se apresentam: 

O que está aqui em causa, e que a meu ver tem per-
passado todos os nossos três dias de debate, é saber 
se hoje, perante as Constituições conjunturais que o 
último quartel do século trouxe – a primeira delas foi 
exatamente a Constituição da República Portuguesa 
– a idéia do poder constituinte como ato unigênito da 
Constituição pode enfrentar a prova da vida constitu-
cional, e se a essa versão do poder constituinte unigê-
nito e unimomentâneo, não temos de admitir algum 
espaço para o poder constituinte evolutivo e para um 
processo constituinte transgeracional. Eis a provoca-
ção que não queria deixar de vos oferecer (MOREIRA, 
2001, p. 274).   

Embora o professor Vital Moreira (2001) consiga perce-
ber com clareza o problema central que se apresenta, parece-
-nos que a problemática do poder constituinte nos dias atuais 
deve ser enfrentada de forma tal que possamos pensar, junto 
com ele, o próprio conceito de direito e a práxis constitucional 
que atualiza o ato fundador. Tudo isso, como bem sabe o autor 
português, deve ser associado à democracia. E, como salienta 
Habermas (2003, p. 165) “esse processo [...] não é imune a reca-
ídas e interrupções”.  
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A teoria brasileira sobre o poder constituinte originário 
ainda contempla a possibilidade de um poder constituinte au-
toritário. É preciso ressaltar que a urgência de se tratar do tema 
à luz de um marco teórico atual, por incorporar as mais recentes 
lições que a teoria foi capaz de extrair da própria vivência cons-
titucional, não reside apenas na demonstração da ilegitimidade 
do emprego da terminologia constitucional contra o constitucio-
nalismo, que, não somente em regiões de democracias menos 
consolidadas, é um risco sempre presente, mas pode interferir, 
e de fato interfere, na possibilidade mesma de consolidação da 
democracia, na medida em que a ausência de reflexão teórica 
e prática adequadas ao constitucionalismo possibilita abusos e 
desrespeito a direitos dos cidadãos, gerando a descrença na de-
mocracia e no constitucionalismo. 

O caso recente sobre direito adquirido, julgado no Supre-
mo Tribunal Federal, suscitou observações sobre o poder consti-
tuinte por parte de seus membros, e é possível identificar uma 
visão segundo a qual o conceito poderia ser associado a uma 
abordagem autoritária do direito.

As principais questões relativas à origem, exercício, limi-
tes, formas de manifestação, poder originário, poder derivado, 
emendas, reformas, continuam sendo pautadas por duas visões 
básicas que de certa forma se completam: a primeira, que traz o 
conceito de poder constituinte para dentro do sistema norma-
tivo estatal, buscando operacionalizá-lo através de instituições 
do próprio Estado, estabelecendo limites e formas predetermi-
nados para o seu exercício; e a segunda, que entende o poder 
constituinte como uma manifestação de caráter político que não 
integra o próprio direito, sendo caracterizado como metajurídi-
co, uma força social que cria o direito, mas a partir desse conceito 
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recolhe-se para que a organização normativa da sociedade seja 
feita no âmbito estatal, sem sua participação.  

Ainda hoje se busca estabelecer taxionomias para o po-
der constituinte que designariam sua natureza e sua forma de 
expressão. Contudo, tais classificações pouco ou nada contri-
buem para explicar o tema nos dias atuais: originário e derivado, 
limitado e ilimitado, tipos de Assembleia Nacional Constituinte, 
poder de reforma e poder de revisão (além de outras). Também 
as noções de representação do povo, da nação, remetem ou aos 
paradigmas de Estado liberal ou de Estado social, posto que não 
servem para a contemporaneidade de uma sociedade hipercom-
plexa, plural e multicultural. 

A tensão existente entre o liberalismo e o republicanis-
mo manifesta-se também em relação ao poder constituinte: por 
um lado parte-se da ideia de indivíduos livres que se associam 
e criam o Estado e a Constituição, mantendo sua individualida-
de e liberdade para compor uma estrutura normativa mínima; 
por outro, mais utilizado na literatura constitucional, parte-se 
da ideia de nação como uma identidade coletiva que forma um 
substrato para a possibilidade do exercício do poder. Ora no indi-
víduo, ora na nação, o poder constituinte é reduzido ao momento 
de fundação do direito, de forma manipulada, manifestando-se, 
a partir daí, controlado e limitado pelo direito. 

As profundas modificações sociais, bem como as altera-
ções na concepção de ciência e de direito, exigem um novo olhar 
sobre a teoria do poder constituinte. Se o direito torna-se cada 
vez mais central na organização da sociedade contemporânea, 
e essa centralidade se assenta em grande parte na Constituição, 
o poder constituinte deve ser pensado como possibilidade cons-
tante de fortalecimento do constitucionalismo e da democracia. 
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Diante disso, devemos tentar identificar a teoria jurídi-
ca que nos auxiliará nessa tarefa. É importante salientar que o 
poder constituinte será estudado aqui como categoria jurídica, 
dentro de uma abordagem transdisciplinar, tal como na propos-
ta de Müller (2004, p. 20) segundo a qual “[...] a expressão poder 
constituinte interessa-nos aqui como texto jurídico (não como 
texto ideológico); e isso quer dizer como parte integrante nor-
mal dos documentos constitucionais nos quais ele aparece”. O 
problema central que se pretende responder tem seu cerne na 
tensão entre democracia e constitucionalismo. 

O problema que se revela para nós é, precisamente, e pa-
radoxalmente, a aparente ausência de problematização na re-
lação entre democracia e constitucionalismo. A sociedade con-
temporânea exige da teoria do poder e do constitucionalismo 
o enfrentamento das questões concernentes à democracia. A 
hipótese central consiste na ideia de que o poder constituinte 
no paradigma do Estado Democrático de Direito somente pode 
ser democrático, e isso se revela na tensão entre a democracia 
e o constitucionalismo. Caso isso não aconteça, não se trata de 
poder constituinte, mas de arbítrio e ditadura. É necessário per-
ceber que os conceitos do direito não ficam restritos à mera es-
peculação teorética, pois eles são reproduzidos no sistema de 
ensino jurídico e, sobretudo, na prática cotidiana dos profissio-
nais do direito, da administração pública e dos cidadãos. Dessa 
forma, identificar o caráter autoritário da formulação do concei-
to é também trabalhar com seu lado prático, pois, como vimos 
anteriormente, uma vez que o conhecimento jurídico torna-se 
senso comum teórico, ele passa a permear a práxis constitucio-
nal em toda a sociedade. 

A teoria do poder constituinte no Brasil busca sua fun-
damentação em duas visões teóricas antagônicas. Trata-se, 
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na verdade, de duas faces da mesma moeda, que partem de 
pontos de vista inconciliáveis. Falaremos de uma postura te-
órica que busca associar o pensamento de Hans Kelsen ao de 
Carl Schmitt, expondo a dicotomia entre ser e dever-ser para 
a análise do conceito de poder constituinte, para, em seguida, 
reduzi-lo à vontade política: 

ora, o Poder Constituinte como fenômeno jurídico 
situa-se, assim, entre o mundo do ser e do dever-ser, 
não podendo e nem devendo ser levado a um ou ou-
tro extremo sob pena de não se conseguir defini-lo 
na sua plenitude. Outrossim, o Poder Constituinte 
é vontade política, é um poder unitário, indivisível. 
Não admite tal poder procedimentos regulados 
para sua atividade. Não está organizado, pois é par-
tindo dele que se organiza um Estado (GONÇALVES, 
1995, p. 72).

Essa visão não democrática de poder constituinte e de di-
reito permeia o pensamento jurídico nacional, de tal forma que 
ainda se reconhece como direito aquilo que é identificado até 
mesmo pelos próprios autores como arbítrio. 

E o senso comum teórico de cunho positivista continua a 
ser reproduzido: firmou-se, desta feita, que normas intoleráveis, 
como as que estabeleceram o regime escravagista, o antissio-
nismo e mais recentemente o regime do apartheid na África do 
Sul, são sim normas jurídicas e, portanto, precisam ser admitidas 
como Direito positivo do Estado e, por isso mesmo, devem ser 
relatadas pelos cientistas do Direito, pois o seu trabalho é o de 
descrever o Direito positivado.

Essa forma, ao analisarmos essa postura teórica sob o 
aspecto da não inovação do poder constituinte, de sua impossi-
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bilidade de iniciar uma nova sociedade a partir do “ponto zero”, 
é interessante observar que ocorre justamente o contrário: só é 
possível elaborar uma constituição rompendo definitivamente 
com o regime e a constituição anteriores a partir deles próprios. 

Ademais, para que seja possível o surgimento de uma 
nova constituição, é necessário que todos os elementos que a 
compõem estejam já na sociedade, caso contrário essa nova 
constituição não existiria. Há, na prática social cotidiana, um 
fundo de silêncio compartilhado que possibilita a comunicação 
voltada ao direito nos novos termos. 

A tese do poder constituinte ilimitado, autônomo e incon-
dicionado, ainda muito presente nos manuais de direito consti-
tucional brasileiros, reproduz a ideia de que o poder constituinte 
tudo pode em razão de “dar início a uma nova ordem”. E essa vi-
são, compartilhada na teoria e na prática constitucional brasilei-
ra por muitos juristas, termina por possibilitar uma associação 
entre autoritarismo e poder constituinte, que chega a explicar e 
justificar o golpe de Estado de 1964 e a produção constitucional 
sob a ditadura5. Isso chega a tal ponto que levou um professor de 
Direito Constitucional a afirmar o seguinte: “Simples e até repe-
titivo: Poder Constituinte é poder de fato, exercido por quem tem 
condições concretas de exercê-lo” (FERREIRA FILHO, 1999, p. 97). 

Acrescenta ainda Ferreira Filho (1999, p. 97-98):

5 Para que tenhamos uma noção dessa forma de pensamento podemos citar o ju-
rista Miguel Reale, que, em momento anterior à Constituinte de 1987, defendeu 
a manutenção da ordem constitucional anterior com pequenas alterações (sete 
ou oito), pois considerava desnecessária uma convocação: “Surge, desde logo, 
uma pergunta: — Se não se segue o caminho de uma Assembleia Constituinte, 
qual seria a via constitucional indicada? Não me parece que seja possível proce-
der-se à convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, porquanto esse 
caminho representaria, sem dúvida nenhuma — quer por parte do Executivo, 
quer por parte do Legislativo — um ato incompatível com as normas constitu-
cionais vigentes e, portanto, um ato revolucionário” (REALE, 1981, p. 22).



174 PODER CONSTITUINTE E DEMOCRACIA NO CONSTITUCIONALISMO 
CONTEMPORÂNEO: O DIREITO ACHADO NA RUA

De nada adianta colocar inadequadamente num 
texto constitucional, como ocorre entre nós, de que 
o titular do Poder Constituinte é o povo (eleitorado). 
Isso não impediu que no Brasil, em 1969, doente o 
presidente Costa e Silva, os ministros militares ‘assu-
missem a Presidência da República’ e outorgassem 
uma nova Constituição, muito embora disfarçada 
sob o nome de emenda constitucional. 
Com certeza, está implícita a declaração de quem 
exerce o Poder Constituinte, ao editar uma nova 
Constituição: “Quem não concordar, se apresente!” 
Se ninguém se apresentou, foi porque todos concor-
daram ou consentiram, o que é a mesma coisa em 
termos concretos6.  

Outro autor de grande relevância no cenário político na-
cional pela sua teoria autoritária do poder constituinte foi CELSO 
RIBEIRO BASTOS. Esse autor, que teve forte influência na re-pro-
dução do direito constitucional no Brasil defendeu a legitimida-
de do Golpe de 1964, e, como não poderia deixar de ser, afirmou 
que os atos decorrentes desse golpe foram emanados do poder 
constituinte: “Com a revolução vitoriosa de 1964, uma Junta Mi-
litar assumiu o Poder Constituinte e, através do Ato Institucional 
de 9 de abril, outorgou nova Constituição ao povo brasileiro [...]” 
O Poder Constituinte se manifestou posteriormente inúmeras 
vezes, através da Junta Militar e do presidente da República, com 
a edição de outros atos institucionais. 

6 O pensamento de Ferreira Filho muito influencia a noção de poder constituinte 
entre os autores brasileiros: “Deflagrado o processo revolucionário – qualquer 
que seja a sua forma e sua motivação – formalizada a vitória de um grupo revo-
lucionário pela conquista do poder de fato, esse triunfo, na expressão de Ferrei-
ra Filho, importa em sua formalização jurídica, a qual pode ser chamada de ato 
constituinte” (LOPES, 1996, p. 634).  
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No Ato Institucional nº. 6 está declarado: “[...] a Revolução 
brasileira reafirmou não se haver exaurido o seu Poder Constituin-
te, cuja ação continua e continuará, em toda a sua plenitude [...]”. 
Deve-se ressaltar, porém, que existem honrosas exceções à pers-
pectiva do poder constituinte não democrático no Brasil. Cumpre 
observar, nesse sentido, a obra de Paulo Bonavides (2000, p. 126), 
que vincula o conceito à teoria da legitimidade e desenvolve sua 
análise, inclusive da história constitucional do país, a esse funda-
mento, pois “quem diz poder constituinte está a dizer já legitimi-
dade desse poder, segundo esta ou aquela idéia básica perfilhada, 
numa opção de crenças ou princípios”. Também merece destaque 
a atuação teórica e prática de Josaphat Marinho (2012, p. 22)7 du-
rante a Constituinte de 1987 e o período que a precedeu, quando 
combateu firmemente as vozes autoritárias que tentavam falar 
em nome do poder constituinte: “Constituição outorgada não é 
carta do povo, nem para o povo, mas usurpação e negação de direi-
to inalienável da sociedade nacional”. 

Tais posicionamentos, preocupados com aspectos demo-
cráticos, são reflexos das profundas modificações ocorridas nos 
tempos recentes, na teoria do direito e, notadamente, no direito 
constitucional. Isto se deve a vários fatores, em especial às pro-
fundas transformações ocorridas na sociedade contemporânea, 
que fizeram os teóricos do direito modificarem suas visões sobre 
o fenômeno jurídico e sobre seu próprio saber.

7 “Cumpre estigmatizar sempre a subtração de competência, para que prevaleça 
no procedimento regular dos governantes, e não somente na teoria, a certeza de 
que ao povo cabe o Poder Constituinte e a faculdade de atribuir seu exercício a 
um colegiado, que lhe expresse a vontade soberana. [...] Somente a Assembléia 
Constituinte, nascida do voto popular, é representação genuína para conferir à 
Nação o instrumento basilar disciplinador de sua vida, e aceito pela generalidade 
dos cidadãos” (MARINHO, 1985, p. 22). Ver ainda, nesse sentido, a partir de uma 
perspectiva contemporânea, a obra de CATTONI DE OLIVEIRA, M. A. Poder consti-
tuinte e patriotismo constitucional. Belo Horizonte: Mandamentos, 2006.
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3. Considerações finais

Em todos os campos do direito, essas transformações 
brevemente relatadas se fizeram sentir através de uma mudan-
ça radical de supostos teóricos, categorias, conceitos e métodos 
de trabalho. Contudo, apesar de uma mudança radical nas con-
cepções de Estado e de direito, o conceito de poder constituinte 
tem sido majoritariamente ignorado nessa nova visão teórica. 
Os manuais de Introdução ao Direito e de Direito Constitucional 
ainda tratam do tema da mesma forma como era feito no perío-
do pós-guerra, ou então reproduzem teorias do início do século 
XX. Uma das obras mais citadas no Brasil sobre o tema posicio-
na-se sobre a titularidade do poder constituinte da seguinte for-
ma: “[...] é quase impossível, ou é impossível mesmo, num estu-
do científico, determinar quem é o titular do Poder Constituinte” 
(FERREIRA FILHO, 1990, p. 31). 

Em seguida, o mesmo autor atribui a titularidade ao povo 
que exerce o poder constituinte por meio de uma elite, revelando 
claramente o autoritarismo da visão teórica:   

O reconhecimento de que o povo é o titular do Poder 
Constituinte pouco esclarece quanto ao exercício des-
te mesmo poder. Quer dizer, o povo pode ser reconhe-
cido como titular do Poder Constituinte mas não é ja-
mais quem o exerce. Ele é um titular passivo, ao qual 
se imputa uma vontade constituinte sempre mani-
festada por uma elite. (FERREIRA FILHO, 1999, p. 32).  

O autor, porém, reserva um papel ao povo no processo 
constituinte que, segundo ele, validaria a Constituição: “Ele, e só 
ele (povo), vai dar efetividade ou eficácia, cumprimento global, à 
Constituição adotada”.
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Esse tipo de abordagem, ainda que não seja voluntaria-
mente arbitrária, é comum em muitos dos autores de direito cons-
titucional. Chega mesmo a chamar atenção a afirmação de Bulos 
(1997), segundo a qual o poder constituinte é metajurídico, e inse-
re tal assertiva em um tópico de sua obra intitulado “Concepção 
atual do poder constituinte”, ao fazer a seguinte generalização:   

Atualmente, os estudiosos concluíram que o poder 
constituinte, ao ser exercido, divide-se em duas eta-
pas bem definidas: uma de elaboração constitucio-
nal, onde o poder criador da Lei Magna não se res-
tringe a limites formais, possuindo o caráter político 
ou extra-jurídico; outra, de mudança formal, para 
alterar a Carta Suprema mediante certas limitações. 
Aqui, o poder constituinte adquire o status de jurí-
dico, com tarefa imediata de reformar a Lex Legum 
(BULOS, 1997, p 19). 

O que podemos identificar como mais problemático nes-
sa abordagem é a separação ainda existente entre o conceito de 
direito e democracia, e entre constitucionalismo e democracia. 
Em relação ao nosso tema, isso significa a possibilidade de uma 
construção teórica que admite a existência de um poder cons-
tituinte autoritário, quando, sob o atual paradigma, somente 
pode ser considerado poder constituinte se ele for democrático. 

Para que seja possível problematizar adequadamente o 
tema, é necessário que nós tenhamos em mente as modificações 
sociais, epistemológicas e jurídicas que afetam diretamente o 
conceito de poder constituinte.

 Tais problemas podem ser expostos pela inadequação 
com a qual tem sido tratado o assunto. Em um processo de glo-
balização no qual a soberania dos Estados foi relativizada em 
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favor de um suposto poder global, alguns autores chegam a afir-
mar que o poder constituinte originário não mais existe. 

Tal como expõe Giorgio Agamben (2003, p. 78):

Contra a tese que afirma o caráter originário e irre-
dutível do poder constituinte, que não pode ser de 
modo algum condicionado e constrangido por um 
ordenamento jurídico determinado e se mantém 
necessariamente externo a todo o poder constituí-
do, encontra hoje sempre maior consenso (no âm-
bito da tendência contemporânea mais geral de re-
gular tudo mediante normas) a tese contrária, que 
desejaria reduzir o poder constituinte ao poder de 
revisão previsto na Constituição, e põe de lado como 
pré-jurídico ou meramente factual o poder do qual 
nasceu a constituição.

É interessante observar que o consenso maior identificado 
por Agamben (2003), embora tenha uma face conservadora, tra-
duz determinado movimento na Europa e nos Estados Unidos que 
revela certa estabilidade democrática constitucional, hipótese em 
que o Poder Constituinte originário somente seria invocado para 
contrapor-se a uma ordem jurídica ilegítima antidemocrática. Essa 
tese de que o poder constituinte estaria esgotado, embora não seja 
partilhada por nós, reforça nosso argumento central de que não 
pode existir constitucionalismo e Poder Constituinte, hoje, sem 
democracia. Por outro lado, com um viés marcadamente semânti-
co de direito, chega-se a afirmar que o Poder Constituinte tem sua 
manifestação irrestrita e incondicionada, mas ao mesmo tempo só 
existe na deliberação representativa da Assembleia Nacional Cons-
tituinte. Essa linha de pensamento está muito vinculada à ideia de 
representação política e ao paradigma do Estado social. 
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Embora contenha uma retórica do poder popular, reforça 
a autoridade do Estado, sem democracia. Há ainda um determi-
nado tipo de interpretação da Constituição que busca a vontade 
do legislador, no caso a vontade do constituinte, como se fosse 
possível voltar no tempo e ali identificar a manifestação originá-
ria do poder constituinte para aplicar a constituição. 

Aliada a esses problemas também está a ideia de que o 
constituinte traçou diretrizes políticas que devem ser considera-
das como normas programáticas, que, embora não tenham pos-
sibilidade de eficácia imediata, terão tão logo o Estado-Nação 
alcance um determinado nível de desenvolvimento econômico 
e social.

A tentativa de se classificar as normas constitucionais por 
meio de taxonomias, como se fosse possível dizer sobre tipos 
normativos por seus textos, enquadrando a realidade constitu-
cional em modelos preestabelecidos, e isso revela a inadequação 
teórica da própria noção de ciência na contemporaneidade. 

A estagnação da teoria jurídica brasileira, mantendo as 
dicotomias clássicas como opostos excludentes, possibilita a 
manutenção de uma teoria puramente instrumental do poder 
constituinte, capaz de servir até mesmo aos regimes ditatoriais 
ainda hoje. 

Torna-se possível, assim, uma apropriação da teoria do 
poder constituinte por parte dos tribunais, sobretudo do STF, 
marcada profundamente por um pobre viés empiricista e preten-
samente descritivo, associada a uma ampla divulgação de teorias 
antidemocráticas sobre o tema, corroendo o sentimento consti-
tucional necessário à consolidação da democracia, fundamental 
para a identidade constitucional. Deve-se chamar a atenção tam-
bém para uma tendência existente hoje, no Brasil, de se interpre-
tar a constituição como uma ordem concreta de valores. 
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Tal perspectiva teórica valorativa trata a prática argumen-
tativa do direito com base em argumentos morais e, conseqüen-
temente, transfere para a autoridade estatal a tarefa de dizer 
quais são os valores que devem nortear a sociedade, gerando 
autoritarismo.

O controle abstrato de constitucionalidade, associado a 
uma abordagem axiologizante do direito e à vinculação das de-
cisões do STF corre o risco de gerar como consequência a trans-
formação exatamente daquele que deveria ser o guardião da 
constituição, ou seja, da abertura para o pluralismo do sujeito 
constitucional, o STF, em um “superego da sociedade” e em uma 
espécie de poder constituinte permanente, como alerta MAUS, 
em relação à Corte Constitucional alemã. 

Essa forma, corre-se o risco de transformar o poder cons-
tituinte em autoritarismo e a práxis constitucional em ditadu-
ra. Sabemos hoje que a prática constitucional democrática é ta-
refa de toda a sociedade, e não podemos nos restringir à análise 
institucional em sentido estrito do direito. Sabemos também 
que a legalidade do direito pressupõe procedimentalmente a 
plausibilidade da crença em sua legitimidade.  

Portanto, para que a crença na democracia seja viável, é 
necessária a compreensão do direito como permanente vir a ser, 
aberto para o futuro, que se constrói na vida cotidiana de ho-
mens livres e iguais, dotados de autonomia pública e privada, 
que legislam eles próprios enquanto uma comunidade de princí-
pios. Afirmação do direito passa pela afirmação dos movimentos 
sociais que legitimamente (re)constroem o projeto constitucio-
nal que tem no ato fundador um parâmetro básico para a veri-
ficação dessa legitimidade. A pluralidade e a complexidade da 
sociedade contemporânea exigem, portanto, um direito aberto 
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constituído procedimentalmente, sensível ao espaço público de 
sua formação, a rua.

Poder constituinte somente pode assim ser chamado se 
for direito achado na rua, caso contrário, é arbitrário e ditadura 
ou delírio de constituição teórica idealizante, que por fim tam-
bém resulta em autoritarismo. O conceito de poder constituinte 
somente tem sentido se for pensado em articulação com o con-
ceito de democracia. Por sua vez, ambos necessitam de uma prá-
xis constitucional que também seja democrática e tenha como 
referência o poder constituinte do ato fundador. A perspectiva 
teórico-prática do direito achado na rua, compreendida proce-
dimentalmente possibilita essa ligação. A democracia de uma 
determinada sociedade depende de seus membros levarem a 
sério o direito.

A práxis constitucional que atualiza o direito não se faz 
somente por meio das instituições estatais. O direito se constrói 
e reconstrói no seio da sociedade, nas lutas dos movimentos so-
ciais, nos espaços públicos onde cidadãos dotados de autonomia 
pública e privada vivem sua autolegislação: na rua.
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Os direitos humanos na perspectiva dos 
movimentos sociais: das transformações 
sociais aos novos direitos

Luana Xavier Pinto Coelho1

Maria Eugenia Trombini2

1. Introdução

As necessidades humanas cotidianas impulsionam as lu-
tas sociais e os processos reivindicatórios, sempre que a opressão 
e a desigualdade tornam-se insuportáveis. As transformações 
sociais, por outro lado, alteram constantemente as necessidades 
humanas, provocando a renovação constante das pautas pre-
sentes nos processos reivindicatórios. É esse movimento e sua 
relação com o reconhecimento e a legitimidade das demandas, 
que faz com que as lutas sociais sejam protagonistas ao longo da 
história na construção dos próprios Direitos Humanos. 

Faremos uma análise sobre como as dinâmicas das lutas 
sociais e as estratégias dos diferentes movimentos sociais têm 
sido impactadas pelas transformações da realidade urbana, com 
o processo acelerado de urbanização da sociedade brasileira. Por 
outro lado, essa reflexão é relevante na medida que o Brasil, his-

1 Advogada popular da organização de Direitos Humanos Terra de Direitos, mes-
tre em Cooperação Internacional e Desenvolvimento Urbano pelo Instituto de 
Urbanismo de Grenoble, UPMF. 

2 Advogada popular da organização de Direitos Humanos Terra de Direitos, cientista 
social e mestranda em Instituições Políticas, Elites e Processos Decisórios na UFPR.
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toricamente, viu o protagonismo das lutas do campo e dos movi-
mentos sociais populares ligados à pauta da reforma agrária em 
detrimento dos movimentos de cunho urbano. Trazemos, ainda, 
a reflexão sobre a necessidade de superar a dicotomia campo-ci-
dade nas práticas emancipatórias das lutas populares, num con-
texto no qual a hegemonia do capitalismo financeiro internacio-
nal não vê fronteiras na expansão dos processos de expropriação 
e apropriação em prejuízo do reconhecimento de direitos. 

As dinâmicas dos movimentos sociais podem ter alcance 
e dimensão diversos. O movimento reivindicatório, impulsiona-
do a partir de uma demanda específica, pode esvaziar-se quando 
esta demanda é atingida, ou pode, através da possibilidade de 
compreender questões mais estruturais, transformar-se em es-
paço de luta social (SANTOS, 2008).

Um movimento social terá caráter mais transformador 
quando tiver por objetivo a transformação da própria sociedade, 
da estrutura social. Isso pode ocorrer a partir da compreensão de 
que o alcance de demandas específicas não será suficiente para 
modificar a realidade que justamente provoca a injustiça social. As 
questões estruturais, tais como “o empobrecimento, a espoliação 
urbana ou a opressão política nada mais são do que matérias-pri-
mas para as reivindicações populares” (SANTOS, 2008, p. 13). 

A opção dos movimentos por práticas mais ou menos 
coercitivas advém da legitimidade que tal prática assume na 
luta por aquilo que se considera injusto. O critério de justiça, 
portanto, vem das necessidades vividas por eles em seu coti-
diano, associado à compreensão mais ampliada das causas das 
opressões e desigualdades.

As necessidades, por todas as razões, concedem aos 
indivíduos argumentos de justiça e a justeza dos fa-
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tos e das relações; portanto, sobre os fundamentos 
de sua legitimidade. Sendo assim, a constituição 
dessa legitimidade deverá ter, igualmente, conte-
údo social e cultural, obtido a partir de consenso 
discursivo e do exercício de uma democracia onde a 
participação se estruture de forma solidária e eman-
cipada (GUSTIN, 2009, p. 227). 

O alcance transformador das lutas sociais, no sentido de 
impacto na estrutura do Estado, dependerá de sua estratégia de 
pressão na arena política, podendo impactar no reconhecimento 
de novos direitos, em processos de reforma ou mesmo em pro-
cessos de ruptura do sistema vigente.

A absorção, para dentro do sistema político vigente, das 
diferentes reivindicações dos movimentos sociais pode refletir 
em mudanças legislativas, mas esse não é necessariamente o 
objetivo final das lutas sociais. É claro que, na medida em que 
os atores sociais compreendem os processos da burocracia do 
Estado para o reconhecimento de suas demandas, estes podem 
associar às reivindicações a criação de conteúdo normativo.

A incorporação de demandas voltadas diretamente à 
construção de normativas vai depender muito dos objetivos e 
finalidades do movimento social e sua compreensão dos proces-
sos necessários para alcançar tais propósitos. Contudo, a relação 
entre as lutas dos movimentos sociais, em especial aqueles de 
caráter popular, e as reivindicações associadas com o que se en-
tende por ‘direitos humanos’ é menos direta do que se pensa.

No Brasil, assim como em outros países do mundo, os mo-
vimentos sociais populares, por exemplo, “preferiram a linguagem 
da revolução e do socialismo para formular uma política eman-
cipatória” (SANTOS, 1997, p. 105). Isso significa que muitos movi-
mentos sociais se organizaram em torno do objetivo de promover 
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uma ruptura sistêmica, com câmbio da ordem social vigente. Con-
tudo, com a crise colocada pelo avanço da hegemonia do capitalis-
mo após a queda da União Soviética, os projetos emancipatórios 
tiveram que buscar novas abordagens. A reflexão é favorecida pela 
análise de Boaventura de Sousa Santos (1997), que indica os direi-
tos humanos como uma bandeira que surge dentro dos movimen-
tos populares: “Perante a crise aparentemente irreversível destes 
projetos de emancipação, essas mesmas forças progressistas re-
correm hoje aos direitos humanos para reinventar a linguagem 
da emancipação. É como se os direitos humanos fossem invocados 
para preencher o vazio deixado pelo socialismo”.

Não obstante, não há como pressupor uma hegemonia 
dos Direitos Humanos sem reconhecer a controvérsia que se 
coloca através do debate entre universalismo e relativismo (PIO-
VESAN, 2006; MAGALHES, 2012; SANTOS, 1997; MARÉS, 1995). 
A crítica aos Direitos Humanos remonta a sua gênese enquanto 
projeto universal no período do pós-guerra, forjado a partir de 
um pacto entre os países centrais europeus e os Estados Unidos. 
Esse modelo pretendeu-se de caráter universal e, assim, passou 
a ser imposto ao restante do mundo como princípios contra os 
quais é impensável opor-se. 

Por outro lado, soma-se à crítica a constatação da relação 
vital entre a consolidação dos Direitos Humanos como para-
digma universal e a consolidação do capitalismo como sistema 
hegemônico. Isso porque os Direitos Humanos, tais como cons-
truídos a partir do pós-guerra, privilegiavam a consolidação de 
princípios sem os quais o próprio capitalismo não sobreviveria, 
tais como liberdade individual e propriedade privada. Foram 
esses Direitos Humanos, ditos de primeira geração, de matriz 
essencialmente liberal, que permitiram o avance do capitalismo 
enquanto sistema econômico hegemônico. 
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É claro que já avançamos para além dessa concepção 
liberal dos Direitos Humanos e já temos direitos de segunda, 
terceira e, há quem diga, de quarta e quinta gerações, além da 
compreensão sobre a transversalidade e a indivisibilidade dos 
direitos. Contudo, apesar de tal construção ter se consolidado 
em âmbito teórico, o Brasil historicamente absorve inteiramente 
a matriz liberal dos Direitos Humanos, ao colocar todo o apara-
to estatal em defesa da propriedade privada e da liberdade in-
dividual, leia-se contratual. Não é sem razão que os maiores e 
mais organizados movimentos sociais populares do Brasil sejam 
aqueles que lutam por reforma agrária, por acesso à terra (rural 
e urbana) e por condições dignas de sobrevivência.

Boaventura (1997, p. 106) descreve essa relação de contra-
dição como uma “tensão dialética que ocorre entre o Estado e 
a sociedade civil”, estando os Direitos Humanos no cerne desta 
tensão. Ora, a primeira geração de Direitos Humanos — os direi-
tos civis e políticos — foi concebida prioritariamente como uma 
luta da sociedade contra o Estado, na condição de maior violador 
potencial de direitos, enquanto os direitos de segunda e terceira 
gerações — os direitos econômicos, sociais, culturais e ambien-
tais — pressupõem o Estado como garantidor.

Essa relação de tensão com o Estado agrava-se, trazendo 
aqui elementos que estarão presentes em nossa reflexão ao lon-
go deste texto, quando temos uma aliança entre Estado e capi-
tal, ou seja, quando não é mais possível dissociar os interesses 
do Estado dos interesses próprios dos agentes econômicos que 
impulsionam o avance do capitalismo financeiro internacional.

Nesse cenário, a luta social pode voltar-se ainda mais à 
disputa por direitos, se se compreende que ali se encontra o limi-
te da disputa possível, já que o avanço do capital em si depende 
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do Direito e de sua legitimidade para garantir ‘segurança jurídi-
ca’ e ‘respeito a direitos adquiridos’ (de matriz contratual).

Agindo, portanto, nas fissuras do próprio sistema, movi-
mentos sociais podem sim reivindicar direitos como estratégia 
necessária ao processo de emancipação. Da mesma forma, os 
Direitos Humanos podem ser apropriados como instrumento 
reivindicatório pelos movimentos sociais, na perspectiva de uma 
luta que não pretende romper com a ordem social, mas reconhe-
cer seu potencial estratégico de diálogo e de reconhecimento.

2. Do campo à cidade: a complexificação 
das necessidades humanas

Se argumentamos que as necessidades cotidianas levam 
à mobilização de movimentos sociais, as transformações sociais 
levam à transformação das necessidades humanas. O que, por 
sua vez, impactará nos processos reivindicatórios por novos di-
reitos. Para o debate deste trabalho iremos focar em uma trans-
formação social específica, que tem impactado diretamente as 
dinâmicas das lutas sociais: o processo de urbanização da popu-
lação brasileira.

Sob a perspectiva demográfica e espacial, nos últimos 50 
anos o Brasil viveu uma transformação sem precedentes, com a 
urbanização da maioria da população, a criação de megacida-
des e as mudanças dos meios de produção. Tal transformação 
é mundial, ocorrendo em tempos diferentes, mas seguindo um 
padrão muito semelhante.

O processo histórico que vem desde a transformação dos 
meios de produção advinda da industrialização muda o centro 
econômico do campo para a cidade (LEFEBVRE, 2001). Aliado a 
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isso, temos uma “industrialização” do campo, com a inserção de 
novas tecnologias, modificando a relação entre terra e trabalho. 
Esse processo provoca a migração acelerada de grandes contin-
gentes populacionais para os centros urbanos, que no caso do 
Brasil acontece de forma diversa ao longo do território, mas leva 
ao câmbio da curva populacional rural-urbana no fim dos anos 
60, com aumento significativo nos anos 70.

De lá para cá assistimos à urbanização da população bra-
sileira e, ainda, à sua metropolização. Dados do último censo do 
IBGE mostram que somos 84,36% vivendo em zonas urbanas. 
Este fenômeno gera o inchaço das cidades, uma verdadeira ex-
plosão urbana, mas de urbanização incompleta. As cidades não 
conseguem absorver os grandes contingentes populacionais 
que chegam, fazendo surgir grandes zonas de exclusão, com alta 
densidade e carência de serviços e infraestrutura básica. Os pla-
nos urbanos, em especial dos anos 70 e 80, ao invés de enfren-
tarem o desafio que esse processo trazia e proporem medidas 
preventivas, preferiram ignorar o fenômeno com modelos idea-
lizados e elitizados de cidades (MARICATO, 2002).

O cenário das cidades brasileiras, em pleno século XXI, é 
crônico. Temos 3,2 milhões de domicílios localizados em favelas, 
sendo ainda precário o acesso ao esgotamento sanitário e à água 
potável. Para agravar a situação, assistimos à periferização cons-
tante da pobreza com processos massivos de remoção forçada 
de ocupações centrais ou bem localizadas, o que torna parte da 
população mais pobre ainda mais carente de acesso a serviços e 
aos postos de trabalho. Tal processo é favorecido por programas 
habitacionais voltados à provisão de unidades pelo mercado, por 
meio do crédito imobiliário, mais ou menos subsidiado.

Contudo, o fenômeno que afeta as cidades brasileiras não 
atinge somente as classes mais pobres, mas também a classe 
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média, que disputa com o mercado financeiro internacional um 
lugar para sua moradia (ROLNIK,2015).

Isso significa que também a classe média vai se periferi-
zando e se tornando mais dependente das infraestruturas viá-
rias de transporte coletivo, além da expansão das redes de ser-
viço e infraestrutura urbana, para ter uma qualidade mínima de 
vida nos grandes centros urbanos.

A desigualdade sócio-espacial das cidades brasileiras 
é notória. Convivemos com cenários contrastantes lado a lado, 
luxo e miséria, riqueza e pobreza, inclusão e exclusão. Diante de 
tais contrastes explode o avanço da violência, garantindo a “re-
distribuição privatizada por meio de atividades criminosas”, mas 
que “ameaça a segurança individual a cada passo, provocando a 
demanda popular pela repressão policial” (HARVEY, 2013, p. 8).

Esse cenário das cidades brasileiras, contudo, insere-se 
num processo internacional de expansão das fronteiras do ca-
pitalismo, que impacta diretamente o mercado imobiliário e de 
terras, que convém mencionar, mesmo que brevemente.

Raquel Rolnik (2015) nos traz, recentemente, reflexões a 
partir de sua experiência da Relatoria da ONU sobre Direito à 
Moradia Adequada, de como a propriedade imobiliária confi-
gura a mais nova e poderosa fronteira de expansão do capital fi-
nanceiro internacional. Isso vem a impactar diretamente a com-
preensão da moradia ou do acesso à terra como um bem social.

Rolnik (2015, p. 17) dá ênfase à análise sobre as transfor-
mações econômicas deste século, que permitiram com que “en-
tre os anos de 1980 e 2010, o valor dos ativos financeiros mun-
diais — ações, debêntures, títulos da dívida públicos e privados, 
e aplicações bancárias — crescesse 16,2 vezes, enquanto o PIB 
mundial aumentou pouco menos de 5 vezes no mesmo perío-
do”. O impacto disso é que essa “muralha de dinheiro passou a 
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buscar cada vez mais novos campos de aplicação, transformando 
setores (como commodities, financiamento estudantil e plano 
de saúde, etc) em ativos para alimentar a fome de novos vetores 
de aplicação rentável para os investidores” (ROLNIK, 2015, p. 17). 
Concluindo com a autora, essa ‘muralha de dinheiro’ encontra no 
mercado imobiliário campo fértil para reprodução.

David Harvey (2013), no mesmo sentido, sustenta a teoria 
de como o processo de urbanização no último século tem sido vi-
tal para a sobrevivência do capitalismo e para sua própria repro-
dução. Segundo Harvey (2013), os grandes capitalistas deixaram 
de investir na produção (na indústria), para investir no mercado 
imobiliário especulativo. Constrói-se não para morar ou para 
usar, mas para especular. Imóveis inteiros, cidades inteiras são 
construídas de forma a garantir os ganhos destes investidores.

Este fenômeno é global: aumento do preço da terra, do 
preço dos imóveis, em benefício do mercado especulativo imo-
biliário. Estados de bem-estar estão sendo desmanchados, polí-
ticas públicas revistas, leis flexibilizadas, tudo para deixar a pro-
visão habitacional nas mãos do mercado. O problema é que para 
o mercado moradia não é um direito, mas uma mercadoria.

Um processo de deslocamento, e o que chamo de 
acumulação por desapropriação, está no cerne da 
urbanização sob o capitalismo. E está originando 
numerosos conflitos devido à tomada de terras va-
liosas de populações de baixa renda, que em muitos 
casos vivem ali há muitos anos (HARVEY, 2013, p. 78).

Apesar do debate da produção capitalista do espaço da-
tar de muito tempo, em especial dos processos de especulação 
imobiliária, algumas apropriações (financeirização) são mais re-
centes. Por exemplo, a própria “venda” da cidade enquanto mer-
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cadoria, processo que se inicia nos anos 90 (especialmente em 
Barcelona) e tem sido a tendência, acompanhada especialmente 
por megaeventos. Ou seja, as cidades em si têm desempenhado 
um papel na valorização e financeirização do capital.  

A cidade neoliberal é administrada como uma empresa, 
obedecendo a uma lógica de concorrência de umas com as ou-
tras na atração de investimentos. Como debate Vainer (2002), é 
preciso vender uma imagem que atraia esse capital internacio-
nal, é necessário criar flexibilidade regulatória que retire a rigi-
dez que gera “constrangimento ao mercado”. 

Assim temos a cidade de exceção, onde regras urbanísti-
cas são flexibilizadas para maximizar os ganhos e as oportunida-
des desse novo mercado. No Brasil, esta regra de exceção encon-
tra-se presente nas chamadas “operações urbanas consorciadas”, 
um instrumento urbanístico que autoriza o poder local a revogar 
todas as regras num determinado território em prol do projeto a 
ser realizado (VAINER, 2002) .

A concretização e a aceleração desse processo, no caso do 
Brasil, ocorreram com a realização dos megaeventos esportivos, 
a Copa do Mundo 2014 e as Olimpíadas de 2016. Eventos como 
estes, estimulados cada vez mais para autopromoção dos países-
-sede, em especial de cidades-sede, movem bilhões de investi-
mento em estruturas que servirão a interesses temporários, mas 
capazes de mobilizar toda a sociedade e promover mudanças 
em “territórios de exceção”.

Ainda na análise de Vainer (2013), a cidade neoliberal, por 
outro lado, é altamente desigual, traçando o cenário para o con-
flito social. Nela, problemas urbanos como a favelização, a infor-
malidade, a precariedade dos serviços, a degradação ambiental, 
a violência urbana, os congestionamentos e os custos crescentes 
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no transporte público e a segregação dos espaços urbanos se 
veem aprofundados.

Um processo acelerado de espoliação, agravamento da 
desigualdade e da opressão, como já pontuamos no início do 
texto, é a matéria-prima para a explosão das lutas sociais. Harvey 
(2013, p. 10) antecipa o conflito como reação ao tipo de urbaniza-
ção escolhida:

A urbanização, podemos concluir, vem desempe-
nhando um papel fundamental no reinvestimento 
dos lucros, a uma escala geográfica crescente, mas 
ao preço de criar fortes processos de destruição cria-
tiva que espoliaram as massas de qualquer direito à 
cidade. O planeta como canteiro de obras se choca 
com o “planeta das favelas”. Periodicamente isso ter-
mina em revolta. 

Mas se esses são os processos urbanos, o que passa com o 
campo não é muito diferente. Não há o congelamento do cam-
po para a espoliação das cidades, pelo contrário, vê-se o agrava-
mento da apropriação/ espoliação do campo para servir a esse 
processo de expansão do capitalismo através da urbanização.

Os megaprojetos de infraestrutura como hidrelétricas, 
portos e a exploração sem limites da mineração, têm reduzido 
o campo ao território de suprimento das necessidades urbanas, 
que não são exatamente as brasileiras, mas servem à urbaniza-
ção da China, por exemplo, nossa maior consumidora de miné-
rio. A expansão das fronteiras agrícolas sobre florestas, terras de 
povos e comunidades tradicionais, a imposição de infraestrutura 
de grande porte, para permitir apoio logístico a essa expansão, 
a imposição da lógica do agronegócio, são faces de uma mes-
ma moeda. O campo responde, tanto quanto a cidade, à mesma 
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narrativa de colonização da terra e, consequentemente, da vida, 
pelo capital financeiro internacional.

O discurso do “progresso” e do “desenvolvimento” enquan-
to narrativa homogênea se fortalece na medida em que a homo-
geneização do estilo de vida garante a naturalização do consumo 
como essencial para suprir as necessidades básicas ou aquelas 
constantemente fabricadas. É assim, por exemplo, que o discur-
so da expansão da matriz energética brasileira sobre a Amazônia 
se constrói como necessário e vital ao progresso do país. Tal dis-
curso reproduzido desde a mídia convencional às decisões judi-
ciais que garantem a realizações das obras, mostrando o uso do 
direito em prejuízo das reivindicações dos movimentos sociais.

Mas se voltamos à reflexão sobre a urbanização da socie-
dade como premissa, precisamos compreender o que isso signi-
fica para o campo. Lefebvre (2008), responsável por tal prognós-
tico, pontua que o processo de “urbanização” do campo se daria 
não pela extensão completa da cidade como a projetamos, mas 
pela continuidade do tecido urbano que, para ele, prolifera, es-
tende-se, corrói os resíduos de vida agrária. Nas palavras do fi-
lósofo francês: “Tecido urbano não designa o domínio edificado 
das cidades, mas o conjunto de manifestações do predomínio da 
cidade sobre o campo. Nesta acepção, uma segunda residência, 
uma rodovia, um supermercado em pleno campo, fazem parte 
do tecido urbano” (LEFEBVRE, 2008, p.15).

Lefebvre (2008) compara a redução do campo à lógica do 
agronegócio a uma forma de “urbanização” do campo. Isso por-
que o estilo de vida antes associado ao campo, um estilo próprio 
do camponês, desapareceria, para dar lugar a um estilo de vida 
urbano que se torna hegemônico, mesmo que parte da popula-
ção trabalhe com a produção agrícola.
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É claro que essas previsões, apesar de extremas, colocam 
em debate o processo homogeneizante da “vida” a partir de um 
capitalismo financeiro internacional, para o qual a padronização 
em escala mundial é mais lucrativa. Essa padronização se reflete 
de forma distinta no campo e na cidade, mas são variações de 
um mesmo fenômeno. De um lado, temos a produção imobiliá-
ria padronizada, seja comercial ou residencial, fazendo com que 
todas as cidades do mundo pareçam iguais (shoppings, torres 
de apartamentos ou salas comerciais, condomínios fortificados 
etc.). De outro, temos a padronização do campo, com a monocul-
tura de commodities, a mecanização e a urbanização dos traba-
lhadores rurais (no tocante a sua forma de vida).

O outro lado na mesma moeda são as grandes obras e os 
grandes empreendimentos, sempre sobre o discurso do desen-
volvimento econômico, que permeiam esses territórios de forma 
indistinta. O município de Altamira, onde está localizado o em-
preendimento de Belo Monte, teve sua população de 100 mil ha-
bitantes aumentada em mais de 50% após o início das obras. O 
inchaço populacional não foi acompanhado por políticas públi-
cas sociais, o que resultou no aumento da especulação imobiliá-
ria, aumento da pobreza das populações e agravamento da vio-
lência urbana, com casos de assassinatos, estupros e exploração 
sexual (SANTOS, 2016, p. 9). Assim é que as alterações espaciais 
impactam as comunidades tradicionais, seus modos de vida e 
meios de produção.

E é justamente pelo avanço veloz desse processo de fi-
nanceirização que a vida rural representa um forte potencial de 
resistência, pela manutenção de práticas anti-hegemônicas que 
permaneceram com a reprodução de modos de vida tradicio-
nais, em certa medida ainda presentes na realidade brasileira. 
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Comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas ou mesmo 
camponesas mantêm práticas anticapitalistas ao reproduzir a 
vida ainda em bases fortemente pautadas na troca, na solidarie-
dade e em uma relação de subsistência com a natureza. 

Algumas dessas práticas também são visíveis em comu-
nidades hoje urbanizadas, que pela própria necessidade de so-
brevivência se pautam na ajuda mútua e na construção de laços 
sociais a partir de um território. Isso sem mencionar a própria 
migração de camponeses, indígenas, quilombolas e outras po-
pulações para as cidades, trazendo consigo suas práticas sociais.

Nesse contexto, temos a emergência de novos direitos rei-
vindicados, ou a transformação de direitos não tão novos, porém 
impactados de forma distinta. Em contraponto, visualizamos 
com a mesma intensidade a reação contrária ao reconhecimento 
de direitos associados ao território, quando o Estado é utilizado 
para viabilizar o avance do capitalismo espoliativo. 

2.1 O campo e a cidade: lições aprendidas pelos 
processos reivindicatórios

No Brasil, mesmo tendo uma sociedade majoritaria-
mente urbana desde os anos 70, os movimentos sociais rurais 
dominaram as pautas dos movimentos populares, com muito 
pouca visibilidade para lutas organizadas no território urbano 
(VAINER, 2013).

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, pela 
sua capacidade de organização e amplitude de atuação do ter-
ritório nacional, colocou na pauta central a questão da reforma 
agrária. Discutiu-se a questão da função social da propriedade 
através do questionamento dos latifúndios e do modelo de con-
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formação da propriedade privada no Brasil, herdado do processo 
colonial expropriatório e monopolista. Questionava-se, por ou-
tro lado, a imposição de um modelo único de produção no cam-
po, baseado na propriedade privada individual e na “industriali-
zação”, representado pelo agronegócio.

A discussão no campo funda-se no debate do controle dos 
meios de produção, seja através do questionamento das formas 
de posse da terra, seja do modelo imposto da monocultura e do 
latifúndio. Debate este que, necessariamente, enfrenta o siste-
ma capitalista, fundado na propriedade privada e no individua-
lismo meritocrático. 

E justamente pelo debate do campo se basear num ques-
tionamento acerca dos meios de produção, é que nunca se viu 
no debate urbano o correlato enfrentamento sistêmico, quando 
se reduzem as reivindicações dos movimentos sociais populares 
urbanos à demanda por moradia. O geógrafo Marcelo Lopes de 
Souza discute a transposição do debate sobre os meios de produ-
ção do campo para a cidade nos seguintes termos:

O fato de o solo urbano ser, para os pobres, basica-
mente um espaço-suporte (habitação, circulação — a 
reprodução da força de trabalho), e apenas marginal 
e “transversalmente” um meio de produção (assim 
utilizado para complementar a renda familiar em um 
espaço anexo à moradia ou, até mesmo, como “pon-
to de venda” em meio ao espaço público), favorece, 
juntamente com a multiplicidade e as barreiras eco-
nômicas e ideológicas/simbólicas entre ocupações, 
níveis de status e modos de vida, que as agendas e as 
lutas de atores específicos como favelados, morado-
res de loteamentos irregulares, moradores de bairros 
formais, ativistas de hip-hop, sindicalistas, sem-teto, 
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feministas, ambientalistas e outros tantos sejam di-
fíceis de ser coerentemente (mas sem subordinações 
apriorísticas e reducionismos) articuladas em prol de 
uma sinergia sociopolítica. 

Cabe aqui frisar que o movimento por reforma urbana 
nunca se reduziu à demanda por moradia, embora seja o pe-
dido mais evidente e aquilo que os define aos olhos de leitores 
menos atentos. 

Entretanto, se compararmos as respostas dadas às reivin-
dicações das lutas urbanas àquelas das lutas rurais, podemos 
ver que há um processo percorrido que pode ser comparado. Se, 
num primeiro momento, as demandas por moradia foram re-
duzidas ao enfrentamento por acesso à casa própria — compre-
endendo que a disponibilização de uma casa (pequena proprie-
dade privada individual urbana) a preços acessíveis cumpriria a 
reivindicação —, também no campo a reivindicação por reforma 
agrária inicialmente significou a produção de assentamentos 
que representavam a distribuição de pequenas propriedades 
privadas rurais.

Não obstante, em todo processo reivindicatório há gran-
des aprendizados. Se no campo há muito os movimentos popu-
lares perceberam que distribuir pequenas propriedades rurais 
não daria conta de solucionar os problemas colocados para a 
questão agrária brasileira, processo semelhante se visualiza nas 
cidades. Entregar pequenas casas à população de baixa renda 
não irá resolver todas as necessidades que levam à grave crise de 
desigualdade e qualidade de vida no espaço urbano.

Assim, as reivindicações em território urbano têm se 
complexificado e a luta por novos direitos se tornado bandeira 
de diversos grupos e coletivos, nem todos de caráter popular. Ao 
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tornar-se o lócus de gentrificação e limpeza social, o tecido urba-
no passa a ser cidade-exceção, reproduzindo as desigualdades 
estruturais em nome da expansão do mercado. Surge assim, em-
bora menos como ruptura do que como processo em construção, 
uma nova geração de movimentos urbanos, os quais “colocam a 
ocupação do espaço público como agenda e prática” (ROLNIK, 
2015, p. 9).

O Movimento Passe Livre (MPL), que deu o tom das mani-
festações de junho de 2013, é um exemplo de novo ativismo. Se-
gundo sua carta de princípios, o desenho organizacional do MPL 
define-se pelos seguintes adjetivos: “Horizontal, autônomo, in-
dependente, apartidário”. A luta pela democratização da mobili-
dade e do transporte público é o objetivo do movimento que ga-
nhou forma após os eventos de Salvador (Revolta do Buzu, 2003) 
e Florianópolis (Revolta da Catraca, 2004 e 2005). É importante 
notar que o objetivo específico do movimento está inserido em 
uma dimensão mais ampla, de caráter anticapitalista, o que se 
confirma no seguinte trecho da carta de princípios:

Quando as tarifas aumentam, evidenciam-se con-
tradições que afetam a todos, não somente os estu-
dantes [...]. A luta por transporte tem a dimensão da 
cidade e não desta ou daquela categoria. [...] A or-
ganização descentralizada da luta é um ensaio para 
uma outra organização do transporte, da cidade e de 
toda a sociedade (MOVIMENTO PASSE LIVRE, 2007).

Ou seja, a escolha pela descentralização deve ser entendi-
da em consonância com o projeto político do movimento, o qual 
reivindica uma cidade horizontal, feita para todos e todas, não 
apenas para uma minoria.
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David Harvey aponta que aqueles que criticam o sistema 
econômico vigente e excludente devem se unificar em torno da 
reivindicação por um outro tipo de urbanização: 

Nesse ponto da história, essa tem de ser uma luta glo-
bal, predominantemente contra o capital financeiro, 
pois essa é a escala em que ocorrem hoje os processos 
de urbanização. [...] Um passo para a unificação dessas 
lutas é adotar o direito à cidade, como slogan e como ide-
al político, precisamente porque ele levanta a questão 
de quem comanda a relação entre a urbanização e o 
sistema econômico. A democratização desse direito 
e a construção de um amplo movimento social para 
fazer valer a sua vontade são imperativas para que 
os despossuídos possam retomar o controle que por 
tanto tempo lhes foi negado e instituir novas formas 
de urbanização (HARVEY, 2013, p. 95, grifo nosso).

Adotar o direito à cidade como bandeira permite que 
outros sujeitos participem da discussão, do precariado à classe 
média, recorrendo a estratégias até então inexistentes, como as 
redes sociais, e negando a cartilha antiga ao dissociarem-se de 
partidos políticos. 

No ciclo de jornadas de 2013, à medida que outras de-
mandas foram sendo aglutinadas aos protestos, outros atores 
foram às ruas encampando o slogan: “Não são só 20 centavos”. 
Concretamente, porém, uma segunda bandeira da esquerda foi 
levantada: a destinação de dinheiro público para as obras da 
Copa contraposta à precarização dos serviços públicos. Nas pa-
lavras de Ermínia Maricato (2013, p. 24), “os capitais se assanham 
na pilhagem dos fundos públicos deixando inúmeros elefantes 
brancos para trás”. 
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A crítica ao acirramento das desigualdades citadinas ga-
nhou as ruas quando o Movimento dos Trabalhadores sem Teto 
(MTST) juntou gente nas periferias sul e leste de São Paulo para 
protestar “contra o aumento do custo de vida e contra o preço da 
Copa do Mundo, que é paga pelos trabalhadores”. Como reação, 
as autoridades, encabeçadas pela presidente Dilma, “ativaram 
as alavancas de emergência”, o que, segundo André Singer, de-
correu da percepção de que os movimentos tinham se espalhado 
para as vastas periferias metropolitanas (SINGER, 2013, p. 24).

Ainda sobre a participação dos “despossuídos” nas jorna-
das de junho vale repisar que a apropriação da cidade é ainda 
mais desigual no que se refere ao cidadão metropolitano. No fim 
do famigerado mês de junho moradores da Rocinha e do Vidi-
gal marcharam na direção da casa do governador Sérgio Cabral 
reivindicando saúde e saneamento básico. Quatro helicópteros, 
inúmeros carros e motos da PM impediram que eles se aproxi-
massem. Em contrapartida, permitiram que estudantes de clas-
se média, acampados na porta do prédio do governador, protes-
tassem em paz. 

Nesse momento convém destacar que a vivência que os 
jovens de classe média têm da cidade não deve ser confundida 
com aquela do precariado, que, ao ser deslocado dos centros ur-
banos para a margem, experimenta de forma desigual os espa-
ços e serviços públicos. 

Contudo, resgatando o comentário de Rolnik (2015) sobre 
a periferização da classe média para acessar uma qualidade mí-
nima de vida, podemos identificar um ponto comum na maneira 
como o capital imobiliário afeta a vida desses dois sujeitos. Ocor-
re que embora a classe média sinta o impacto da cidade como 
mercadoria, ela encontra maior dificuldade de se mobilizar em 
torno da pauta do direito à cidade do que seus pares que vivem 
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em favelas, por exemplo. Seja como for, a interação entre esses 
sujeitos nas jornadas de junho permite que compreendamos os 
processos reivindicatórios dos anos 2000 como distintos de seus 
antecessores e dotados de um potencial transformador.

O processo de surgimento dos “novos ativismos” no Brasil 
e os eventos que hoje chamamos “jornadas de junho” acompa-
nharam uma tendência global que já em 2011 explodiu e chegou 
a ser comparada com os acontecimentos de 1968. Em semelhan-
ça ao MPL, os movimentos por liberdades democráticas da Pri-
mavera Árabe, do movimento estudantil chileno e da ocupação 
de Wall Street compartilham aquilo que Harvey (2013) chama 
de “união dos corpos no espaço público”. Outra característica 
que se sobressai é a opção pelo no logo e a ausência de lideran-
ças formais dos acampamentos do Occupy e dos indignados na 
Espanha. No caso brasileiro, o adjetivo “apartidários” apareceu 
na cobertura midiática dos protestos e chegou ao limite com a 
agressão de manifestantes que empunhavam bandeiras por ou-
tros manifestantes.

Superando a associação óbvia com partidos populares, 
os movimentos sobre os quais discorremos vieram manifestar o 
descontentamento e a desconfiança em relação aos movimen-
tos institucionalizados e hierarquizados. Suas demandas apa-
rentam ser mais fluidas, mas parece-nos que assim como os pro-
blemas se complexificaram com a transição das sociedades do 
rural para o urbano, também os movimentos urbanos refletem 
uma multiplicidade de questões estruturais. 

A novidade desses processos de resistência é insurgir-se 
contra a imposição do regime econômico vigente que neutraliza 
manifestações dissonantes e se quer homogeneizante. A forma de 
propor alternativas, como aquelas dos coletivos ora mencionados, 
permite que incidam em questões locais, como a maneira de expe-
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renciar a cidade, ou globais, como a dinâmica do mercado de capi-
tais. No caso brasileiro pode-se citar o Ocupe Estelita como reação 
ao megaprojeto Novo Recife, trazendo à baila a discussão sobre o 
direito à cidade e propondo formas criativas de uso da cidade.

Por não ser concebido como um direito individual, o di-
reito à cidade demanda uma formação de diretos políticos ao 
redor de solidariedades sociais, como aponta Harvey (2013). 
Analisando as repercussões das mobilizações de junho, Breno 
Bringel e Geoffrey Pleyers (2015, p. 15) constatam que “os pro-
cessos de engajamento militante tendem a se transformar, 
com destaque para a inserção em pequenas coletividades, re-
des e grupos de afinidades”. 

 O balanço que propõem identifica o aparecimento de no-
vos atores políticos no Brasil e um “aumento da conflitualidade 
no espaço público” (BRINGEL, 2015, p. 6). Na cidade, identifica-
mos que a chegada de outras coletividades, como assentados e 
quilombolas, aos bancos das universidades — via Programa Na-
cional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), por exemplo 
— tem enorme potencial. Seja para propor novas formas de re-
sistência, beneficiando as comunidades nas quais se inseriram, 
seja para levar conhecimento novo às comunidades das quais 
saíram, aperfeiçoando a luta daquelas. 

Desde junho de 2013, novos atores apareceram na cena 
política, propondo estratégias menos óbvias do que aquelas de 
seus predecessores. Um fato a ser levado em conta para enten-
dermos a alocação das lideranças em espaços institucionais é a 
chegada do Partido dos Trabalhadores (PT) ao poder e a promes-
sa de um governo popular, com os movimentos se deslocando 
para dentro da institucionalidade. Em contrapartida, as novas 
articulações emergiram em um contexto de esgotamento des-
ses espaços institucionais, recorrendo a técnicas diversas das dos 
sujeitos que protagonizaram a militância em 1970 e 1980.
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O futuro é incerto, mas a descentralização dos novos ati-
vismos encontra limites delineados a partir da citação de Lilian 
Mathieu (apud BRINGEL; PLEYERS, 2015, p. 16):

(embora possuam) uma grande capacidade para 
impulsionar as mobilizações, são incapazes de con-
duzi-las para além do protesto, já que não podem 
negociar e alicerçar acordos de saída do conflito e 
não gozam da legitimidade que fornecem os meca-
nismos eleitorais e de representação.

Ou seja, é possível que os “novos ativismos” tenham que 
repetir as opções dos velhos mais cedo ou mais tarde. Por isso 
convém abandonar a dicotomia entre movimentos sociais “ve-
lhos” e “novos” e a chave da substituição para pensar a partir de 
uma coexistência entre eles (BEIGEL, 2015, p. 16).

Em tempos de ameaça de retrocesso aos Direitos Huma-
nos, os movimentos sociais, inovadores ou não, vêm retornando 
às ruas, o lugar do descontentamento por excelência. Concordar 
que o inimigo é o mesmo é suficiente para superarmos a dicoto-
mia e caminharmos para um lugar comum. A mesma reflexão 
é válida no tocante à dicotomia espacial (campo-cidade), cuja 
superação é necessária na dimensão das lutas emancipatórias.

3. Considerações finais

O Estado, que ora funciona como violador, ora como ga-
rantidor, conforme já debatido, revela uma face nova na atual 
conjuntura de desenvolvimentismo: o Estado-capital. Tendo 
sempre sido uma arena onde se disputa poder, a predominân-
cia de alguns grupos no Legislativo comprova que a correlação 
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de forças dentro do Estado pende em favor de interesses econô-
micos, não sociais. Segundo dados da Pública a bancada ruralis-
ta conta  com 207 deputados, a evangélica (196), a empresarial 
(208), a das empreiteiras e construtoras (226).

A aliança entre Estado e capital se perpetua na expropria-
ção dos territórios, violando os direitos de grupos que resistem à 
homogeneização imposta pelo modelo econômico vigente.

As práticas contra-hegemônicas estão essencialmente no 
campo, mas também na cidade, motivo pelo qual os processos 
de resistência aqui debatidos tenham potencial de unificar as lu-
tas contra a capitalismo financeiro internacional. Os processos 
de resistência em favor dos territórios, esses sim concentram o 
argumento dos Direitos Humanos associados às lutas dos movi-
mentos sociais populares, no caso do Brasil.

Para defender seus territórios ameaçados ou já expropria-
dos os indivíduos, coletividades e movimentos, urbanos e rurais, 
indígenas e quilombolas se reúnem nas ruas, o lócus da reivindi-
cação e do exercício da liberdade. Por outro lado, a partir da diver-
sidade esses coletivos se assemelham enquanto protagonistas de 
práticas contra-hegemônicas, essencialmente anticapitalistas.

Por isso reforçamos a crescente unidade em torno da rei-
vindicação do território, como lócus do exercício da diversidade e 
de garantia do respeito aos significados e sentidos construídos 
coletivamente. Território esse que, no campo, permite o reco-
nhecimento das identidades coletivas dos povos e comunidades 
tradicionais e, ainda, do pequeno agricultor familiar; e na cida-
de, revela as identidades múltiplas que se constroem a partir de 
processos históricos de resistência, insurgência e sobrevivência.

Sem desconsiderar a complexidade de conceituar territó-
rio, como provoca Haesbaert (2007), e sem a pretensão de buscar 
uma construção completa que se faria necessária a esta discus-



210 OS DIREITOS HUMANOS NA PERSPECTIVA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS: 
DAS TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS AOS NOVOS DIREITOS

são, mas que o presente trabalho não comporta, faz-se uma op-
ção metodológica. Compreende-se território como um espaço 
multidimensional que se conforma pela natureza, pela política, 
pela economia e pela cultura, mas tem como elemento central a 
“identidade”, ou seja, o território como “construtor de identida-
de” de um grupo ou coletivo a partir de um determinado espaço. 
Sua confirmação como tal reconhece que “o território pode ser 
concebido a partir da imbricação de múltiplas relações de po-
der, do poder mais material das relações econômico-políticas ao 
poder mais simbólico das relações de ordem mais estritamente 
cultural” (HAESBAERT, 2007, p. 79).

Quando o conceito de território se associa ao reconheci-
mento de direitos, o liame entre identidade e espaço irá deter-
minar aqueles que são detentores do direito reivindicado. As 
diferentes razões existentes por detrás da conformação de um 
determinado território para um determinado coletivo neces-
sariamente abrigam e reconhecem os processos históricos de 
dominação-apropriação que levam justamente à construção do 
conjunto de significados.

Numa sociedade desigual, os processos de resistência/ so-
brevivência têm uma relação direta com a conformação de novas 
territorialidades ou com a manutenção de territórios tradicional-
mente apropriados. Como argumenta Haesbaert (2007, p. 92):

A exclusão social que tende a dissolver os laços ter-
ritoriais, acaba em vários momentos tendo o efeito 
contrário: as dificuldades cotidianas pela sobrevi-
vência material levam muitos grupos a se agluti-
narem em torno de ideologias e mesmo de espaços 
mais fechados visando assegurar a manutenção de 
sua identidade cultural, último refúgio na luta por 
preservar um mínimo de dignidade.
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Na cidade, cada vez mais se consolida a reivindicação 
do reconhecimento e da permanência, de territórios que 
contemplam a diversidade de formas de vida. Seja na iden-
tidade de uma comunidade criada através da luta histórica 
da autoconstrução de sua vila ou bairro, seja na manutenção 
de uma relação rural com o território que migrou junto com 
as populações para as áreas urbanas, seja ainda pelo próprio 
avanço da cidade em territórios tradicionais. O que coadu-
na com a reflexão de Haesbaert: “de acordo com o grupo e/
ou classe social, o território pode desempenhar os múltiplos 
papéis de abrigo, recurso, controle e/ou referência simbólica”  
(HAESBAERT, 2007, p. 97).

A proposta de Brenner, Marcuse e Mayer (2009) e de Da-
vid Harvey (2013), do “direito à cidade”, como argumento que 
converge grupos, coalizões, movimentos em torno de um objeti-
vo comum anticapitalista, talvez comporte uma inflexão concei-
tual menos reducionista se tem-se a realidade brasileira como 
referencial. As formas como o campo e a cidade relacionam-se, 
misturam-se e sobrepõem-se a partir da mirada espacial, permi-
te refletir que a reivindicação pela “cidade” não é suficiente. Isso 
significa que as formas de resistência anticapitalista se dão na 
cidade, mas se dão no campo com a reivindicação de permanên-
cia de modelos anti-hegemônicos de produção e vida por parte 
de coletividades rurais.

 Diante de uma realidade dinâmica, na qual as neces-
sidades humanas sofrem mudanças constantes, o desafio que 
se coloca aos movimentos sociais é incorporá-las aos processos 
reivindicatórios. Seja recorrendo à ação direta, à litigância es-
tratégica ou à pressão por mudanças normativas, a linguagem 
dos Direitos Humanos é fundamental para impulsionar as lutas 



212 OS DIREITOS HUMANOS NA PERSPECTIVA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS: 
DAS TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS AOS NOVOS DIREITOS

sociais. No campo e na cidade, entendemos que os processos de 
enfrentamento ao status quo podem avançar se articulados em 
torno da disputa por um território, coletivo, heterogêneo e con-
tra-hegemônico.
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1. Introdução
 
Nesse estudo, tratamos de alguns aspectos da situação 

das mulheres na sociedade e os problemas e desafios por elas 
enfrentados, especialmente a partir da realidade brasileira.  
O trabalho inicia-se por uma retomada da história das mulhe-
res no mundo antigo até o Brasil contemporâneo, passando 
pelos períodos medieval e moderno. Essa breve incursão histó-
rica serve para mostrar que muito tardiamente a mulher passou 
a ocupar os espaços públicos e somente no decorrer no século 
XX ela tornou-se titular dos mesmos direitos e obrigações que 
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os homens, podendo participar ativamente da educação for-
mal, do mercado de trabalho e do mundo da política. Essas ine-
gáveis conquistas, porém, não as livraram da permanência da 
discriminação social, cultural e de gênero. Mostramos os índices 
alarmantes de violência contra as mulheres no Brasil em pleno 
século XXI, razão pela qual sua vulnerabilidade levou a socieda-
de a se mobilizar para que o Legislativo promulgasse legislação 
específica, como a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio. Um 
dos principais fatores dessa violência é a reconfiguração do Pa-
triarcado, mentalidade arraigada na cultura ocidental na qual 
impera a normatividade do masculino na definição dos valores 
e funções sociais. Desse modo, praticamente todas as mulheres 
padecem a discriminação de gênero e outras formas de violên-
cia dela decorrentes. Entre a população brasileira, as mulheres 
pobres, negras e transgêneros são aquelas mais vitimizadas, em 
razão de outras modalidades de preconceito vigentes no país. 
Diante desse contraste, em que o progresso das leis convive com 
a permanência das mais variadas formas de violência contra as 
mulheres, impõe-se a urgência da proposição de uma reflexão 
teórica, posto que o desconhecimento, a ignorância e a falta de 
educação para os Direitos Humanos, especialmente os direitos 
das mulheres, conformam os principais elementos da manuten-
ção dessa indesejada realidade. 

Nesse sentido, nosso estudo trabalha com a categoria so-
ciocultural de gênero, a qual, apesar de muito falada e até com-
batida por grupos conservadores, é pouco conhecida e estuda-
da em sua complexidade. Ela tem sido importante na luta das 
mulheres pelo direito a ter direitos, sobretudo pela estratégia da 
educação formal e pela conscientização social e política. Adota-
mos a perspectiva simbólica do conceito de gênero, no sentido 
de mostrar que a normatividade social masculina é uma cons-
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trução cultural encarregada de produzir um esquema mental e 
induzir comportamentos de dominação e submissão no interior 
da cultura. A teoria das relações de gênero auxilia na descons-
trução desse esquema mental e, portanto, na diminuição dos 
gestos e comportamentos dele decorrentes. Tentamos mostrar 
que a maior parte da violência física contra as mulheres começa 
pela violência simbólica, pois esta marca e condiciona a mente, 
molda, invisibiliza e naturaliza comportamentos que podem 
ser classificados como violentos, em maior ou menor grau. E é 
o uso da linguagem o principal vetor da violência simbólica. Na 
linguagem é que se abrigam as microviolências quase imper-
ceptíveis e que, no entanto, alimentam ações como o estupro e 
o feminicídio. Nesse sentido, a luta pelos direitos das mulheres 
envolve a educação no âmbito da linguagem, o processo de des-
colonização de mentalidades patriarcais e a desnaturalização de 
comportamentos que inferiorizam as mulheres. 

2. Da invisibilidade à visibilidade: sobre o 
lugar das mulheres na sociedade

Quando nos referimos à participação feminina nos espa-
ços públicos podemos afirmar, com toda tranquilidade, que elas 
tiveram aí um papel bem restrito até o fim do século XIX, quase 
que relegada tão somente aos lugares que cabiam à sua “nature-
za feminina”. 

A respeito da consideração certa e irredutível da “nature-
za” da mulher, muito tem se discutido ao longo da história. Nesse 
sentido nos lembra Michele Perrot (2008, p. 17-23) que as mulhe-
res não tinham vez e muito menos voz fora do privado na anti-
guidade do mundo greco-romano. Em cartas a Timóteo, o após-
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tolo Paulo considera a fala feminina em público indecente: “que 
a mulher conserve o silêncio, [...], porque foi formado primeiro 
Adão, depois Eva. E não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher 
que, seduzida, caiu em transgressão” (1Tim 2, 12-14).

No século XVI, o célebre jurista francês Jean Bodin orien-
tava que as mulheres deveriam seguir à margem da vida civil, 
fora de todos os lugares de comando e julgamento, das assem-
bleias públicas e conselhos, e nunca poderiam se ocupar de nada 
que não fosse relativo aos seus afazeres femininos e domésticos. 
Da mesma forma, o bispo e teólogo francês Jacques Bossuet no 
século XVII, teórico do absolutismo, previa que cabia às mulhe-
res sempre lembrar da sua origem, um osso acessório, e que sua 
beleza foi conferida pela graça de Deus. 

Ambos os pensadores são influenciados pelas ideias 
oriundas das convicções da cultura ocidental de origens greco-
-romanas e judaico-cristãs, as quais, de acordo com Benedetta 
Craveri (2005, p. 11-13), baseiam-se numa “verdade” da “indi-
gência intelectual, moral e psíquica inerente à sua natureza 
feminina”. Por isso deveriam ser excluídas do poder; “somente 
os homens eram cidadãos de pleno direito e eram autorizados 
a reinar”. Para esta historiadora, uma certa autonomia femini-
na era possível no medievo europeu. Tanto as mulheres nobres 
como as burguesas e as do povo em geral tiveram nesse perío-
do uma certa liberdade de exercer atividades das mais diversas, 
como praticar a caridade e a assistência aos pobres (neste caso, 
as mais abastadas), ou de se organizar em comunidades religio-
sas, como as beguinas. Mas, para ela, esta certa margem de au-
tonomia das mulheres do período medieval desapareceu com a 
Renascença. Segundo ela, a ideia de “república” irá pouco a pouco 
substituir o conceito medieval de linhagem, trazendo uma nova 
concepção de família, chefiada pelo homem que dá estabilida-
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de, equilíbrio, tanto no que diz respeito à esfera privada como à 
esfera pública. 

Na Idade Moderna, às mulheres cabem as qualidades de 
“irascibilidade”, “irresponsabilidade” e “inconstância”, próprias de 
sua natureza. Portadoras de uma dupla personalidade, uma ange-
lical e outra diabólica, é a Eva e a Madona Santa em uma só pessoa. 
Não é à toa que essa é a época das “caça às bruxas”, aquelas que 
seguem Eva e conduzem a humanidade à perdição moral. 

Nem mesmo o Iluminismo ou a Revolução Francesa fo-
ram capazes de afetar substancialmente esse pensamento. Nes-
se sentido é que Perrot (2008, p. 142) fala sobre a característica 
contraditória do universalismo da Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão de 1789, pois esta não considerou as mu-
lheres como indivíduos, não concedendo a elas direitos civis e 
políticos. Eram “cidadãs passivas”, como diz a autora, “como os 
menores, os estrangeiros, os mais pobres e os loucos”. 

A Revolução Francesa excluiu as mulheres da esfera públi-
ca, sua incapacidade para o espaço político tornou-se um prin-
cípio absoluto. O Código Napoleônico subjugou as mulheres ao 
poder masculino, diz Sineau (1991, p. 551), e legitimou o princípio 
da incapacidade civil das mulheres casadas, e a política de todas 
as mulheres.

Tampouco a Revolução de 1848 da França, que concedeu o 
sufrágio universal aos homens, cogitou nessa universalidade con-
siderar incluir as mulheres. Lembra Perrot (2008, p. 143) que até 
mesmo George Sand4 considerava, como seus amigos republica-
nos e socialistas, “a questão social prioritária e o direito de voto das 
mulheres algo prematuro, em razão de seu estado de sujeição”.

4 Amandine Aurore Lucille Dupin era o verdadeiro nome de George Sand, que 
nasceu em Paris em 1º de julho de 1804. Foi uma importante escritora, conside-
rada por seus contemporâneos como uma mulher livre que teve vários aman-
tes, sendo o mais famoso dentre eles o músico Frédéric Chopin.
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Interessante ressaltar que as mulheres se encontravam 
em muito menor número nos espaços públicos do século XIX 
francês, pois algumas ações femininas consideradas quase que 
“tradicionais”, relativas que eram aos seus papéis “naturais”, qua-
se que desapareceram nesse período. Perrot (2008, p. 146-147) se 
refere aos motins por alimentos. Mais uma vez consideradas “na-
turalmente” como guardiãs da casa e da comida, tinham legiti-
midade em reivindicar seus direitos quando o tema era a defesa 
dos interesses do lar. No entanto, com o desenvolvimento das es-
tradas e a regulação dos mercados, vão sumindo os considerados 
“atravessadores”, colocando o fim nessas irrupções por comida, 
diminuindo a presença feminina nas manifestações das ruas.

Mesmo que na França de 1884 a mulher tivesse alcançado 
o direito de se sindicalizar, a greve era considerada um “ato viril”, e 
para Perrot (2008, p. 147), nas reivindicações sindicais do Primeiro 
de Maio, as mulheres tiveram um papel simbólico, levaram guir-
landas e bandeiras que elas mesmas confeccionaram em ativida-
des ainda consideradas tipicamente do âmbito do feminino.

O Brasil foi fortemente influenciado pelo pensamento 
francês ao longo do século XIX. Foi somente em 1879 que a le-
gislação brasileira autorizou as mulheres a frequentarem insti-
tuições de Ensino Superior e a se titularem no país. Rita Lovato 
foi a primeira mulher a receber o diploma de Medicina, na Bahia, 
em 1887. Mirtes de Campos foi a primeira na área do Direito; for-
mou-se em 1899, mas só conseguiu seu registro como advogada 
em 1905.

As limitações ao mundo do trabalho fora do lar contribuem 
para compreender a extensão dos direitos femininos ao longo do 
tempo, especialmente os direitos civis. Para Matos e Borelli (2012, 
p. 128-134), no século XIX no espaço fabril o trabalho feminino era 
árduo, com grandes jornadas de trabalho e espaços insalubres; no 
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entanto, de forma contraditória, as trabalhadoras eram conside-
radas frágeis, indefesas e passivas, reforçando a ideia da “natureza 
feminina”. Mas elas “participavam ativamente das lutas operárias, 
atuaram em mobilizações, paralisaram as fábricas, tomaram par-
te em piquetes”. 

Com o advento da República em 1891, para Soihet (2012, 
p. 218-219), apesar das aspirações femininas no que diz respeito 
à concessão de direitos civis e políticos, estes não foram imple-
mentados de imediato, já que a Constituição Brasileira de 1891 
continuava a excluir a mulher do exercício do voto. Na verdade, a 
maior parte da sociedade brasileira na época ainda tinha o pen-
samento da fragilidade natural da mulher, de sua menor inteli-
gência, sendo ela, assim, inapta para as atividades políticas. 

O Código Civil de 1916 sacramentou a condição inferior da 
mulher casada ao considerar que ao homem é que cabia a che-
fia da sociedade conjugal, assim como a representação legal da 
família. Para Maluf e Mott (1998, p. 375), “a nova ordem jurídica 
incorporava e legalizava o modelo que concebia a mulher como 
dependente e subordinada ao homem, e este, senhor da ação”. E o 
mesmo Código de 1916 previa que, para trabalhar fora do lar, a mu-
lher casada dependia da autorização do marido; em certos casos, 
do arbítrio do juiz.

Embalado por essas ideias, ainda após a Primeira Guerra 
Mundial, há um reforço ao incentivo do pensamento de que a 
mulher deveria dedicar-se exclusivamente às tarefas do lar e à 
maternidade, e o trabalho feminino fora do lar ganha maior opo-
sição. Para Matos e Borelli (2012, p. 133), “profissões como ope-
rária, costureira, lavadeira, doceira, florista, artista (figurante de 
teatro, atriz, bailarina, cantora) foram estigmatizadas e associa-
das à perdição moral e até à prostituição”. No entanto, na década 
de 1920 ganha força o movimento feminino de acesso ao direito 
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de votar, direito que é alcançado pelo Decreto n. 21.076 de 24 de 
fevereiro de 1932, mesmo não sendo este obrigatório5.

Na esteira de alcançar outros direitos, o desquite foi insti-
tuído pela Lei n. 3.725, de 15 de janeiro de 1919, e o antigo Código 
Civil de 1916 previa, em seu artigo 315, que a separação sem disso-
lução do vínculo poderia ser amigável ou litigiosa. Mas somente 
em 1943 é que a legislação brasileira concedeu à mulher casada 
a permissão para trabalhar fora de casa sem a necessidade da 
autorização expressa do marido. Para Scott (2012, p. 23), “a situa-
ção de dependência e subordinação das esposas em relação aos 
maridos estava reconhecida por lei desde o Código Civil de 1916. 
Neste código, o status civil da mulher casada era equiparado aos 
alienados e aos menores”; a mulher era civilmente incapaz.

As Guerras Mundiais do século XX, em princípio, reforça-
ram a ordem dos sexos, com os homens na frente de batalha e as 
mulheres na retaguarda. Mas ao mesmo tempo abriram possi-
bilidades de mulheres tomarem lugares e tarefas anteriormente 
masculinas por excelência. A Segunda Guerra Mundial funcio-
nou como um grande divisor de águas no que diz respeito ao re-
conhecimento de defesa dos direitos das mulheres. Como diz Si-
neau (1991, p. 553), a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
de 1948, “não se esqueceu de mencionar a igualdade entre os se-
xos, tal como a igualdade entre os esposos durante o casamento”. 

Como afirma Moraes (2014, p. 503), “as mulheres brasi-
leiras tiveram de esperar pelo Estatuto Civil da Mulher Casada, 

5 Os Estados Unidos, desde o início do século XX, vão aos poucos concedendo o 
direito ao voto às norte-americanas. Em 1913, elas já podiam votar e ser elei-
tas em nove estados da Federação; em 1920, o direito de votar já havia sido 
garantido em todos os estados. No norte da Europa, a Finlândia reconheceu o 
direito das mulheres votarem em 1906, e na Noruega, em 1913. Mas foi a Nova 
Zelândia o país que primeiro conferiu o direito político de votar às mulheres; fez 
isso ainda em 1893. Sobre cidadania e mulheres, consultar História da Cidadania, 
organizada por Jaime e Carla Pinsky, especialmente os capítulos que se referem 
especificamente as conquistas femininas (PINSKY; PINSKY, 2014).
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de 1962, para serem consideradas ‘colaboradoras’ do marido na 
sociedade conjugal”. A partir dessa decisão, “homens e mulhe-
res casados passaram a ter os mesmos impedimentos para dar 
fiança, vender bens imóveis”, dentre outros. Isso pode ser consi-
derado como uma grande conquista, pois agora a mulher casada 
passava a ter capacidade civil plena. 

Para Scott (2012, p. 23), na década de 1960 aumenta a par-
ticipação feminina no mercado de trabalho e na luta pelo reco-
nhecimento profissional, é maior o acesso à educação formal e, 
por fim, a instituição da Lei do Divórcio de 1977 abre novas possi-
bilidades para as mulheres ganharem posições nos espaços pú-
blicos. Ainda de acordo com aquela autora, em 1973 as mulheres 
compunham cerca de 30% da participação economicamente 
ativa; em 2009 sua participação estava equiparada aos homens, 
com 49,7%. 

A Constituição Brasileira de 1988 trouxe também impor-
tantes contribuições ao estabelecer a isonomia entre homens e 
mulheres. No fim do século XX, o processo de reconhecimento 
das mulheres como sujeitos plenos das capacidades jurídicas, 
civis, políticas, sociais, praticamente chegou à sua plenitude. No 
entanto, é preciso instrumentalizar os meios para o efetivo exer-
cícios desses direitos, especificamente àqueles relacionados à 
sua qualidade cidadã.

2.1 O horror do presente: os dados sobre a violência 
contra a mulher

Se na esfera jurídica podemos observar que as mulheres 
têm sido reconhecidas como sujeitos plenos, se a história ainda 
nos indica que houve efetivamente um lento processo de luta 
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pela igualdade e liberdade, resultando na autodeterminação 
das mulheres garantida pelos direitos civis e políticos, a verdade 
é que na esfera da ação, da prática cotidiana, trata-se muito mais 
de reativar permanentemente a luta pelo direito a ter direitos do 
que propriamente comemorar as conquistas adquiridas. Como 
indicamos, o grande desafio em nossa época é o exercício efetivo 
desses direitos, o que demanda a tomada de posição sobre a si-
tuação concreta das mulheres. Nesse sentido, nossa experiência 
aponta que existe uma zona de nebulosidade entre, de um lado, 
conquistas jurídicas indiscutivelmente importantes para as mu-
lheres e, de outro, a permanência de antigas formas de violência 
relacionadas à sua condição e maneira de ser. 

No caso do Brasil, é aviltante constatar como as conquistas 
formais e jurídicas convivem com diversas formas de violência so-
bre as mulheres, até mesmo depois de leis promulgadas especifi-
camente para inibi-las. Ser mulher no Brasil significa ter um grau 
de vulnerabilidade muito maior que ser homem. Além disso, as 
formas de violência e sua intensidade se multiplicam em razão de 
sua condição étnica, desigualdade social e orientação sexual. 

Estima-se que os dados sobre atos de violência contra a 
mulher sejam muito mais numerosos do que os poucos regis-
trados, bem como os casos de vítimas fatais decorrentes deles. 
No Brasil, de 2000 a 2010 a violência fatal atingiu mais de 50 mil 
mulheres (WAISELFISTZ, 2012). Segundo o Instituto Avante Bra-
sil (2013)6, a cada hora, uma mulher é assassinada no país. Em 

6 Segundo informações disponibilizadas no site, o Instituto Avante Brasil — IAB 
(Instituto da Prevenção do Crime e da Violência) é uma entidade sem fins lucra-
tivos e que tem por escopo facilitar o acesso às informações e pesquisas sobre 
os mais diversos temas acadêmicos e científicos. O Instituto nasceu para reali-
zar pesquisas, criar fontes de dados, acompanhar e avaliar as diversas políticas 
adotadas e implementadas pelas autoridades e, sobretudo contribuir para a 
elaboração de políticas públicas nas suas áreas de atuação. Mais informações 
disponíveis em: <www.institutoavantebrasil.com.br>. Acesso em: 10 jan. 2016.
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2013, ocorreram 4.762 mortes de mulheres por meios violentos 
no Brasil, ou seja, 4,7 mortes para cada grupo de 100 mil mulhe-
res. Entre 1996 e 2013, houve crescimento de 29,3% nas mortes.

E dentro de uma realidade de violência, o quadro mais 
alarmante diz respeito às mulheres negras, pois a década de 
2003 a 2013 evidencia um aumento de 54,2% no total de assassi-
natos desse grupo étnico, saltando de 1.864, em 2003, para 2.875, 
em 2013. Aproximadamente mil mortes a mais em 10 anos. Esses 
dados são do Mapa da Violência de 2015: Homicídios de Mulheres no 
Brasil, resultado de um estudo realizado pela Faculdade Latino-
-Americana de Ciências Sociais (Flacso), por solicitação da ONU 
Mulheres7. O estudo denuncia que, em 2013, morreram assassi-
nadas, proporcionalmente ao tamanho das respectivas popu-
lações, 66,7% mais meninas e mulheres negras do que brancas, 
segundo o Portal Brasil8. São dados que lamentavelmente colo-
cam as mulheres negras em um medonho e sinistro ranking: as 
maiores vítimas de homicídio no país. Nascer mulher já é um 
grande risco em praticamente todas as culturas. Nascer mulher 
e negra se torna um perigo ainda maior. E as condições de peri-
culosidade aumentam, dependendo da condição social, do local 
e da cultura. 

No Brasil, se for lésbica, transmulher, por exemplo, as con-
dições para a violência são maiores. Com base nos dados atualiza-
dos pelo governo federal por meio do balanço semestral do Dis-

7 Entidade das Nações Unidas para a Igualdade e o Empoderamento das Mulhe-
res. Foi criada em 2010 e “trabalha com as premissas fundamentais de que as 
mulheres e meninas ao redor do mundo têm o direito a uma vida livre de dis-
criminação, violência e pobreza, e de que a igualdade de gênero é um requisito 
central para se alcançar o desenvolvimento”. Para mais informações, consultar 
o site da entidade: <https://nacoesunidas.org/agencia/onu-mulheres/>. Acesso 
em: 10 jan. 2016.

8 Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/defesa-e-seguranca/2015/11/mulheres-
-negras-sao-mais-assassinadas-com-violencia-no-brasil>. Acesso em: 4 jan. 2016.
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que Direitos Humanos, o Disque 1009, onde se constata o aumento 
das denúncias sobre a violência física e psicológica mais recorren-
tes entre a população LGBT10 e também entre a população trans, 
Amapá, Paraíba, Pernambuco e Distrito Federal são os estados 
que configuram como os mais violentos para as mulheres. Neles, 
os índices ultrapassam os 300%, segundo o referido estudo.

De acordo com uma avaliação global da ONU, de 
2013, 35% das mulheres no mundo já sofreram vio-
lência física e/ou sexual por parceiro íntimo ou vio-
lência sexual por um não parceiro. No entanto, alguns 
estudos nacionais sobre a violência mostram que até 
70% das mulheres já experimentaram violência física 
e/ou sexual em sua vida perpetrada por um parceiro 
íntimo. Estima-se que de todas as mulheres mortas 
em 2012, quase metade delas foi por parceiros ínti-
mos ou membros da família (INSTITUTO AVANTE 
BRASIL11, 2013).

9  É um serviço de utilidade pública da Secretaria de Direitos Humanos da Pre-
sidência da República (SDH/PR), vinculado à Ouvidoria Nacional de Direitos 
Humanos, destinado a receber demandas relativas a violações de Direitos Hu-
manos, em especial as que atingem populações com vulnerabilidade acrescida, 
como: crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, LGBT, 
pessoas em situação de rua e outros, como quilombolas, ciganos, índios, pes-
soas em privação da liberdade. O serviço inclui ainda a disseminação de infor-
mações sobre direitos humanos e orientação acerca de ações, programas, cam-
panhas e de serviços de atendimento, proteção, defesa e responsabilização em 
Direitos Humanos disponíveis nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal.

10 LGBTTs é a sigla utilizada para definir lésbicas, gays, bissexuais, travestis, tran-
sexuais e transgêneros. A sigla simboliza todas as orientações sexuais mino-
ritárias e manifestação de identidades de gênero, divergentes do sexo desig-
nado no nascimento.

11 O Instituto Avante Brasil (IAB), segundo informações diponibilizadas no site do 
Instituto, busca a Prevenção do Crime e da Violência. “É uma entidade sem fins 
lucrativos e que tem por escopo facilitar o acesso às informações e pesquisas 
sobre os mais diversos temas acadêmicos e científicos”. Para mais informações: 
<http://institutoavantebrasil.com.br/o-instituto/>. Acesso em: 15 fev. 2016.
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A violência usa a estratégia do medo. Trata-se de uma es-
tratégia de domesticação, de silenciamento, de submetimento. 
Certamente não existe tática mais eficaz para submeter uma 
pessoa do que o medo. Infelizmente, diante dos dados sobre a 
violência, entendemos que os riscos não são imaginários.

A luta constante contra o quadro de violência, que se cons-
titui em um longo e inclemente flagelo contra as mulheres, resul-
tou em uma grande conquista em 2015, com a promulgação da Lei 
n. 13.104/15 sobre o feminicídio, conceito utilizado para explicitar a 
morte intencional de pessoas do sexo feminino. O feminicídio foi 
qualificado como um tipo de homicídio, incluído no rol dos crimes 
hediondos, ou seja, aqueles crimes de extrema gravidade e com 
requinte de crueldade, com mórbidos detalhes que tenham uma 
íntima relação com o gênero, como, por exemplo, a extirpação dos 
seios. Crimes que exigem maior severidade por parte da justiça. 
São inafiançáveis e não podem ter a pena reduzida.

 Os agravantes que podem aumentar o tempo da pena 
em 1/3 dizem respeito ao feminicídio ocorrido na gestação ou 
no pós-parto até os três meses posteriores, quando a vítima é 
menor de 14 anos, maior de 60 ou se trata de uma pessoa com 
deficiência, e quando o crime de feminicídio ocorre na presença 
de descendente ou ascendente da vítima. Homicídios qualifi-
cados como o feminicídio têm pena que vai de 12 a 30 anos. Já 
os homicídios simples preveem a reclusão de 6 a 12 anos.  Indis-
cutivelmente uma conquista no campo de gênero, pois os casos 
de violência familiar e doméstica, menosprezo e discriminação 
contra a condição da mulher passam a ser vistos como qualifica-
dores do crime. 

A Lei do Feminicídio é extremamente importante, pois 
torna evidente a necessidade de medidas eficazes contra os al-
tíssimos níveis de violência contra a mulher no Brasil e escancara 
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para toda a sociedade a existência de homicídios de mulheres 
por questões de gênero. 

 A violência, seja qual for a sua faceta, é uma chaga dano-
sa e feroz que nega a dignidade humana, produzindo muitas ví-
timas dentro de um mesmo espaço geográfico, em uma relação 
de poder. Algumas por protagonismo, outras por passividade e 
outras, ainda, por conivência. São modalidades e proporções di-
ferenciadas, mas todas não são isentas de violência. Produzem 
relações de dominação, com limites, sujeição e servidão àque-
le(a) que se submete. E, se reproduzem de forma perene, aten-
tando contra a dignidade humana.

A violência contra as mulheres aparece como uma horro-
rosa estratégia de dominação que nos leva a questionar de for-
ma inquietante por que ao longo da história, há tanto empenho 
em sua naturalização. Tanta dedicação e interesse na sua domi-
nação e controle em todos os hábitos e circunstâncias. Em mui-
tas relações e situações, a mulher é vista como mercadoria sobre 
a qual se exerce o poder. O mercado do sexo é um bom exemplo, 
onde as mulheres são mercadorias à venda, compradas e utiliza-
das por quem tem dinheiro. 

As violências são decorrentes desse sentimento  geral 
de posse. Um ato de possessividade em relação ao outro que é 
despersonalizado e entendido como objeto de pertencimento. 
Os atos de violência acontecem quando seu consentimento se 
fragiliza ou quando é questionado nessa relação de posse. Não 
consentir é não mais aceitar, não mais desejar, não mais se aco-
modar. É se rebelar ou questionar esse “pertencimento”. Nesse 
sentido, o sofrimento pode advir tanto do ato da insubordinação, 
fruto da compreensão, como também da passividade excessiva, 
da submissão por falta de consciência esclarecida.
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2.2 As relações de gênero diante da violência contra 
as mulheres

Depois desse primeiro momento, dedicado à apresenta-
ção das principais conquistas e desafios para as mulheres, tanto 
na esfera jurírico-política quanto no âmbito da prática cotidiana, 
pretendemos refletir teoricamente essa realidade multifacetada 
e complexa a partir do aprofundamento conceitual. Como bem 
lembra Hanna Arendt (1987), a condição humana envolve a ne-
cessidade de expressar as relações, os sentimentos e as institui-
ções em palavras e conceitos. De onde a necessidade e o dever de 
compreender o mundo que nos cerca para poder distinguir o que 
é certo e errado na nossa convivência humana. 

Os conceitos são imprescindíveis como construções men-
tais resultantes da prática que define ou explicita um modo 
de viver ou de entender o mundo no qual se habita. E, no que 
se refere ao mundo em que habitam as mulheres, nem tudo é 
bom, agradável, construtivo ou dignificante. Há sempre marcas 
e registros de acontecimentos que denotam que ainda vivemos 
em “tempos sombrios” (ARENDT, 1987). Neles são contempladas 
as violências de toda ordem praticadas contra as mulheres em 
razão de seu sexo e que assumiram múltiplas formas. Elas en-
globam todos os atos que, por meio da ameaça, coação ou força, 
infligem-lhes, na vida privada e pública, sofrimentos físicos, se-
xuais ou psicológicos com a finalidade de intimidá-las, puni-las, 
humilhá-las, atingi-las na sua integridade física e na sua subjeti-
vidade (ALEMANY, 2009). Isso dificulta e impede uma existência 
livre, saudável e dignamente humana. Infelizmente, são ques-
tões não superadas, mas reeditadas em todas as épocas e muito 
presentes na sociedade contemporânea, acrescidas do sexismo 
vulgar, da pornografia e do assédio no local do trabalho. 
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Para tanto, impõe-se enfrentar os desafios políticos co-
locados para a efetiva concretização dos Direitos Humanos 
relacionados especificamente às mulheres, frente a uma reali-
dade de violências que resultam em relações de poder mascu-
lino construídas culturalmente e legitimadas socialmente como 
parte da aprendizagem da virilidade. Essa aprendizagem é esti-
mulada para a formação da masculinidade nos espaços onde os 
meninos são educados por seus pares para a violência: o pátio da 
escola, os clubes desportivos, o Exército, bares etc. Portanto, tra-
ta-se de um exercício de poder consentido culturalmente. Esse 
aprendizado acaba por estruturar as relações entre homens a 
partir de uma imagem hierarquizada das relações homens-mu-
lheres (MOLINER; WELZER-LANG apud HIRATA et al., 2009). 
Esses comportamentos apreendidos e incorporados acabam nas 
relações estabelecidas, “ferindo diretamente muitas mulheres, 
privando-as de sua liberdade de ir e vir, do seu sentimento de se-
gurança, da sua autoconfiança, da sua capacidade de construir 
relacionamentos de seu gosto pela vida” (ALEMANY apud HIRA-
TA et al., 2009, p. 271). E, nos casos extremos, como estatísticas e 
dados nos mostram, descartando-as, eliminando-as.

Dessas questões é que trata a teoria sociocultural das rela-
ções de gênero. Esse estudo pretende destacar a importância do 
conhecimento e da educação para as relações de gênero como 
uma maneira de prevenir e de denunciar as diversas formas de 
violência contra as mulheres. 

Quando falamos dos estudos críticos de gênero, estamos 
diante de um conceito de inovação extraordinária e de grande 
complexidade, popularizado pelos discursos políticos de toda a 
índole, inclusive pelos que procuram esvaziar seu conteúdo. Há 
pelos menos três formas para falar ou entender gênero, conceito 
homônimo que tanto pode referir-se a uma espécie, tipo, estilo, 
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classe. Pode, também, referir-se ao biológico, ou seja, ao sexo, 
definidor do que é masculino ou feminino, explicitando condu-
tas e seus respectivos papéis sociais, fixos, binários e considera-
dos aceitáveis e adequados.

As pessoas cujo sexo está alinhado ao sentimento inter-
no/subjetivo de gênero atribuído, ou seja, do mesmo lado — (e 
não de outro), são chamadas de cisgêneros ou simplesmente 
“cis”12. “El cuerpo es la primeira evidencia incontrovertible de la 
diferencia humana. Este hecho biológico, com toda la carga libi-
dinal que conlleva, es matéria básica de la cultura” (LAMAS, 2001, 
p. 56)13. E a cultura é o resultado da forma como interpretamos 
as diferenças. Gênero pode partir de um entendimento de que 
somos seres físicos, psico e sociais. E, portanto, com uma identi-
dade que resulta de uma construção social da qual não se pode 
prescindir para ser sujeito e estar no mundo. 

O conceito de “identidade” pode ter duas acepções ou 
interpretações.  Uma primeira, entendida como algo recebido, 
como uma espécie de herança que ganhamos do passado. E uma 
segunda tem a ver com “algo escolhido livremente e que se en-
contra sob a necessidade constante de atualização” (ZAMAGNI, 
2013, p. 3). Nesse caso, a identidade pode ser livremente assu-
mida. O gênero não despreza a identidade recebida, mas leva 
muito mais em consideração a identidade livremente assumida. 
Não ignora os traços e características biológicos, mas considera 
a identidade sexual a partir de suas funções socialmente atribu-
ídas pelas diferentes culturas. Nesse sentido, o gênero “vai além 

12 Cisgêneros, cisnormatividade, cissexual. Sobre esses conceitos, mais informa-
ções definições estão disponíveis em: <https://ensaiosdegenero.wordpress.
com/2012/09/17/o-que-sao-pessoas-cis-e-cissexismo/>. Acesso em: 10 dez. 2015.

13 O livro encontra-se disponível em pdf no seguinte endereço eletrônico: <http://
www.interculturalidadygenero-colsan.com.mx/v4/pdf/Lamas%20Cuerpo%20
diferencia%20sexual%20y%20g%C3%A9nero.pdf>. Acesso em: 18 fev. 2016. 
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do sexo: O que importa, na definição do que é ser homem ou mu-
lher, não são os cromossomos ou a conformação genital, mas a 
autopercepção e a forma como a pessoa se expressa socialmen-
te” (JESUS, 2012, p. 8). 

Portanto, gênero pode ser entendido como a simboliza-
ção, a lógica que há na cultura, e que age como um filtro e uma 
mediação, promovendo um pensamento simbólico, uma identi-
ficação e um alinhamento, com um sexo ou outro, tanto numa 
perspectiva heteronormativa, binária, os “cis”, mas que não é 
única. Há outras identidades que surgem fora desta ordem, as-
sumidas ou não, mas que subvertem as posições hegemônicas e 
que denominamos de não-cisgênero. São as pessoas que não se 
identificam com o gênero que lhes foi atribuído, como os deno-
minados transgêneros, ou trans. 

 O conceito de gênero assumido nesse trabalho não é o 
tradicional, enquanto classificador de espécie, a exemplo do ma-
cho e fêmea, nem como sexo social, enquanto organizador so-
cial na sociedade, mas o simbólico, resultado da diferença sexual 
que estrutura as relações de poder entre homens e mulheres de 
forma desigual. E essa desigualdade é funcional para a marcha 
da sociedade, tal qual nós a conhecemos, muito bem explicado 
pela antropóloga Marta Lamas (2012) em uma importante con-
ferência proferida em 2012. Portanto, gênero é o resultado de 
uma construção cultural, encarregada de estabelecer um esque-
ma mental e produzir determinados comportamentos a partir 
dessa simbolização, como argumenta Lamas (2012), gerando 
uma série de expectativas e imprimindo na criança crenças, com-
portamento do que pode ou não fazer, da melhor ou pior forma 
de se comportar. O aceitável e o condenável. O poder simbóli-
co age como porta-voz de uma profecia que molda para papéis 
sociais a partir dessa simbolização, estruturante não só das re-
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lações desiguais entre as mulheres e homens, que se traduzem 
na divisão sexual do trabalho, mas também “nas relações sociais, 
relações de classe e de gênero, que permeiam tanto a empresa 
quanto a sociedade de que ela faz parte” (HIRATA, 2002, p. 17). O 
poder simbólico implica ou se traduz em uma estrutura mental 
que produz a forma como se olha o mundo, ou como se quer que 
o mundo seja olhado, ou, ainda melhor, como interessa que ele 
seja conduzido. 

A categoria gênero, especialmente no Brasil, vem sen-
do alvo de profundos, fortes e desleais ataques em um contex-
to de diversidade de orientação sexual e de avanços científicos 
e tecnológicos. Além do temor de que a identidade sexual seja 
somente objeto de escolha e não de herança adquirida biologi-
camente, também procura-se desqualificar o empoderamento 
conquistado das mulheres em ambientes de predomínio nor-
mativo dos valores masculinos. Proliferam as várias ofensivas 
na tentativa de suprimir direitos conquistados pela história de 
luta do movimento feminista, entendido como um movimento 
social com fundamentos filosóficos e políticos e com uma ampla 
agenda de reivindicações. Esse movimento em muito tem con-
tribuído na análise sobre a forma como a cultura instala a lógica 
das relações de gênero.

Esses ataques desferidos contra à categoria gênero são in-
dissociáveis da intensificação da violência física e simbólica con-
tra as mulheres. Diante das diversas conquistas feitas por elas 
no mercado de trabalho, na educação formal, na vida conjugal, 
sexual e no acesso a todos os direitos a que têm direitos. A “de-
monização” do conceito de gênero (como se fosse um ataque à 
identidade heteronormativa e à família), instigando um “pânico 
moral”, irreal, e a sua desqualificação como ideologia denotam 
um retrocesso associado a um momento de forte “revanche” do 
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patriarcado. Inicialmente com “o patriarca e os patriarcas de-
signavam os dignitários da Igreja, seguindo o uso dos autores 
sagrados para os quais patriarcas são os primeiros chefes da fa-
mília” (DELPHY apud HIRATA et al., 2009, p. 173). O patriarcado, 
revitalizado no século XX com a “segunda onda14” do feminismo 
dos anos 70, uma nova acepção feminista, e é definido como 
uma “formação social em que os homens detêm o poder, ou ain-
da, mais simplesmente, o poder é dos homens. Ele é assim, qua-
se sinônimo de ‘dominação masculina’ ou de opressão das mu-
lheres” (DELPHY, 2009, p. 173). E essa centralização de poder não 
dispensa as várias formas de subordinação ou sujeição explícitas 
ou introjetadas.

Esse poder delegado aos homens é produzido pela repre-
sentação da normatividade dos valores masculinos na sociedade 
em função de sua determinação biológica. Essa representação é 

14 O feminismo é por vezes abordado a partir dos distintos momentos históricos 
nos quais as mulheres conseguiram articular um conjunto coerente de reivin-
dicações e se organizaram para conquistá-las. E esta história é organizada em 
blocos, fases ou períodos, através de marcos conceituais. “A primeira onda do 
feminismo surge do movimento liberal de luta das mulheres pela igualdade de 
direitos civis, políticos e educativos, direitos que eram reservados apenas aos 
homens” (NARVAZ; KOLLER, 2006, p. 649). A segunda onda surge “nas décadas 
de 1960 e 1970, em especial nos Estados Unidos e na França. As feministas 
americanas enfatizavam a denúncia da opressão masculina e a busca da igual-
dade, enquanto as francesas postulavam a necessidade de serem valorizadas 
as diferenças entre homens e mulheres, dando visibilidade, principalmente, à 
especificidade da experiência feminina, geralmente negligenciada”. Trata-se do 
“feminismo da igualdade”. Enfatiza-se a necessidade de revisar “algumas cate-
gorias de análise que, apesar de instáveis, são consideradas fundamentais [...] 
para os estudos de gênero. Estas categorias estão articuladas entre si, e são: o 
conceito de gênero; a política identitária das mulheres; o conceito de patriar-
cado e as formas da produção do conhecimento científico” (NARVAZ; COLLER, 
2006, p. 650). Na terceira onda, as feministas problematizaram “as teorias essen-
cialistas ou totalizantes das categorias fixas e estáveis do gênero presentes nas 
gerações anteriores, nas quais ‘gênero’ era definido a partir do sexo enquanto 
categoria natural, binária e hierárquica, como se existisse uma essência natu-
ralmente masculina ou feminina inscrita na subjetividade” (NARVAZ; COLLER, 
2006, p. 650). Portanto, não há um único feminismo, mas feminismos. O estudo 
utilizado também pode ser acessado em: <http://www.scielo.br/pdf/pe/v11n3/
v11n3a20.pdf>. Acesso em: 23 fev. 2016.
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um exemplo de ideologia sexista, porque distribui papéis sociais 
a partir de uma suposta essência do homem que se sobrepõe a 
uma hipotética essência da mulher. 

Do ponto de vista das relações de gênero, a discrimina-
ção sofrida pelas mulheres em razão de sua condição biológica é 
acrescida de sua marginalização no mundo científico, político e 
cultural. No âmbito das ciências modernas é visível a presença do 
patriarcado. O racionalismo iluminista do conhecimento científi-
co do século XVIII normalmente é situado em oposição às trevas 
do saber teológico medieval. À suposta decadência do Cristianis-
mo conferida pelo positivismo dos séculos XIX e XX, teria corres-
pondido o progresso das ciências como o estágio mais avançado 
da humanidade. Contudo, a racionalidade iluminista e científica 
não conseguiu superar as trevas medievais, quando se trata das 
relações de gênero. Pelo contrário, o domínio científico da natu-
reza, situado paralelamente ao domínio dos homens sobre as mu-
lheres, não deixa de ser o resquício do predomínio do imaginário 
social religioso anterior à chamada revolução científica. 

Com efeito, a ideia da dominação dos homens sobre as 
mulheres e a natureza foram apoiadas e encorajadas pela tradi-
ção judaico-cristã. Esta identificou Deus como um ser masculino, 
personificação da razão suprema e fonte do poder último, que 
governa o mundo a partir do alto e lhe impõe sua lei divina. As 
leis da natureza investigadas pelos cientistas eram vistas como 
reflexos dessa lei divina, originada no espírito de Deus (CAPRA, 
2006, p. 38). 

A partir da teoria das relações de gênero advertimos que 
a ciência moderna não tomou a devida distância do mundo me-
dieval. A incineração das bruxas medievais e a subjugação da 
natureza pela ciência e pelos processos industriais e produtivos 
seguem lógicas semelhantes. “Na civilização industrial e pro-
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dutiva dos processos racionalizados a mulher será novamente 
considerada ser humano de segunda categoria, reforçando o 
patriarcalismo e o androcentrismo das visões de mundo greco-
-romana e medieval” (RUBIO, 1989, p. 7).

Na cultura ocidental e patriarcal, há uma compreensão 
da humanidade polarizada entre mulheres e homens. Para 
cada polo foi construída uma identidade, de modo a justificar 
as assimetrias ainda existentes. Tereza Valdés Echenique (1994, 
p. 15) entende que “à mulher foi relegado o corpo — somente 
natureza e emoções, reprodutoras, fora do tempo e da história 
— frente aos homens — cabeças criadoras e produtoras, faze-
dores da cultura e da história”. Traçou-se um perfil para as mu-
lheres: “mães e esposas, virgens e dóceis, abnegadas para viver 
em função dos outros” (VALDES, 1994, p. 16). Diante da rigidez 
da identidade das mulheres, forjada pela cultura hegemônica 
ocidental e presente na realidade brasileira, a teoria das rela-
ções de gênero luta pelo reconhecimento das mulheres como 
sujeitos/as, de modo que suas vozes ecoem e suas reivindica-
ções sejam garantidas. 

Ao refletir sobre as desigualdades econômicas, étnicas, 
sociais e educacionais padecidas por grande contingente do 
povo latinoamericano, as estudiosas das relações de gênero 
entendem que as mulheres são as mais desiguais entre os de-
siguais. Destacam ainda que as mulheres, em uma condição de 
subordinação, assim como os homens em sua situação de domi-
nação, não são resultados de uma realidade “natural”, mas efei-
tos de uma produção histórica, cultural e psíquica. Entretanto, a 
fabricação dessa identidade e sua naturalização não correspon-
dem necessariamente à experiência que as mulheres fazem da 
vida e do mundo. A mediação das relações de gênero vem nos 
mostrar que a permanência das desigualdades é muito mais de 
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ordem sociocultural, cristalizada no imaginário pessoal e coleti-
vo, cimentada na distribuição prática de papéis e competências 
na sociedade e entre as religiões. 

2.3 Avanços e desafios em torno dos direitos  
das mulheres

Os confrontos no campo das relações de gênero intensifica-
ram-se diante da reivindicação de equidade, conceito que vem do 
latim: aequitas/equus, que significa simetria, correção, justo, reti-
dão, parelho, imparcialidade (CUNHA, 2010). Portanto, reivindicar 
direitos, demanda democratizar o poder, subverter simbologias. O 
establishment reage diante das reivindicações e dos avanços liga-
dos às mulheres e também à cidadania LGBTT. Trata-se de uma 
onda conservadora fundamentada na diferença sexual. A partir 
da ideologia do sexismo, que opera em “todos os aspectos econô-
micos, sociais e políticos da dominação masculina heterossexual 
se justificam em razão do lugar distinto que ocupa cada sexo no 
processo da reprodução sexual” (LAMAS, 2012, p. 70).

Nas últimas décadas, o conjunto de acordos internacio-
nais assinados por vários governos sobre a perspectiva de gênero 
obrigou a uma série de medidas e à elaboração e implementação 
de políticas públicas para a promoção da igualdade e equidade 
de gênero, sem que houvesse tempo para uma prévia e intensa 
sensibilização, conscientização sobre o conceito gênero para a 
sociedade, instituições, mas especialmente para a classe política, 
tradicionalmente conservadora e definidora dos projetos de leis 
que dizem respeito às questões de gênero.

A campanha presidencial de 2010 no Brasil foi marcada 
por um discurso moralista do ponto de vista das reivindicações 
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de gênero e acabou por eleger uma forte bancada religiosa para 
o Congresso Nacional. Em 2015, o conceito gênero foi tirado do 
Plano Nacional, Estadual e Municipal de Educação. O trecho su-
primido abordava a necessidade de as escolas promoverem a 
igualdade de gênero, raça e orientação sexual. 

 O Projeto de Lei n. 5.069/13, proposto pelo presiden-
te da Câmara, Eduardo Cunha, vai contra um direito básico, 
garantido por lei, ou seja, o aborto permitido em caso de estupro 
e risco de morte. Com Cunha na presidência, conservadores 
e fundamentalistas ampliaram os discursos homo-lesbo-
transfóbicos contra o que designaram como “ideologia de 
gênero”, contra a diversidade das famílias e a favor de mais 
recursos públicos para as igrejas e seus pastores.

Enquanto reação, as mulheres desenvolveram várias 
ações políticas. Foram para as manifestações de rua, em 2015. 
Construíram a Marcha das Margaridas15 (70 mil mulheres), em 
agosto, e a Primavera feminista16, em outubro, e por fim, a Mar-
cha Nacional das Mulheres Negras17, em novembro, que reuniu 
50 mil pessoas, entre outras importantes ações nas redes sociais 
com as hashtags #ContraoPL5069, #ForaCunha, #meuamigose-
creto e #primeiroassedio, segundo o balanço feito por ativistas 

15 Trata-se de uma ação estratégica das mulheres do campo e da floresta que inte-
gra a agenda permanente do Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalha-
doras Rurais (MSTTR) e de movimentos feministas e de mulheres.

16 Manifestação de Mulheres iniciado em São Paulo, e que colocou 15 mil mu-
lheres reivindicando: basta de machismo. Mais informações estão disponíveis 
em: <http://brasil.elpais.com/brasil/2015/11/13/opinion/1447369533_406426.
html>. Acesso em: 10 dez. 2015.

17 Mais informações estão disponíveis em: <http://soscorpo.org/mulheres-negras-
-contra-a-direita-fascista/>. Acesso em: 10 dez. 2015.
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do CFEMEA18. Pesquisadoras e pesquisadores do campo de es-
tudo sobre a família e os Direitos Humanos, manifestaram-se 
contra o PL 6583/2013 de autoria do deputado Anderson Ferrei-
ra (PR-PE), causando enorme alvoroço e desconforto nas redes 
sociais, por não reconhecer a pluralidade das formas de família.   
E outro, em defesa do conceito de gênero. Segundo o Manifesto19:

A presença das temáticas de gênero e diversidade nos 
currículos em todos os níveis de ensino é imprescindível 
para promover uma formação cidadã. A escola é um dos 
locais fundamentais para garantir a socialização demo-
crática e isso só será feito com a promoção do debate e 
não o silencio dogmático. Excluir das salas de aula co-
nhecimento científico relevante e reconhecido equivale 
a censurar a liberdade de pensamento e expressão. 

O Manifesto divulgado nas redes sociais defende que as re-
des de pesquisa sejam fortalecidas no âmbito da “diversidade de 
gênero” e “orientação sexual”, conceitos acadêmicos que têm por 
finalidade promover um país mais democrático, com menos pre-
conceito e capaz de ensinar as crianças e os jovens a não temer o co-
nhecimento, mas a participar plenamente das transformações em 
curso, e especialmente que saibam e possam pensar livremente.

18 Centro Feminista de Estudos e Assessoria (CFMEA). Guacira, Joluzia e Masra in-
tegram a equipe do CFEMEA. O artigo traduz o nosso debate sobre o balanço 
de 2015, a partir da incidência política feminista no Parlamento em defesa dos 
direitos sexuais e reprodutivos.

19 O manifesto foi publicado no portal da Universidade Federal do Paraná, no dia 
23 de julho de 2015, e pode ser acessado na íntegra em: <http://www.ufpr.br/
portalufpr/blog/noticias/nucleo-de-estudos-de-genero-da-ufpr-produz-ma-
nifesto-sobre-exclusoes-das-discussoes-de-genero-e-diversidade-sexual-nos-
-planos-de-educacao/>. Acesso em: 10 dez. 2015.
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2.4 Educação, linguagem e violência de gênero

A educação é uma das áreas essenciais tanto para promo-
ver como para impedir a equidade de gênero e de enfrentamen-
to às violências. Portanto, um grande dilema colocado para as 
pessoas que lutam pela equidade é como promover as mudan-
ças, que possam equilibrar a convivência humana, a partir ou 
apoiando-se no conhecimento científico existente. E, para isso, 
não basta apenas vontade política para fazê-lo. É preciso muito 
mais. É preciso reconhecer as falhas no conhecimento, que são 
impeditivas de mudanças, de combate às violências, de promo-
ção de justiça social, e de direitos.

 A educação é a introdução da pessoa, em particular da 
pessoa jovem, ao todo da realidade. A educação acontece quan-
do é capaz de introduzir os jovens na totalidade do mundo so-
cial. Como adverte Zamagni (2013, p. 9), “Eu educo um jovem, ou 
uma jovem quando o/a ajudo a entrar na totalidade da realida-
de”. E essa totalidade é complexa e não é heteronormativa. Há 
uma ordem social que privilegia alguns em detrimentos de ou-
tros. Portanto, são relações de poder. 

No entender de Arendt (1970), toda luta política que visa 
ao poder é uma forma de violência, mesmo a consentida. Educar, 
mais do que repassar conhecimentos, é estabelecer relações e 
conexões existentes entre os fatos, os acontecimentos, portanto 
é ensinar a pensar. E esse tipo de conhecimento é construído na 
cooperação, na reciprocidade, para que os grandes desafios co-
locados, especialmente aqueles impeditivos da plena realização 
dos direitos humanos, sejam de fato superados. 

O papa Bento XVI, na encíclica Caritas in Veritate, disse que 
o mundo sofre por causa da escassez de pensamento. E o papa 
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Francisco acentua, na sua Carta Encíclica Laudato Si20, a neces-
sidade do estabelecimento de laços de responsabilidade entre 
nós. Portanto, retornando a Zamagni (2013), o que torna a vida 
problemática não é a falta de recursos, mas sim a falta de pensa-
mento, de compreensão e de responsabilidade para a superação  
das violências extremas, das desigualdades e opressões.

O grupo social composto por mulheres, sejam elas cis ou 
trans, que representam a metade da população mundial e no Bra-
sil compõem mais que a metade da população, vive impactado 
por uma série de violências, físicas e simbólicas. A Lei n. 11.340, in-
titulada Lei Maria da Penha, de 2006, surge para coibir a violência 
contra as mulheres e tem avançado na alteração de mentalidades 
e práticas abusivas. As denúncias efetuadas têm aumentado, ape-
sar dos obstáculos que as mulheres enfrentam. É preciso lembrar 
que a violência contra as mulheres é “a violação de direitos huma-
nos mais tolerada no mundo”, segundo afirmou a diretora execu-
tiva da ONU Mulheres, Phumzile Mlambro-Ngcuka21. A violência 
física marca o corpo. A violência simbólica marca e condiciona a 
mente, moldando e naturalizando comportamentos. E, diante de 
uma condição natural, não cabe recurso.

Um exemplo bem comum que demonstra uma violência 
invisível para a grande maioria da população é a linguagem, que, 
como todos sabem, é um sistema de comunicação, com códigos, 
normas, gramática, símbolos, signos, e que transmite ideias, 
sentimentos e modos de pensar. E a linguagem é sexista, defini-

20 Carta Encíclica sobre o cuidado da casa comum, lançada oficialmente no 
dia 18 de junho de 2015, convoca ao debate sobre os grandes desafios 
postos pela crise ambiental contemporânea. 

21 Disponível em: <http://www.ecobrasilia.com.br/2015/11/25/onu-afirma-vio-
lencia-contra-a-mulher-e-a-violacao-de-direitos-humanos-mais-tolerada-no-
-mundo/>. Acesso em: 10 dez. 2015.
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da em razão do sexo e determina uma pessoa; mas ela também 
define as formas de referência a outra pessoa de outro sexo, con-
diciona formas de referência a ela, define formas de tratamento, 
enfim, descreve, qualifica e a representa. E essa condição pode 
ser discriminatória. 

 A linguagem é patrimônio, mas também é um testemu-
nho. Um patrimônio porque recebemos como herança, com toda 
uma carga histórica de práticas culturais de todo o tipo, que fo-
ram se introduzindo na linguagem. E tem um sentido social e 
cultural de construção. Tudo tem ligação com tudo. E ela é teste-
munho do que estamos vivendo, segundo Zaida22 (2015).

A linguagem sexista causa danos em pelo menos dois sen-
tidos: ocultamento e depreciação. Oculta o feminino, as pessoas 
trans por exemplo. E é uma depreciação pois muitas palavras uti-
lizadas assumiram sentidos diferenciados se utilizados para ho-
mens ou mulheres, como explica Thereza Maria Zavareze Soares 
(2012)23, pesquisadora do campo da linguística. A “vadia”, “o “vadio”, 
a “cadela”, o “cachorro”, a “vaca”, o “boi”, a “mulher pública”, homem 
público”, “puta”, “puto” etc., tem sentidos e pesos diferenciados.

A linguagem é ampla e na sociedade patriarcal repre-
senta um elemento cultural e simbólico muito forte. Tem a lin-
guagem do cinema, do teatro, da arte, da música, do gesto, da 
escrita, da fala. Comporta a emergência, o sintoma da discrimi-
nação, do que é valorizado ou não. A linguagem reflete a reali-

22 Dra. Zaida Capute Cruz é investigadora literária do Instituto Literário y linguístico, 
em Cuba. Participou de um programa de TV no qual abordou a questão da lingua-
gem e gênero. O conteúdo da entrevista realizada está disponível em: <https://
www.youtube.com/watch?v=DIz_3oEcmaw>. Acesso em: 16 dez. 2015.

23 A tese de doutorado da Dra. Thereza Maria Zavareze Soares está disponível em: 
<http://www.letras.ufrj.br/pgneolatinas/media/bancoteses/therezazavarese.
pdf>. Acesso em: 26 jan. 2016.
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dade, e se a realidade muda, esta lentamente vai mudando e 
incorporando mudanças. 

Mas não é assim tão fácil, pois há uma grande polêmi-
ca e resistência quanto ao uso. Algumas pessoas acham que se 
trata apenas de usar um artigo em substituição a outro; outras 
pensam que se trata de uma forma de maltratar a língua, disten-
dendo termos com a inclusão feminina. Têm quem pense que se 
trata de um exagero do politicamente correto, exigências femi-
nistas. Outras acham que é preciso relativizar, pois tem quase ou-
tra metade que não é feminina etc. Na verdade, utiliza-la é mais 
do que politicamente correto. Trata-se de um reconhecimento 
do papel que as mulheres vêm conquistando no espaço social, 
mas não basta utilizar a linguagem inclusiva, se as práticas e 
mentalidades não forem alteradas.

Portanto, com a linguagem sexista podemos estar exer-
cendo violências simbólicas sem nos darmos conta. Ela age na 
sociedade e no indivíduo numa complexa relação de interde-
pendência (BOURDIEU, 1989), produzida por uma ordem so-
cial que pode ser chamada de patriarcalismo, machismo, an-
drocentrismo. O aspecto extraordinário do poder simbólico é 
a capacidade que ele tem de não ser facilmente reconhecido.  
A ordem social faz aparecer como naturais situações, questões, 
relações que foram construídas ao longo do tempo e que nós 
trazemos introjetadas como naturais em nossas mentes e sub-
jetividades. Bourdieu ressalta que a organização social patriar-
cal está tão profundamente arraigada em nosso modo de pen-
sar que não requer justificação; ela se impõe a si mesma como 
autoevidente e é considerada como natural graças aos acordos 
“quase perfeitos” e imediatos que obtém de estruturas sociais 
como a organização social do espaço e do tempo e a organiza-
ção do trabalho. Os esquemas não pensados, tão bem explica-
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dos em hábitos. “O poder simbólico como poder de constituir o 
dado pela enunciação, de fazer ver e fazer crer, de confirmar ou 
de transformar a visão do mundo e, deste modo, a ação sobre 
o mundo” (BOURDIEU, 1989, p. 14). Não se percebe ou não se 
identificam, por exemplo, as microviolências os micromachis-
mos cotidianos em uma sociedade na qual é natural que a me-
lhor referência seja a masculina. A cultura promove a aderência 
das mulheres a essa ordem naturalizante.

Os comportamentos machistas, mesmo que aplicados 
em doses homeopáticas “micro”, vigoram nas relações pessoais 
e nos espaços laborais e funcionam como “tetos de cristais”, im-
peditivos de ascensão das mulheres, dos mais baixos aos mais 
altos níveis. São estratégias utilizadas para manter, reafirmar e 
não perder o domínio. 

Os espaços acadêmicos, que poderiam e deveriam estar 
atentos às mudanças que ocorrem na sociedade, apresentam 
dificuldades de acompanhar, estudar e entender essas mudan-
ças. Não conseguem dar conta dos novos conteúdos e saberes 
produzidos na área dos estudos de gênero. Muitos profissionais 
da educação não conhecem e muito menos dominam a termi-
nologia básica da área. Acabam, desse modo, seguindo o padrão 
vigente, mesmo que este esteja “corroído” pelas lutas e propos-
tas dos Novos Movimentos Sociais (GOHN, 2013) e pelos Direitos 
Achados na Rua24.

24 O Direito Achado na Rua é “uma concepção de Direito que emerge transforma-
dora dos espaços públicos — a rua — onde se dá a formação de sociabilidades 
reinventadas, que permitem abrir a consciência de novos sujeitos para uma 
cultura de cidadania e participação democrática para a transformação social”. 
Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/547896-o-direito-que-
-emerge-do-espaco-publico-entrevista-especial-com-jose-geraldo-de-sousa-
-junior>. Acesso em: 15 dez. 2015.
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3. Considerações finais

A discussão sobre gênero e Direitos Humanos adquire 
novo impulso e pertinência para entender a necessidade de ação 
diante do poder hegemônico, que mantém uma prática de de-
sigualdade e uma produção cultural do homem como superior. 
No mando cultural de gênero, os esquemas de poder são repro-
duzidos, assim como as estruturas de dominação masculinas 
(BOURDIEU, 2002).

Não é fácil perceber as violências simbólicas que envol-
vem o cotidiano das mulheres. E quando se percebe, acabam 
sendo naturalizadas. Estão fortemente introjetadas, como nor-
mas dadas como verdades “naturais” e universais, assumidas. 
Essa “aderência”, ou seja, esse consentimento à visão masculina, 
é um componente decisivo da perpetuação da dominação.

As microviolências aceitas e consentidas na sociedade vão 
somando-se a outras microviolências, que vão se somando ainda 
a outras violências, acumulando-se, e com o tempo tornam-se 
ou resultam em grandes violências, ou violências extremas e fa-
tais. O machismo aparece em cada momento, em cada local, mas 
muitas vezes não o qualificamos ou identificamos, pois aprende-
mos a viver e a conviver com ele, portanto, não se ensina a identi-
ficar e a reagir rapidamente frente às violências.

Educa-se de forma diferenciada porque se projeta um fu-
turo no qual se espera que homens e mulheres exerçam papéis 
diferentes. Essa estrutura posta só é sustentada porque há uma 
aderência a esse modo de viver e de organizar o mundo. Não há 
questionamentos profundos sobre a educação sexista, que se-
gue trabalhando as representações de gênero dentro do mesmo 
patrão heteronormativo e muitas vezes de estrutura misógina. 
Os homens, em sua maioria, infelizmente se mantêm longe das 
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tarefas do cuidado, e numa situação benéfica de privilégios e 
exploração do serviço desempenhado por mulheres. Facilita a 
vida ter alguém cuidando de seus filhos, pois “ter filhos” tem um 
significado diferente de “criar filhos”, que demanda tempo para 
educá-los/las, acampanhá-los/las ao longo da vida. É cômodo ter 
alguém organizando sua casa, sua agenda, entre outras tarefas. 
Faz diferença para a ascensão profissional. 

O mesmo não ocorre com as mulheres. O casamento, nes-
se sentido, é altamente vantajoso para os homens e muitas vezes 
desvantajoso para as mulheres. Mesmo considerando que exis-
tem homens que assumem o papel de “ajudantes” nas tarefas de 
casa, isso pode minimizar mas não alterar eventuais situações de 
violência. A paternidade ou maternidade se apresentam de for-
ma desigual na vida de homens e mulheres, sobrecarregando e 
vitimando as mulheres. Não entender o cuidado na vida privada 
como uma tarefa também dos homens, prejudica as mulheres e 
todo o núcleo familiar. O trabalho do cuidado deve ser compar-
tilhado entre homens e mulheres e redefinido como uma tarefa 
de todos. O direito de ser cuidado e a obrigação de cuidar são 
direitos que fazem parte do estatuto da cidadania, a qual con-
templa um repertório de qualidades para o pleno exercício desta 
cidadania. Essa nova percepção quebra a lógica patriarcal, que 
fratura os trabalhos do cuidado e o condiciona a uma lógica ma-
chista e desumana que sacrifica as mulheres em todas as dimen-
sões: física, psico e social.

As mulheres representam parte significativa da humani-
dade. Necessitam e merecem uma vida digna, com ampliação de 
direitos e uma verdadeira condição de liberdade. É um direito e 
uma condição fundamental para o desenvolvimento humano. 
Atingir uma condição digna para as mulheres exige compreen-
são da sua condição social e a necessidade de transformação 
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dessa condição. Para tanto, é importante uma ação política, a 
intervenção do estado e a colaboração de todos os atores sociais 
em um enfoque integrado de políticas públicas que possam res-
ponder aos desafios tratados nesse artigo, bem como se faz ne-
cessária uma produção teórica capaz de abrir perspectivas nessa 
direção. Viver dignamente e em segurança é um direito humano. 
Só quem vive dignamente é igual e livre. A liberdade é a condição 
da cidadania.
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Jogo dos ricochetes: algumas 
contribuições reflexivas na busca pela 
efetivação dos direitos humanos

Luciana de Oliveira Dias1

Fabrício Silva Rosa2

1. Introdução

Crianças mundo inteiro, nos mais variados contextos e 
tempos, têm se deliciado com a brincadeira de lançar pedras na 
superfície da água para fazê-las quicar quantas vezes possível 
antes de se afundarem. Garotos pobres do Centro Oeste brasilei-
ro, indígenas Pataxó narrados por Levindo Diniz Carvalho (2007), 
Mônicas e Magalis inventadas por Maurício de Sousa (2010) e 
até moças crescidinhas, como Amélie Poulain, já se viram nessa 
atividade lúdica de atirar pedras à flor da água para vê-las rico-
chetear. Em parte do Nordeste brasileiro, a brincadeira que abre 
nossas discussões é conhecida como tainha ou galinha d’água. 

1 Pós-doutoranda em Direitos Humanos e Interculturalidades, pela Universida-
de de Brasília (UnB). Antropóloga, Doutora e Mestre em Ciências Sociais pela 
UnB e Graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Goiás (UFG). 
Realizou estágio doutoral em Educação Intercultural pela Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Professora adjunta da Educação Intercultural In-
dígena e do Mestrado Interdisciplinar em Direitos Humanos da UFG.

2 Professor de Direitos Humanos, policial, presidente da Comissão de Direitos Hu-
manos da PRF em Goiás. Mestre em Direitos Humanos pela UFG, membro de 
Comitês que atuam no enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Ado-
lescentes, ao Trabalho Escravo, ao Tráfico de Pessoas, à Tortura e pela Pacificação 
Social em Goiás.
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Esse nome talvez seja devido ao fato de o formato das pedras es-
colhidas para serem lançadas lembrarem a forma do fígado da 
ave. Em outras regiões do Brasil, é conhecida como peixe-rei ou 
jogo dos ricochetes, essa brincadeira, que vem sendo praticada 
desde a Antiguidade (MELO, 1985).

Tal qual o caminho feito pela pedra durante o jogo dos 
ricochetes, ou o stone skipping, este texto pretende apresentar al-
gumas discussões que escorregam em uma linha imaginária de 
um horizonte epistêmico, e, muito embora imirjam profunda-
mente somente ao final de um longo percurso, essas discussões 
batem em compreensões e assertivas algumas vezes, fazendo 
tremular alguns pontos. A partir dessa inspiração imaginati-
va nossa intenção, neste texto, é colocar em destaque algumas 
noções básicas sobre os direitos humanos, apresentando-as nos 
mesmos moldes do lead jornalístico, que corresponde àquela 
primeira parte da notícia que prefacia a matéria principal, uma 
espécie de sucinta abertura que, segundo Martins (2011), teria 
nascido como técnica para evitar os casos em que a imprensa, 
em vez de transmitir de pronto a notícia ao leitor, deixa para fa-
zê-lo muitos parágrafos depois. Assim sendo, em cada espelho 
tremulante de enunciações nas quais a nossa reflexão desliza, 
noções de Direitos Humanos são apresentadas, complexifican-
do toda uma superfície compreensiva e explicativa, que orienta 
ações e interações na dimensão do vivido.

Indicada a nossa meta, nos questionamos sobre quais se-
riam então essas noções essenciais dos Direitos Humanos que 
partimos em busca. Nesse desiderato, consideramos que há al-
gumas simples indagações que ajudam a traçar os contornos do 
objeto a ser aqui estudado. Para alcançar esse objetivo, escolhe-
mos o Heptâmetro de Quintiliano (quis, quid, ubi, quibus auxiliis, 
cur, quomodo, quando) como parâmetro para definir a essenciali-
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dade das circunstâncias a serem discutidas. Essa escolha se subs-
tancia no fato de ele estabelecer questões mínimas que devem 
ser problematizadas durante um estudo e em torno das quais 
ainda parecem gravitar as complexidades das informações, e sa-
beres, do mundo.

Acerca do Heptâmetro de Quintiliano, vale um rápido es-
clarecimento. Marco Fábio Quintiliano, renomado advogado e 
professor de Retórica em Roma, nasceu por volta de 30 d.C., em 
Calahorra, atual Espanha, tendo, provavelmente, brincado de 
fazer ricochetes nas águas do Rio Ebro, que corta sua terra na-
tal, de onde saiu na juventude para fazer carreira na capital do 
Império Romano. Sua obra mais famosa é Institutos de Oratória, 
redigida em 12 livros e publicada em 95 d.C. (REZENDE, 2009). 
Naquela obra, Quintiliano estabeleceu as condições essenciais 
da retórica: objeto, tempo, lugar, pessoa, meios, motivos e modo; 
elementos que, posteriormente, durante a Idade Média, tam-
bém foram analisados por São Tomás de Aquino em sua Suma 
Teológica, escrita entre 1265 e 1273, quando foram chamados de 
circunstâncias do ato humano (AQUINO, 1988, Tomo II, p. 113).

Esses elementos ainda hoje podem ser tomados como 
uma confiável base de sustentação para a sistematização de 
ideias, apreensões, noções e informações. Crentes nessa possibi-
lidade, buscaremos despender uma habilidade necessária para 
que as ideias e noções, assim como pedras lançadas, possam 
quicar, gerando deslocamentos e ondulações, sobre os seguintes 
pontos do heptâmetro: o que são os Direitos Humanos? Desde 
quando são acionados ou demandados? Por que são necessá-
rios e devem ser protegidos? Para quem devem ser observados? 
Partamos em busca de reflexões acerca desses tão importantes 
questionamentos, que não necessariamente contarão com res-
postas conclusivas, mas que podem fazer tremular obviedades e 
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problematizar certezas, o que, por sua vez, colabora com o avan-
ço compreensivo acerca dos Direitos Humanos.

Anunciadas a perspectiva, as intenções e os objetivos, re-
alçamos que o jogo dos ricochetes pode ir além de um descon-
traído passatempo e servir de ensejo para que os jogadores ex-
perimentem um momento de reflexão profunda, ou ainda para 
que os mesmos se deparem com um forte estímulo na busca por 
autossuperação. Atentos a essas duas possibilidades, e de ma-
neira análoga, propomos no âmbito do presente texto algumas 
reflexões acerca dos direitos humanos, favorecidas pelas discus-
sões dos questionamentos apresentados no heptâmetro, e, ao 
mesmo tempo, buscaremos entender possibilidades de efetiva-
ção desses direitos, em contextos de alteridades e em uma con-
temporaneidade afetada pela necessidade de reconhecimento e 
promoção das dignidades humanas mais básicas.

2. O caminho da pedra: uma perspectiva 
histórico-ideológica dos direitos humanos

Inspirados pelo percurso que a pedra faz ao ser lançada 
na superfície da água no jogo dos ricochetes, realizamos neste 
tópico um esforço para compreender um percurso histórico, e 
também ideológico, dos Direitos Humanos. No afã de entender 
como foi construído esse artefato, percebemos inicialmente que 
a expressão “direitos humanos” tinha pouca expressividade até o 
século XVIII. Até aquele século, a terminologia “direitos naturais” 
era recorrentemente utilizada diante da necessidade de conferir 
uma conotação política para direitos demandados. A exprtessão 
“direitos humanos”, em suas poucas aparições públicas anterio-
res àquele período, teria sido usado para demonstrar oposição 
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aos direitos dos deuses ou dos animais. Apenas com as movi-
mentações políticas, sociais e ideológicas pré-Revolução Fran-
cesa, a expressão “direitos naturais” foi, gradativamente, sendo 
substituída por “direitos do homem”.

Os “direitos do homem”, como termo usual, ganha noto-
riedade de maneira mais marcada com a obra O contrato social, de 
Jean-Jacques Rousseau, em 1762, e o Tratado sobre a tolerância, de 
Voltaire, em 1763, conforme nos ensina Lynn Hunt (2009, p. 22). 
De acordo com essa historiadora estadunidense, quando o Rei 
da França Luís XVI, em 1788, convocou os Estados Gerais — que 
tinham se reunido pela última vez no ano de 1614 — para pedir 
que elaborassem listas organizadas de suas queixas e reclames, 
por várias vezes apareceram nessas listas as expressões “direitos 
inalienáveis dos homens”, “direitos e dignidade do homem e do ci-
dadão”, mas, sobretudo, “direitos do homem”. A substituição dessa 
expressão pelo conhecida hoje “direitos humanos” foi fruto de um 
movimento de resposta humanitária às vítimas das duas grandes 
guerras do século XX, em especial, as vítimas da Shoá, em repúdio 
às atrocidades cometidas pelos nazistas (PIOVESAN, 2006, p. 120).

Ainda para efeitos compreensivos, é importante desta-
car que há entendimentos de que os Direitos Humanos teriam 
se transformado em agenda mundial apenas na década de 
1970. A partir dessa perspectiva, apesar de os Direitos Humanos 
terem sido proclamados no Iluminismo e terem reaparecido 
como corolário no período pós-Segunda Guerra Mundial, seus 
efeitos práticos eram muito diferentes do que podemos conce-
ber hoje. O destaque que é dado neste contexto compreensivo 
é o de que os Direitos Humanos “representavam, menos uma 
nova era de direitos, e mais as flores de um funeral” (MOYN, 
2010). Esse traçado explicativo exige que nos coloquemos em 
alerta para o excedente de significados que a expressão “di-
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reitos humanos” resguarda, sendo que, ao lançarmos mão da 
categoria conceitual, devemos estar extremamente atentos ao 
contexto espacial e temporal ao qual se vincula.

Ainda investidos do interesse em desvendar o caminho da 
pedra lançada, façamos um pequeno passeio às origens da pala-
vra “direitos”, que deriva do latim directus e que teve sua primeira 
datação em língua portuguesa no ano de 1277 (HOUAISS, 2009). 
Ao decompor a expressão e examinarmos separadamente os sig-
nificados das palavras “direitos” e “humanos”, devemos nos im-
buir de parcimônia e atenção pois, acreditamos que a expressão 
“direitos humanos” não pode ser reduzida à simples soma dos 
significados dos dois vocábulos que a compõem. Realçamos aqui 
que o termo “direitos” não abrange somente os direitos dos hu-
manos, mas também aqueles das pessoas jurídicas, sejam elas 
públicas ou privadas — tais quais as microempresas ou os gran-
des conglomerados particulares ou mesmo os Estados-Nação e 
as organizações internacionais — e, até mesmo, na percepção 
de alguns, os direitos de seres que existem para além das ficções 
jurídicas humanas, como os animais, as plantas e os agentes ele-
trônicos (TEUBNER, 2006).

Ao direcionarmos nosso interesse para o conteúdo da 
palavra “direitos”, perceberemos que essa noção abriga diversas 
acepções, podendo definir um ideal de justiça, na qualidade da-
quilo que é reto, justo, honesto. Da mesma forma, direitos podem 
também indicar prerrogativas pessoais, bem como pode signifi-
car o conjunto de regras da vida em sociedade, ou a ciência que 
estuda essas regras, dentre outras possibilidades. De qualquer 
forma, independentemente do sentido escolhido, constatamos 
que o termo assegura uma transferência da linearidade do plano 
físico para o campo moral, ou seja, do reto para a retidão (DA-
GGER, 1995). De acordo com esse mesmo autor, essa transição 
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semântica foi marcadamente acentuada no fim da Idade Média, 
quando o ius deixou de ser apenas medida de conduta justa para 
agregar o valor de possessão pessoal. Foi esse movimento, con-
forme Dagger (1995), que proporcionou a faculdade de assenho-
ramento e ação sobre qualquer coisa de relevância para alguém, 
fazendo nascer a reivindicabilidade sobre algo, que, por sua vez, 
marca o início dos direitos subjetivos.

Ainda advertidos e atentos à necessidade de cautela ana-
lítica, mas aceitando o desafio de pensar a expressão “direitos 
humanos” de maneira decomposta, destacamos que o termo 
“humanos” nem sempre garantiu os atributos assegurados aos 
seres humanos tal qual concebemos atualmente. Esse termo re-
cepcionou, de fato, acepções abertas histórico-culturalmente que 
foram usadas como instrumento de inclusão ou exclusão por par-
te daqueles que detinham, e ainda detêm, o poder de julgar. Des-
tacam-se, acerca do assunto, as disputas político-teológicas que 
teriam ocorrido após a chegada dos europeus ao chamado Novo 
Mundo, quando empreenderam um investimento por definir se os 
indígenas mereceriam ou não o status de humano (MARRAMAO, 
2007, p. 4). Lembremos que não havia exclusividade aos povos in-
dígenas no que se refere a uma limitação na classificação daqueles 
sujeitos como humanos. De maneira análoga e acerca da persona-
lidade jurídica dos africanos escravizados naquele mesmo perío-
do colonial, o debate corrente era se seriam eles coisas ou pesso-
as. Indivíduos e instituições, como a Igreja Católica, por exemplo, 
legitimavam essas discussões intencionadas a resguardar direitos 
à posse de escravos (VASCONCELOS, 2005, p. 41). Realçamos aqui, 
contudo, que existiram outras vozes, dentro e fora das instituições, 
que clamavam pelo reconhecimento da humanidade de africanos 
e descendentes de africanos escravizados e também de indígenas, 
tais quais as de Padre Antônio Vieira (VIEIRA, 1958).
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No âmbito deste texto, imbuídos na busca por pistas que 
ajudem a elucidar o que são os Direitos Humanos — e, adiantan-
do que eles se referem a lutas por reconhecimento, realização e 
universalização da dignidade humana —, passamos agora a dis-
cutir questões que demonstrem desde quando são acionados 
ou demandados os Direitos Humanos. Dentre as possíveis con-
siderações sobre a matéria, parece-nos mais coerente, a partir do 
ponto de vista aqui defendido, que os sejam uma obra herdada 
e em constante construção. Até como deferência às incontáveis 
gerações que nos antecederam, acreditamos que, ainda que em 
outras tonalidades e conteúdos, o empreendimento humano de 
estabelecer direitos é intrínseco à sua vida gregária. Pensamos 
que, em um imaginado retrocesso cronológico, uma viagem pela 
história dos Direitos Humanos partiria do agora, atravessaria as 
ocidentais Idades clássicas da História, e alcançaria momentos 
anteriores àqueles em que o homo sapiens teria iniciado o pro-
cesso de ocupação de regiões localizadas fora das fronteiras da 
África — Oriente Médio, Eurásia, Oceania e América, que, possi-
velmente, ocorreu entre 90 e 20 mil anos atrás (WILSON, 2012, 
p. 106-109).

Continuando na mesma viagem, podemos supor que 
mesmo em Época anterior à que pertencemos já existiam opini-
ões, prerrogativas, responsabilidades e sanções em disputa, de-
rivadas da interação entre as variabilidades da condição humana 
(sexo, idade, tipo físico, língua etc.) e as atribuições sociocultu-
rais outorgadas a cada membro dos grupos e sociedades. Dentre 
essas atribuições, destacamos a busca por alimentos e abrigo, o 
estabelecimento de vínculos para fins reprodutivos e o exercício 
das funções de proteger e criar os filhos e de anunciar o sagrado. 
Entretanto, vale lembrar que essa forma de compreender não é 
imune a críticas, especialmente por parte daqueles que, em en-
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tendimento contrário ao que sugerimos, atraem o conceito de 
Direitos Humanos para bem próximo temporalmente da gera-
ção atual, visto que não concordam com o pinçamento discricio-
nário de experiências históricas humanas e sua utilização como 
possíveis antecipadores da ideia contemporânea de Direitos Hu-
manos. Na visão desses críticos, os caminhos da história sempre 
foram abertos e múltiplos e os fatos tradicionalmente elenca-
dos como marcadores desses caminhos poderiam não conduzir, 
necessariamente, ao que entendemos contemporaneamente 
como Direitos Humanos (MOYN, 2010).

De toda forma, dentro daquela visão que nos parece mais 
apropriada, o processo de reivindicação de direitos e suas con-
sequências, tais quais a busca por reconhecimento e realização, 
têm importância fundamental, visto que tanto aqueles direitos 
que já compõem nosso cabedal histórico, individual e coletivo, 
exigidos outrora, quanto aqueles direitos em processo de recla-
me e aquisição, exigidos agora, são produtos desses processos 
de reivindicação. Nesse sentido, o gene reivindicatório parece 
ganhar vida nos esforços, pacifistas ou rebeldes, envidados em 
contextos de conflitos contra as tradições de poder e dominação. 
Esses esforços aplicados, ao manterem acesas as fagulhas do rei 
vindicare, ocupam uma arena de lutas por direitos que poderão 
ser gozados pelos próprios sujeitos que os reivindicam; ou de 
lutas que serão transformadas em cinzas fertilizadoras do solo 
onde serão germinados direitos a serem desfrutados pelas futu-
ras gerações. Assim sendo, reafirma-se a compreensão de que o 
processo de afirmação de cada direito conquistado não se confi-
gura apenas em uma marcha triunfal ou somente em uma cau-
sa perdida (LAFER, 2006, p. 15), mas em um longo caminho de 
sedimentação de camadas, às vezes, de delgada espessura, que, 
contudo, ganha densidade na medida em que corajosas existên-
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cias incrementam novas formas de ser, de poder e de agir. Nos 
dizeres de Costas Douzinas (2009, p. 350):

Quando ativistas por direitos civis norte-americanos 
professam o direito à igualdade, quando vítimas de 
torturadores no mundo todo reivindicam o direito 
de ser livres em sua integridade, quando gays e lés-
bicas em culturas homofóbicas proclamam a digni-
dade de sua identidade ou quando um apaixonado 
abandonado exige o seu “direito ao amor”, todos 
estão atuando estritamente no interior da tradição 
dos direitos humanos, muito embora tais direitos 
legais ainda não existam ou sejam de improvável 
aceitação. O dissidente, o rebelde, o apaixonado me-
lancólico, os Verdes ou os ativistas anticorporações 
pertencem a uma duradoura e honrada linhagem: 
os revolucionários do Século XVIII, os reformistas 
políticos do Século XIX, e os contestadores econômi-
cos, sociais e culturais deste Século compartilham a 
determinação comum de proclamar e, desta forma, 
dar vida a novos tipos de prerrogativas e formas de 
existência contra a sabedoria herdada e a lei.

A partir desta perspectiva, vistos não apenas como lega-
do, mas como uma herança em movimento que produz continu-
amente novas formas de existências e faculdades de ação, resta 
impossível desvencilharmos os direitos que exercitarmos daqui-
lo que somos, pois esses direitos, de certa maneira, revelam e 
qualificam as possibilidades de sermos, o que abrange inclusive 
aquilo que nos parece mais comezinho, como o poder e a forma 
de escolhermos a pessoa com quem dividiremos a vida e criare-
mos nossa descendência, tornando-nos esposas, companheiros, 
mães, pais, filhos e netas, com todas as flexões de gênero que es-
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ses lugares sociais possibilitem. Na mesma esteira está o direito 
de se filiar a alguma divindade ou de duvidar de todas elas, reve-
lando tudo aquilo que nos torna crentes ou descrentes. E, ainda, 
o direito de ir, vir e/ou permanecer, o que nos faz andarilhos ou 
sedentários recolhidos no espaço que escolhemos ficar, atuações 
essas todas que podem se realizar dentro de múltiplas possibili-
dades de ser e de exercer.

Todos esses direitos, que propalam uma mescla carente de 
ser decifrada entre “ser” e “exercer”, possuem agentes que reivin-
dicam mudanças, tal qual possui um agente a pedra lançada em 
nosso jogo dos ricochetes. Notamos aqui que duas das circunstân-
cias mínimas prescritas por Quintiliano se revelam, quais sejam: 
objeto e tempo. Assim, voltando à pedra usada no jogo stone ski-
pping, enquanto ela salta para seu terceiro toque na superfície lí-
quida, procuremos notar que as características e movimentos por 
ela apresentados são obras do comportamento do arremessador. 
Em outras palavras, e ancorando as reflexões em nosso tema cen-
tral, os sujeitos reivindicadores dos Direitos Humanos imprimem 
nos próprios direitos humanos traços, elementos e características 
de si que configurarão os movimentos, ondulações, impactos e re-
plicações da própria realidade na qual acontecem.

Não há como desconsiderar a centralidade, e especifici-
dade, do arremessador, como agente elementar no jogo dos ri-
cochetes. À exceção das condições externas, como a agitação ou 
calmaria dos ventos e das águas, os demais elementos contidos 
nesse evento, como o desenho deixado no ar, o traçado das ondas 
produzidas pelo seu toque na água e, principalmente, a quantida-
de de vezes que saltará, são extensões das escolhas, características 
e habilidades do atirador. Assim sendo, é fundamental saber se 
selecionou os seixos mais leves e chatos, que são mais apropriados 
para a brincadeira; se adotou a postura mais adequada, dobrando 
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as pernas e inclinando bem o corpo; se lançou a pedra em veloci-
dade capaz de superar a força de repulsão da água; se a atirou de 
um modo que possa girar sobre si mesma com rapidez suficiente 
para resistir à perda da estabilidade; se escolheu a inclinação ide-
al, fazendo com que forme o menor ângulo possível com a super-
fície da água, dentre outras tantas condições. O que estamos nos 
esforçando em afirmar aqui, por analogia, é que, assim como pre-
cisamos compreender mais plenamente o arremessador para que 
entendamos a dinâmica da pedra lançada, é necessário um olhar 
cuidadoso para o sujeito dos Direitos Humanos para que ele possa 
ser reconhecido como tal.

A noção de sujeito, tal qual empregada contemporane-
amente, foi forjada em um período que agregou muitas novas 
experiências humanas, tais como o início das navegações em 
grande escala; a recolonização, com o uso da força, dos diferen-
tes territórios do planeta, desde quando se deu a chegada ao 
“Novo Mundo”; o movimento reformista cristão e suas reações; a 
invenção da imprensa; a transição do modo de produção feudal 
para o capitalista, dentre outros fatores, que reposicionaram o 
ser humano para um lugar de centralidade no universo. É des-
se lugar centralizado que o ser humano começa a inquirir sobre 
sua própria realidade. Destaque-se que essa nova conjuntura foi 
diferente daquela do sujeito da Idade Média, quando o próprio 
termo “sujeito” teria se originado, a partir do latim subjectus, que 
significa “situado abaixo”, e que apontaria a exata condição do 
indivíduo subordinado ante seu suserano (HOUAISS, 2009).

O filósofo René Descartes (1596–1650) bem representou 
esse momento quando, ao se perguntar: “o que sou?”, obteve 
como resposta: “sou algo que pensa”, tendo ali contribuído para 
a ideia de sujeito como sendo um ser dotado de razão, ou seja, 
capaz de usar sua principal característica, o pensamento, para 
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existir no mundo. Essa compreensão foi sendo, ao longo dos 
tempos, enriquecida com a noção de que o indivíduo, para além 
da certeza do pensamento, possui emoções que o afetam con-
tinuamente. Jean-Jacques Rousseau (1999), um dos fundadores 
dessa perspectiva, ao se perguntar: “o que sou?”, recebeu como 
resposta: “sou algo que sente”, pois, ao compreender que sensa-
ções passavam-se nele e o faziam perceber sua existência, mas 
que as causas delas lhe eram estranhas e o afetavam mesmo que 
não escolhesse, concebeu que suas próprias sensações eram di-
ferentes das existências dos outros seres, objetos e causas delas. 
Essa conclusão levou o filósofo genebrense a crer que a certeza 
de si depende, ao mesmo tempo em que é afetada, pela certeza 
dos outros, que é, por sua vez, objetos de suas sensações. 

De lá para cá, tais apreensões foram complementadas 
por outras tantas que agregaram à noção de sujeito valores, pai-
xões, alegrias e dores construídos na interação e coexistência das 
alteridades. A esfera da intersubjetividade, ponto forte da her-
menêutica, ganha espaço no mundo das reflexões, passando a 
fazer parte do repertório compreensivo questões como a recipro-
cidade que alinhava as consciências individuais. É a partir desta 
trajetória que o sujeito dos direitos vai tornando-se um ser alta-
mente complexo, que existe em várias dimensões, epitomadas 
por Marconi Pequeno (2010, p. 155):

O eu defino o modo como percebemos, sentimos, 
intuímos, decidimos, escolhemos, imaginamos, ou 
seja, todas aquelas faculdades capazes de consti-
tuir as bases da nossa dimensão existencial. Esta 
consciência, que vive sua interioridade (identidade 
do eu) e interage com o mundo, é também situada 
no espaço onde convivem outras consciências. O eu 
encontro aqui o seu correlato: o outro. Eis que a sub-
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jetividade transpõe o solipsismo, que lhe confinava 
dentro dos limites do conhecimento e da pura iden-
tidade consigo mesmo, e acede ao seu novo palco de 
manifestação: a esfera da intersubjetividade. O ser-
-para-o-outro impõe à consciência uma nova moda-
lidade de ser: aquele fundado no dever-ser, ou seja, 
na obrigação de reconhecer valores e seguir regras.

A partir da constatação de que outros sujeitos existem 
em si e que, apesar de eu percebê-los por meio de minha mente 
pensante e das emoções que eles me provocam, não se tratam 
de meros figurantes do meu pensamento e de minhas sensa-
ções. É de se vislumbrar que, ao sabê-los e senti-los a partir de 
mim, também sei-me e sinto-me a partir deles, pois “minha 
singularidade é o resultado da interpelação direta e pesso-
al que o Outro realiza em mim e da minha sujeição, não à lei, 
mas ao Outro. É a mim a quem o Outro se dirige e não a um 
ego universal ou a uma personalidade legalizada” (DOUZINAS, 
2009, p. 356). Nesse sentido, dentre as circunstâncias que nos 
propusemos a discutir, o sujeito dos Direitos Humanos é a que 
menos aceita o uso do singular, visto que cuida de uma relação, 
no mínimo, binária, composta por um “Eu” e um “Outro”. Ou, 
estendendo este exercício reflexivo, uma infinidade de “Eus” e 
“Outros”, com potencial para incidir, no tempo e no espaço, so-
bre os objetos dos direitos.

Estaríamos diante de uma explicação para o fato de a 
expressão direitos Humanos ser expressada, quase sempre, no 
plural? Conforme verificamos em outros idiomas, essa é uma 
ocorrência bastante frequente, vejamos: human rights, derechos 
humanos, diritti umani, amalungelo wobuntu... E, ainda que fizésse-
mos a opção por usá-lo no singular, Direito Humano, impossível 
seria negar a condominialidade de agentes ocultados na expres-
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são singularizada, todos eles detentores de potencial para gozar 
do direito de forma simultânea e concorrente. Contudo, e voltan-
do ao jogo dos ricochetes, avançar nestas reflexões implicaria re-
alizar um mergulho em um dos pontos no qual a pedra lançada 
bateu, e para tanto, necessitaríamos de instrumentos especiali-
zados para garantir a segurança e lucidez dos mergulhadores/
estudiosos, tais como nadadeiras, cilindros de oxigênio e outros 
equipamentos especiais que levariam a outras profundidades, 
texturas, necessidades e responsabilidades. Dessa forma, si-
gamos por mais um ricochetear e avancemos com o esforço de 
responder, ou melhor de problematizar, as questões que ainda 
não foram tocadas neste texto, quais sejam: por que os Direitos 
Humanos são necessários e devem ser protegidos? Para quem 
devem ser observados os Direitos Humanos? 

3. Campeonato de jogo dos ricochetes: 
pensando o mais que um e as alteridades

Colocamo-nos agora diante do desafio de pensar acerca 
dos questionamentos que encerram o tópico anterior, buscando 
contemplar a proposta do heptâmetro anunciado na apresen-
tação deste texto, e que podem ser expressos também com a 
pergunta: Quem seriam os sujeitos dos Direitos Humanos? Op-
tamos por partir das considerações anteriores, que indicam que 
esses sujeitos seriam o “Eu” e o “Outro”, em constante interação, 
formados por pensamentos e sensibilidades conformadoras das 
alteridades. Assim sendo, visto que existe uma infinidade de alte-
ridades no mundo, para compreendê-las enquanto sujeitos dos 
direitos é preciso, em primeiro lugar, que cada “Eu” tenha possibi-
lidade de conhecer elementos que lhes facultem pensar sobre as 
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existências dos outros “Eus” dentro da maior fidelidade possível 
acerca delas, em suas peculiaridades, histórias e aspirações. Em 
segundo lugar, seria necessário que cada “Eu” se possibilitasse 
reconhecer o outro “Eu”, em suas aflições e reivindicações, o que 
poderia ocorrer ao compartilharem espaços discursivos comuns, 
onde suas enunciações fossem mutuamente consideradas legíti-
mas, com capacidade e paridade interlocutória (LYOTARD, 1993).

Para potencializar a eficácia desses diálogos, parece-nos 
relevante que eles ocorram também em ocasiões em que um 
“Eu” não esteja em disputa direta com outro “Eu”, visto que, nes-
sa situação, estaria em jogo a preservação do “Eu” que luta para 
conservar a própria existência. Nessa disputa envolvendo alteri-
dades, há uma condução do sujeito cognoscente/sensível a uma 
tomada de partido de si mesmo, revelando-se pouco aberto à 
experiência do “Outro” e ratificando as inferências de Roque de 
Barros Laraia (1986), quando afirma que todos os grupos huma-
nos tendem ao etnocentrismo. De qualquer forma, essa partilha 
de espaços e de discursos apresenta potencial para provocar es-
tímulos recíprocos mobilizadores dos afetos, que proporcionam 
que o “Eu” seja afetado pela instância singular do “Outro”. A partir 
dessa experiência de alteridades, reciprocamente afetadas, são 
concebíveis desvendamentos de sensibilidades, inaugurando 
uma operação de reocupação de lugares. Como desdobramento 
possível, pode-se perceber que a fonte das reivindicações é co-
mum e se localiza na precariedade e incompletude da vida hu-
mana, que somente se restabelece e se completa a partir da inte-
ração pulsante, ainda que esta interação seja também geradora 
de conflitos, dores e sofrimentos.

Acerca das dores e sofrimentos — e destacamos que, em al-
guma medida, falar ou escrever sobre a necessidade de efetivação 
dos Direitos Humanos implica lançar-se em uma luta pelo fim das 
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dores humanas —, salientamos que reconhecemos a limitação da 
escrita, todavia apelamos a ela como talvez a única possibilida-
de de tornar audíveis dores experimentadas. Ainda que a escrita 
não seja a experiência, mas uma redução desta, ela possibilita a 
denúncia, o reclame e a reivindicação por reparação ou restabele-
cimento da dignidade perdida. Como um esforço em demonstrar 
o que estamos afirmando aqui, lembramos que a expressão “man-
dado para o tronco” não nos fará experimentar a dor do menino 
negro leva-pancadas do período colonial (FREYRE, 2004, p. 113), que 
viveu violências sexuais de todas as ordens por parte de seu senhor, 
e também de seus filhos já rapagotes, e que um dia decidiram não 
mais aceitar a humilhação. O olhar lascivo e amedrontador de seu 
dono, que era indicativo do desejo de tocar novamente seu corpo; 
o caminho feito da sombra da mangueira até o quarto escuro, por 
detrás do paiol; a voz grave e autoritária que lhe ordenava que 
abaixasse as calças; as unhas e os dedos brancos encravados em 
sua cintura; o suor e o cheiro de seu proprietário escorrendo em 
suas pernas; as frases que reiteravam sua condição de indignida-
de; a dor de ser penetrado; o asco de seu próprio corpo; a falta de 
coragem de encarar o olhar piedoso e apático de sua mãe e o olhar 
depreciativo dos demais meninos, pouco disso as palavras escritas 
conseguem nos fazer captar. Mas, certos estamos de que escrever 
e promover reflexões sobre os Direitos Humanos é um caminho 
possível para sua efetivação. Denunciar, ainda que de maneira par-
cial, as mais diferentes dores e situações de violação da dignidade 
humana é também uma forma de performatizar discursos que 
constroem o mundo.

Em uma espécie de fusão de horizontes que acontece no 
campo das alteridades, é favorecida a percepção de que o reco-
nhecimento do “Outro”, e de suas angústias, dores e vulnerabili-
dades, robustece o potencial para amenizá-las. O reconhecimen-
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to das alteridades implica realização das dignidades humanas, 
que colabora para a efetivação dos Direitos Humanos. Depara-
mo-nos, neste ponto das discussões, com princípios básicos dos 
Direitos Humanos que coadunam com a compreensão de que há 
legitimidade nas identidades consolidadas a partir de cada “Eu” 
em um esforço de autoapreciação. Relembremos que cada “Eu” 
tem uma maneira original de ser humano, possuindo sua pró-
pria medida, conforme afirmou Charles Taylor (1994, p. 46-51): 

Existe uma determinada maneira de ser humano 
que é a minha maneira. Sou obrigado a viver a mi-
nha vida de acordo com essa maneira […]. Se não o 
fizer, deixo de compreender o significado da minha 
vida: ser humano deixa de ter significado para mim. 

Avançamos um pouco quando reconhecemos que cada 
maneira original de ser humano e de consolidação de uma auto-
apreciação se dão em determinado contexto sociocultural, político 
e ideológico, de forma que uma maneira de ser humano somente 
é eleita por um “Eu” a partir de uma interação com um “Outro”.

Uma outra discussão acerca do tema, e que merece ser 
destacada aqui, é aquela que tenta excluir do campo gravita-
cional do status de sujeito dos Direitos Humanos as pessoas 
consideradas más, ou que teriam causado algum prejuízo sob 
certa ótica e em um determinado espaço-tempo. Essa forma de 
compreensão de quem são os sujeitos dos Direitos Humanos, de 
onde brotam outras apreensões, como: “direitos humanos para 
humanos direitos” ou ainda “bandido bom é bandido morto”, por 
um lado, resguardam um vestígio de desejo de vingança priva-
da incubado em quem as proclama. Por outro lado, salientam o 
desconhecimento da umbilicalidade das expressões com tenta-
tivas políticas de criminalizar movimentos contrários a formas 
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atrozes de atuação do Estado, a exemplo do que se passou nos 
porões das ditaduras que marcaram a América Latina. De tudo 
isso, o que evidencia-se é um impulso incontrolável de extermi-
nar aquele que teria pouca semelhança e proximidade com o 
portador do discurso, ou seja, aquele que estaria mais próximo 
de um não humano, ou ainda de uma alteridade radical3, portan-
to merecedor de repulsa e crueldade.

Essa impetuosidade violadora das dignidades humanas, 
ainda vigorante nas sociedades contemporâneas, parece não ter 
sido contida nem pela racionalidade nem pela sensibilidade, que 
seriam as balizadoras maiores do ser humano. Neste ínterim, 
questionamo-nos em que medida a ideia de que todas as pesso-
as podem ser igualmente afetadas pelo direito não seja uma im-
possibilidade, já que “os homens são afetados, pela mesma lei, 
diferentemente das mulheres; os cidadãos diferentemente dos 
estrangeiros; os idosos e deficientes diferentemente dos jovens e 
não-deficientes” (DENNINGER, 2000). Noções guiadas pela ne-
cessidade de reconhecimento, efetivação e universalização dos 
Direitos Humanos podem estar profundamente afetadas, não 
pelo ideal de respeito e justiça que carregam consigo, mas por 
estigmas que suturam de uma maneira muito especial atributos 
a estereótipos (GOFFMAN, 1982), e que foram historicamente 
erigidos fazendo crer que existem seres humanos menos huma-
nos que outros, portanto não merecedores de respeito à sua dig-
nidade humana.

Princípios elementares de humanidade, como a racio-
nalidade ou a sensibilidade, tampouco tem se mostrado sufi-

3 A alteridade, segundo Mariza Peirano (1999), é um aspecto fundante da Antro-
pologia que pode ser traduzida como diferenças relativas, quanto a aspectos 
culturais, sociais, econômicos, políticos, religiosos e até territoriais. Quanto mais 
distante (geográfica ou ideologicamente) estiver a diferença de um pretenso 
observador, mais radical ela será.



270 JOGO DOS RICOCHETES: ALGUMAS CONTRIBUIÇÕES REFLEXIVAS 
NA BUSCA PELA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

cientes para fazer valer inclusive a máxima da moral cristã de 
“amor ao próximo”. “Amar ao próximo como a si mesmo” pare-
ce resguardar hoje muito mais uma noção de singularidade de 
manifestação do humano que se concretiza em cada um desses 
seres humanos, sobretudo pelo destaque que recai sobre “a si 
mesmo”. E, assim, tentativas de realização deste mandamento 
cristão tem paradoxalmente colaborado para potencializar en-
tendimentos hierarquizantes, quando não perversos, acerca da 
vida e dos eventos. Estamos querendo dizer que o “si mesmo” do 
axioma cristão pode se apresentar em infinitas versões, tantos 
quantos são os múltiplos predicados humanos: mulher, interse-
xual, rastafari, latina, indígena, hinduísta, ateu, muçulmano, bon 
vivant, oriental, bissexual, albino, detentora de grandes posses, 
morador de rua, vítima de violência sexual na infância, migran-
te, bahá’i, transexual, voyeur, cadeirante, pai solteiro, moradora 
da zona rural, adicto, dentre outras infinitas características que 
se interseccionam em múltiplas possibilidades de existência, e 
que, certamente, colaboram para o estabelecimento de formas 
diferentes e modeladoras do exercício da alteridade.

Assim, como regra geral, emerge como passível de com-
preensão o fato de algum homem adulto brasileiro, branco, cató-
lico, empresário, bem-sucedido, com histórico positivo de autos-
superação profissional apresentar maior dificuldade para amar, 
como ama a si mesma — o que diminuiria a distância de uma 
alteridade radical — uma jovem mulher boliviana, periférica, 
semialfabetizada, presa por tráfico de drogas no Brasil porque 
precisava de recursos financeiros para alimentar os filhos que 
não têm pai. Isso porque a condição humana desse homem, suas 
características pessoais, físicas, ideológicas e culturais podem 
influenciar grandemente na arquitetura, nos limites e alcan-
ce desse amor. Diante do exposto, vislumbramos que o axioma 
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cristão poderia ser melhor aproveitado se incitasse um amor que 
extrapolasse as condições existenciais e referências ao “si mes-
mo”, talvez as deslocando do “Eu” para o “Outro”, fazendo surgir 
algo como: “amar a si mesmo como ama o próximo”. Neste ponto 
das discussões, perguntamo-nos se diante de um mandamento 
como este reformulado, não estaria o sujeito incitado a entender 
seus direitos, e o próprio amor, a partir do «Outro»? Sendo este 
«Outro» portador de uma diferença que precisaria ser descober-
ta, conhecida e respeitada a partir de si mesma e não somente 
como reflexo, muitas vezes distorcido, do «Eu».

Nesse tópico do texto, queremos chamar a atenção para 
uma questão central quando aceitamos o desafio de pensar os 
Direitos Humanos em um conjunto de circunstâncias e intera-
ções nas quais as alteridades se fazem presentes. Vale a pena re-
tomarmos nosso jogo dos ricochetes para pôr em evidência que 
garotos realizam também disputas no lançamento de pedras na 
água, sendo que as competições complexificam intensamente o 
cenário, as regras, a potência dos arremessadores, suas intenções 
e os efeitos causados. Essa complexificação deve-se à inserção do 
mais que um no evento, da pluralidade, que abarca as alteridades, 
revelando outras dimensões de um mesmo evento. De manei-
ra equivalente, uma efetivação dos Direitos Humanos deve ser 
considerada a partir da contextualização histórica, sociocultural, 
política e ideológica das interações entre sujeitos demandantes e 
localizados em campos discursivos e performáticos específicos.

Os campos discursivos congregam um conjunto de enun-
ciações que distinguem um saber específico (FOUCAULT, 1999) e 
são fundamentais para uma compreensão das intersubjetivida-
des que articulam indivíduos e grupos de indivíduos. Os discursos 
podem ser entendidos como práticas sociais que permitem a cap-
tura dos sentidos impressos pelo emissor. Não nos esqueçamos, 
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conforme salientado por Michel Foucault (1999), que o poder cir-
cula e discurso é poder, que esse emissor pode ser também um su-
jeito demandante de reconhecimento e realização de sua própria 
dignidade humana. Desta forma, os discursos são elementos pre-
ciosos capazes de indicar formações ideológicas, históricas e socio-
culturais, marcadas por processos de socialização, solidariedades 
e regularidades discursivas, que, de acordo com Michel Foucault 
(1999), apresentam poder para instaurar verdades.

Tanto quanto a noção de sujeitos discursivos, a ideia de 
performances é potente para que alcancemos os sujeitos dos 
Direitos Humanos. A performance, tal qual utilizada aqui, suge-
re uma construção dramática e contingente de sentido, a partir 
de uma série de movimentos corporais que denotam sequên-
cias e encadeamentos característicos a grupos específicos. Essa 
compreensão está em consonância com a concepção de Butler 
(2003), quando ela afirma que uma proposição é performativa 
na medida em que sua enunciação é necessária para que se rea-
lize aquilo que é anunciado. Nesse sentido, a performance indica 
o local que ocupam os indivíduos, os mais diversos, na tecedura 
social. Se, por analogia, podemos relacionar a tecedura social ao 
jogo dos ricochetes, as performances seriam os movimentos cor-
porais que indicam o posicionamento dos arremessadores das 
pedras na água. E essas performances são ensinadas e apren-
didas e aprimoradas pelos sujeitos que as realizam. O jogo dos 
ricochetes, assim sendo, deve contar também com um processo 
de educação, esta que seria a mediadora perante as alteridades 
em interação.

Em contextos marcados por campos discursivos e perfor-
máticos, altamente interativos e reivindicatórios, nos quais há 
uma intensa coexistência de alteridades, a educação apresenta-
-se como importante mediadora na busca por efetivação dos di-
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reitos humanos, com potencial para provocar mudanças sociais. 
E, quando pensamos em educação, fundamental é realçar que 
ela se constitui em um dos Direitos Humanos, ao mesmo tempo 
em que deve ser usada como um instrumento realizador desses 
direitos. As violações dos Direitos Humanos que presenciamos 
hoje decorrem das intolerâncias à diversidade e às alteridades, 
concomitante ao desrespeito e não reconhecimento da dignida-
de humana. A educação, sobremaneira a Educação em Direitos 
Humanos (MEC, 2012), que tem suas diretrizes aprovadas em 
2012, reposiciona compromissos nacionais, alerta para a impor-
tância da cooperação e chama a atenção para a necessidade de 
promoção, proteção e defesa dos direitos humanos. 

4. Considerações finais

Por dois motivos, não nos comprometemos, desde o início, 
com grandes e conclusivos resultados. Primeiramente, e como 
anunciado, a temática da efetivação dos Direitos Humanos fora 
tratada tal qual um lead jornalístico, que de antemão nos impõe 
uma limitação espacial. Em seguida, e mais importante, porque 
entendemos que refletir sobre Direitos Humanos é, ao reverso 
de uma brincadeira, tratar das dores humanas e, delas, pouco 
resta quando são trazidas do mundo dos acontecimentos para 
serem estampadas no papel. Por mais que nos empenhemos na 
escrita, essa dor da qual falamos não coincidirá em exatidão com 
a interpretação que o sujeito que a experimentou faz sobre ela 
(GINZBURG, 2008). Assim sendo, reconhecemos que as palavras 
indicam esforços por interpretação, denúncia e reconhecimento 
das dores, todavia se revelam incapazes de corresponder exata-
mente às sensações que deveriam provocar.
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A expressão “choro de uma criança”, por exemplo, que 
nos remete ao ruído, ao semblante e às lágrimas de uma crian-
ça aflita, até pode comover, mas pouco nos oferece acerca da 
amargura experimentada pelo corpo físico da criança, que lhe 
teria motivado o choro. O sentimento da menina Caiapó, cujo 
povo foi tratado com impiedosa crueldade vagamente relatada 
por Saint-Hilaire (1975), e que acabara de presenciar seu pai re-
cebendo golpes de foice das mãos de um soldado bandeirante, 
isso por não admitir abandonar o lugar em que vivia: sua in-
compreensão, sua boca seca, suas pernas trêmulas, seu coração 
pulsante, seu desespero, sua dúvida sobre o que fazer — fugir 
ou socorrer o pai — os gritos, o cheiro de sangue quente no ar 
invadindo as vias respiratórias, a garganta e a alma, a corrida 
até o mato, o olhar de sua mãe correndo com o irmão mais 
novo no colo e o rogo soluçado das demais crianças, aquele 
sentimento jamais será alcançado em sua completude e inten-
sidade pela tentativa escrita, ainda que esta seja bem-sucedi-
da. Ainda assim, apelamos para a escrita como canal possível 
de comunicação e reconhecimento das dores, sentimentos, 
sensações, interações etc.

Enxergados por esse ângulo, os direitos humanos pare-
cem ser o resultado da soma das dores sofridas por indivíduos e 
grupos de indivíduos, de suas lutas e reivindicações, seus pactos, 
acertos e desacertos; de suas batalhas, pioneiras ou vividas so-
bre escombros de guerras anteriores; manifestas ou domésticas, 
que tenham envolvido muitas legiões ou ocorridas furtivamente 
nos olhares discordantes das esposas, dos filhos ou de quaisquer 
componentes do núcleo familiar; todas elas fundidas às nossas 
próprias dores. Desse modo, os Direitos Humanos são a concre-
tude em nossas vidas, mesmo que pouco reconhecida, das remi-
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niscências do sofrimento das alteridades, aliadas às suas peque-
nas conquistas e a um contínuo fazer de nossa própria geração 
em busca de suprir nossas necessidades e contra as injustiças 
que nos rodeiam, visto que todas as gerações estão inerente-
mente interligadas, por se afetarem mutuamente em suas de-
cisões e compartilharem o patrimônio comum do planeta Terra 
(WEISS, 1996).

À guisa de conclusão, podemos dizer que os Direitos Hu-
manos equivalem a uma invisível capa protetora, constituída des-
sas lutas por efetivação e respeito à dignidade humana, que teria 
uma dupla finalidade: a primeira delas, de agasalhar aquele que 
usa essa capa protetora, nutrindo-lhe com o mínimo para sua con-
tinuidade existencial; e, a segunda, de protegê-lo das intempéries 
dos diversos poderes circulantes na vida em sociedade, sejam eles 
políticos, econômicos, socioculturais, sempre e quando eles se 
apresentam de forma abusiva. Essa cobertura, que pode ser de-
monstrada como a necessidade de promoção dos Direitos Huma-
nos, na visão de Hannah Arendt (1998, p. 330), precisa ser encarada 
como característica geral da condição humana, que não pode ser 
arrancada por nenhuma forma de dominação.

Retomando uma das questões discutidas neste texto 
com alguma centralidade, e em uma tentativa de finalizar esta 
escrita, podemos resumir respondendo que os sujeitos dos Di-
reitos Humanos compreendem toda uma imensidão de “Eus”, 
alteridades que, em seus caleidoscópicos arranjos, constituem 
o que nos acostumamos a chamar de humanidade. Em uma 
analogia à composição do corpo humano, se tomássemos o 
emaranhado de todas as partes dele como humanidade e ape-
nas um dos órgãos como sujeito, e levássemos em conta a im-
portante questão de que pensamos com muito mais intensida-
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de em um órgão quando o sentimos, e considerássemos, ainda, 
que geralmente o sentimos quando ele dói, poderíamos propor 
que, ao nos indagarmos sobre o sujeito dos Direitos Humanos, 
poderíamos receber como resposta: “além de algo que pensa e 
sente, sou algo que dói”. Dessa maneira, poderíamos acreditar 
que, para descobrir esse sujeito com mais intensidade em seus 
pensamentos e sensações, alcançando-o e compreendendo-o 
na maior integralidade possível, seria necessário, além de amá-
-lo como a mim mesmo, doê-lo mais que a mim mesmo, pois 
enquanto a dor do outro não for reconhecida como idêntica à 
dor do “Eu”, ou até maior que ela, e não receber o tratamento 
necessário, existirá um risco constante de impasse nas relações 
humanas (GINZBURG, 2008).

Para finalizar, nessa nossa frívola tentativa no jogo dos ri-
cochetes, conseguimos fazer a pedra saltar em poucos pontos, o 
que corresponde, mais especificamente aos Quid, Quando, Quis e 
Quomodo — objeto, tempo, pessoa, modo e motivos de Quintilia-
no. Todavia, com esse exercício compartilhado de escrita, fomos 
despertados para o fato de que as pedras continuam disponíveis 
e ao alcance de nossas mãos, prontas para serem lançadas nas 
águas do mundo. E com infinitas possibilidades de despertares, 
reflexões e análises ainda não realizadas, mas instaurando a es-
perança de que serão feitas, se não pelas mesmas mãos, por ou-
tras, sendo que também podem ser outras as pedras, as águas, 
os arremessadores, as formas, as cores e as ludicidades... Desta 
feita, e por ora, continuaremos brincando, quiçá com outros par-
ceiros de brincadeira, pois nos recusamos a acreditar que exista 
quem que não queira realizar esse movimento tão encantador 
que nos aproxima de nossa própria dignidade.
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e os diplomas acadêmicos fomentam o 
itinerário encarcerador na solução dos 
conflitos juvenis
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1. Introdução

A realidade brasileira de desigualdade e exclusão envol-
vendo crianças e adolescentes em conflito com a lei obriga a 
sociedade e suas instituições a refletirem acerca do que se tem 
feito para mudar tal a situação. O fenômeno da violência juvenil 
urbana requer a adoção de políticas públicas de inclusão social e 
permanente reflexão sobre as formas de controle sociojudicial 
em meio aberto, dirigidas aos jovens em conflito com a lei. 
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Não se pode, contudo, no plano teórico, abordar análises 
simplificadoras que definem a pobreza econômica como causa 
da violência e da erosão legal nas sociedades contemporâneas. 
Tal observação não significa, entretanto, ocultar ou menosprezar 
o fato de os jovens oriundos das classes sociais subalternas cons-
tituírem, por assim dizer, o núcleo preferencial da ação policial e 
do sistema de justiça infantojuvenil. Por este motivo, o suporte 
analítico do estudo neste trabalho filia-se a saberes teóricos fun-
damentados na existência de sociedades classistas cujo modo 
de produção material e simbólico é construído à base de desi-
gualdades que asseguram a reprodução da exclusão social. 

Do ponto de vista normativo, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) veda qualquer diferenciação de tratamento 
aos adolescentes em conflito com a lei.  O ECA é estruturado a 
partir de um conjunto de regras e princípios que dizem respei-
to aos aspectos da vida do indivíduo, desde o nascimento até o 
completar da maioridade, sem qualquer referência às classes so-
ciais. Essa proteção se encontra já no 1º artigo daquela lei, não se 
fazendo qualquer diferenciação quanto ao espaço social, muito 
menos a credos e formações culturais. 

O ECA dispõe sobre a proteção integral de crianças e ado-
lescentes e responsabiliza as famílias, a sociedade e o Poder 
Público na garantia da proteção à criança e ao adolescente. Do 
mesmo modo, a Constituição Federal de 1988 consagra o direito 
da família ao afirmar, no artigo 226, que ela constitui a base da 
sociedade e, como tal, goza de proteção especial por parte do Es-
tado. Assim a família passa a ser protagonista aliada ao Estado e 
à sociedade na proteção e defesa das crianças e adolescentes no 
que a ela compete. 

De acordo com esta leitura, o ECA foi desenvolvido visan-
do o bem estar social uma vez que compreende o fato de o jo-
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vem em conflito com a lei encontrar-se em estágio de desenvol-
vimento.  Segundo Barros (2012) uma compreensão holística do 
ECA permite afirmar que:

[...] a lei tem o objetivo de tutelar a criança e o ado-
lescente de forma ampla, não se limitando apenas 
a tratar de medidas repressivas contra seus atos in-
fracionais. Pelo contrário, o Estatuto dispõe sobre 
direitos infanto-juvenis, formas de auxiliar sua fa-
mília, tipificação de crimes praticados contra crian-
ças e adolescentes, infrações administrativas, tutela 
coletiva, etc. Enfim, por proteção integral deve-se 
compreender o conjunto amplo de mecanismos ju-
rídicos voltados à tutela da criança e do adolescente 
(BARROS, 2012, p. 25).

Barros (2012, p. 26) ainda descreve que “[...] este postulado 
traduz a ideia de que, na análise do caso concreto, os aplicado-
res do direito, advogado, defensor público, promotor de justiça e 
juiz, devem buscar a solução que proporcione o maior benefício 
possível para a criança e o adolescente”. 

Destaca-se, na visão do autor, que não é facultada quais-
quer decisões aos aplicadores do direito e técnicos das diversas 
áreas, que atuam com crianças e adolescentes, sem a devida ob-
servância às leis brasileira e internacional, em especial no que 
tange à ausência de diferenciação e etiquetamento social no ato 
de aplicação da lei. Portanto, se não há qualquer menção legal 
capaz de explicar os contornos de classe, segregação étnico-ra-
cial e territorial quando se observa os perfis econômicos, cor da 
pele e local de moradia da maioria dos adolescentes formalmen-
te envolvidos em conflitos com a lei, é preciso ampliar a análise 
dos processos de criminalização para além do direito e vinculá-
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-los a contextos macroestruturais caracterizados por iniciativas 
econômicas, políticas e sociais engendradoras de desigualdades 
e violadoras de direitos humanos. 

2. Desigualdades sociais e a nova cultura 
moral em torno da pobreza e da 
marginalidade juvenil 

Apesar do processo estrutural de desigualdades que ca-
racteriza a formação da sociedade brasileira, é possível afirmar 
que a mudança de olhar e de julgamento moral em relação 
à pobreza, sobretudo, a partir dos anos 90 do último século, 
tem impactado negativamente o cotidiano das classes sociais 
subalternas no espaço urbano. A leitura de autores como Pas-
setti (2003) e Wacquant (2015) permite afirmar que a ocorrên-
cia de mudanças significativas do discurso e da amplitude do 
julgamento moral fomentado pela mídia e com incidência no 
cotidiano das classes média e alta em relação à pobreza ocor-
reu, sobretudo, a partir dos anos de 1980. Até este período, as 
classes sociais subalternas compartilhavam, por assim dizer, 
uma visão de mundo e de consumo difundida no universo das 
classes médias e maior probabilidade de estabelecer com estas 
relações de proximidade espacial, incluindo o direito de tran-
sitarem livremente pelas ruas sem sofrer a ameaça de serem 
taxadas como classes perigosas e violadoras dos costumes.  
A relação entre pobreza e virtude permitia que setores da clas-
se média concedessem uma espécie de crédito simbólico, que 
dava aos pobres o direito de ostentarem o benefício moral do 
bom comportamento, da disciplina ao trabalho e do respeito à 
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ordem legal estabelecida. Segundo os autores, essa concepção 
moral virtuosa em relação à pobreza inverteu-se no transcorrer 
dos 90 do último século.

A ampliação das desigualdades sociais e a deterioração 
da crença no monopólio estatal no controle da violência e do cri-
me nos anos 90, associada à “retração do Estado-de-bem-estar 
social para o da hegemonia do Estado policial, penalizador”, al-
tera o sentimento das classes média e alta a respeito das classes 
sociais precarizadas, levando as primeiras a reivindicar “maior 
segurança, capaz de protegê-la dos sangue-ruins, dos incômo-
dos provocados pelos chamados desajustados” (PASSETTI,  
2003, p. 171-172).

Essa abordagem, contrária a uma série de diretos pro-
tegidos pelas legislações pertinentes à proteção do jovem 
em conflito com a lei, faz com que os interesses econômicos 
e políticos de viés elitista da década de 1990 contrariem, na 
prática, um conjunto de percepções jurídicas e sociais mani-
festadas e asseguradas pelo ECA, que entrou em vigência na 
mesma época.

No campo normativo, escreve Tavares (2002, p. 91), o ar-
tigo 86 do ECA que prevê a conjugação de esforços de governo 
federal, estaduais, municipais e de particulares, pessoas indi-
viduais ou coletivas, nas atividades a serem desenvolvidas em 
favor da população infantojuvenil, tem sido confrontado pelo 
aprofundamento do olhar de ceticismo das elites políticas, mídia 
comercial e classes médias urbanas em relação às classes subal-
ternas precarizadas. A tendência a desacreditar o caráter socioe-
ducativo das medidas previstas no estatuto, alegando a urgência 
de respostas mais repressivas e encarceradoras, busca pressionar 
e levar o Estado a redefinir as políticas de segurança no campo 
juvenil. A esse respeito, escreve Passetti (2003, p. 171): 
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O Estado que antes identificava certos [locais] como 
a cultura da pobreza, de comportamentos social-
mente não aceitos permitindo, porém certo trânsito 
[dos pobres] com a sociedade maior, [passou a defi-
ni-los nos anos 90] como áreas urbanas problemá-
ticas, proibidas, circuitos selvagens, territórios de 
abandono [...] locais de vícios, violência, excesso de 
crime e desintegração social. 

Neste período, afirma Wacquant (2001, p. 48), a ascensão 
de correntes políticas conservadoras nos chamados países de ca-
pitalismo avançado e em desenvolvimento, como o Brasil, inves-
te na produção de discursos morais que atribui a condição de po-
breza “ao comportamento dos pobres [e não a] barreiras sociais”.

Segundo Bauman (2007, p. 40), o contexto econômico-
-político neoliberal, apesar de conferir maior visibilidade dos 
movimentos portadores de “identidades autorreferenciais”, con-
vive com o aprofundamento das desigualdades e de políticas pú-
blicas governamentais cada vez menos capazes de estabelecer 
ações e efetivar a defesa e proteção de direitos humanos.

 O descolamento do debate das políticas estruturais dis-
tributivas para o terreno do comportamento individual busca 
imputar “as causas das incivilidades” e do crime à ação individual 
(WACQUANT, 2001, p. 48, 62). Sob políticas e governos compro-
metidos ou pressionados a adotar modelos de gestão neolibe-
ral, sobretudo no campo da eliminação ou retração de direitos 
sociais, as novas estratégias emergentes de gerenciamento das 
desigualdades sociais, escreve Lima (2009, p. 49-50), preveem 
maior “responsabilização dos pobres subvencionados pelo Es-
tado”, tal como evidencia a legislação atual que dispõe sobre os 
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benefícios do seguro desemprego4. Ou seja, busca-se instituir 
mecanismos legais que impõe maior disciplina, constrangimen-
to ao trabalho e diminuição da cultura da dependência. 

A regressão de direitos e a tentativa de disseminação 
e inclusão do sentimento de perda do valor moral do trabalho 
nos anos 90, entre os setores pauperizados da cidade, foram 
refutadas por cientistas sociais e políticos, sociólogos e juristas 
progressistas sobre a importância dos programas de assistência 
referentes ao atendimento das famílias desestruturadas. Muitos 
dos problemas e, em consequência, da judicialização dos con-
flitos juvenis, incluindo a situação de jovens que apresentam 
problemas de socialização, estão relacionados, não raras vezes, 
a questões econômicas, sociais e/ou psicológicas. 

Por isso, a política de atendimento, prevista pelo ECA, con-
templa a intervenção de diversos órgãos e autoridades, atribui 
a cada um deles tarefas diferenciadas e enfatiza que todos têm 
responsabilidades na identificação e nos problemas de atendi-
mento infantojuvenil que venham a existir, seja no plano indivi-
dual ou no coletivo. Entretanto, as ambiguidades, no tocante ao 
que prevê a legislação infantojuvenil, e sua aplicação nos casos 
concretos não podem ser explicadas do ponto de vista estrita-
mente normativo ou de problemas vinculados à administração 
da justiça.

Sabe-se que, no campo político-institucional, a produção 
de discursos e práticas apoiadas na ideia de democracia repre-
sentativa e competência burocrática do Estado tem encontrado 

4 De acordo com Decreto n. 8.118, de 10 de outubro de 2013, o “trabalhador que 
solicitar o benefício a partir da segunda vez, dentro de um período de dez anos, 
terá que fazer curso com o mínimo de 160 horas para receber o pagamento”.
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inúmeros desafios quando confrontada com situações proble-
máticas vivenciadas pelos jovens provenientes das classes so-
ciais subalternas, em especial, entre aqueles perturbados pelo 
desemprego, à margem dos bancos escolares e que figuram 
como autores de atos infracionais.  

A hegemonia do pensamento neoliberal em relação às 
reformas políticas do Estado nos anos de 1990 converteu a nova 
ordem criminal e o sistema penal numa “espécie de território 
sagrado da nova ordem socioeconômica global”. No período, a 
mídia se consolida como ator social capaz de pautar o discurso 
político e evidenciar que a luta pela “hegemonia do discurso cri-
minológico [ocorra] na esfera das comunicações” (WACQUANT, 
2003, p. 7-8). 

Desde então, os discursos da penalização representam 
um componente permanente “da paisagem urbana” os quais 
tendem, segundo Waquant (2015, p. 28), a ser compartilhado 
nos espaços de interação da vida cotidiana, incluindo a base so-
cial no âmbito local, agentes políticos, expedientes burocráticos 
e científicos. Ao lado dos estigmas tradicionalmente “operantes 
ligados à pobreza”, à pertença étnica e à imigração, o local de mo-
radia representa a desvantagem de “desqualificar um indivíduo 
e privá-lo da total aceitação pelos outros”.

A este respeito, escreve o autor, pouco importa o fato de 
saber se:

[...] os lugares onde [os indivíduos] vivem estejam 
ou não deteriorados, sejam ou não perigosos e a sua 
população seja ou não essencialmente composta de 
pobres, minorias e estrangeiros. A crença precon-
ceituosa de que assim não basta para engendrar 
consequências socialmente nocivas (WACQUANT, 
2015, p. 29).
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Dentre as estratégias para atenuar o sentido de indigni-
dade social nos bairros relegados, observa-se a transferência do 
“estigma para outra entidade diabolizada e sem rosto — os vizi-
nhos de baixo, a família imigrada que mora no prédio ao lado, os 
jovens do outro lado etc”. Segundo Wacquant (2015), a “lógica da 
difamação lateral” e do distanciamento mútuo opera no sentido 
de dissolver ainda mais os “coletivos já enfraquecidos das zonas 
urbanas deserdadas”. Do ponto de vista das políticas públicas, 
a estigmatização territorial, além de disseminar a crença na 
existência de espaços urbanos qualificados como “zonas de não 
direito e cidade fora da norma”, serve como justificativa para as 
autoridades adotarem “medidas especiais, derrogatórias”, a fim 
de coibir supostas incivilidades. Na prática, este tipo de interven-
ção governamental aprofunda os processos de desestabilização 
e marginalização dos seus habitantes, no sentido de submetê-
-los “aos ditames do mercado de trabalho desregulado, torná-los 
invisíveis ou escorraçá-los de um espaço cobiçado” (WACQUANT, 
2015, p. 29-30).

A mutação do espaço urbano enquanto algo, até então, 
partilhado coletivamente deu lugar à política de gentrificação 
urbana, à especulação imobiliária e à privatização do espaço 
sob a forma de condomínios fechados cujo efeito foi a erosão do 
princípio republicano de cidade aberta a todos. A proliferação de 
enclaves urbanos e a economia do tráfico de drogas nas áreas de-
serdadas ocorrem de modo paralelo à afirmação e do reconheci-
mento de cidadanias diferenciadas.  

No Brasil, apesar da importância da constituição demo-
crática vigente, da representação pluripartidária e de iniciativas 
governamentais, sobretudo nos governos Lula e Dilma, compro-
metidas com a reversão do histórico de desigualdades e exclu-
são social, a realidade econômica, política e institucional do país 
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convive, ainda, com a ausência ou fragilidade dos mecanismos 
institucionais democráticos de controle social sobre o Estado, 
seletividade do sistema de justiça criminal5, inflação da popula-
ção carcerária e excesso de corpos confinados temporariamente, 
aguardando sentença judicial e abertura de vagas nas prisões. 

A ideologia punitiva e encarceradora das políticas de segu-
rança pública mostra-se incapaz de oferecer alternativas econô-
micas, educacionais e profissionalizantes como meio de prevenir 
e controlar a violência nos marcos da constituição democrática e 
do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH), vigente no 
país desde 1993. Ao referir-se à onda criminalizadora da questão 
social, Wacquant faz a seguinte afirmação: há “uma estreita e 
positiva correlação entre a deterioração do mercado de trabalho 
e o aumento dos efetivos presos — ao passo que não existe vín-
culo algum comprovado entre índice de criminalidade e índice 
de encarceramento” (WACQUANT, 2001, p. 107).

Ao referir-se à letalidade da polícia brasileira nos Estados 
de São Paulo e Rio de Janeiro, o relatório da ONG Human Rights 
Watch conclui que “uma parte significativa das mortes relatadas 
como resistência seguida de morte ou autos de resistência em ambos 
os estados se trata de fato de casos de execuções extrajudiciais” 
(HRW, 2009, p. 2, grifo do autor). Em relação à defesa e proteção 
dos direitos humanos, a violência institucional seletiva, dirigida 
à juventude precarizada brasileira, tende a ser vista por setores 
do Estado e da classe média letrada ora com indiferença, ora 
como corretivo moral. 

5 De acordo com os autores citados neste parágrafo, a maioria dos atos e compor-
tamentos considerados crimes pela legislação penal não são denunciados e/ou 
não são resolvidos pela polícia.
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2.1 Violência juvenil e a persistência de discursos 
morais de violação dos Direitos Humanos

A violência juvenil urbana está associada a práticas insti-
tucionais que, via de regra, buscam justificar suas ações com base 
nos preceitos morais e sociais extraídos da experiência das pesso-
as comuns inseridas na rotina do trabalho, nos setores de comér-
cio e na prestação de serviços, os quais não apenas fortalecem o 
paradigma fundado no binômio punição-prisão, mas naturalizam 
as desigualdades material e simbólica que excluem e marginali-
zam contingentes significativos da sociedade brasileira. 

A força moral do discurso punitivo que, em muitas situa-
ções, apela ao realismo ingênuo extraído do senso comum e da 
grande mídia comercial, tende a legitimar políticas oficiais viola-
doras dos Direitos Humanos de adolescentes e jovens e, por ex-
tensão, de suas famílias, seus territórios marcados pelo estigma 
da pobreza e da desobediência à lei.

Contudo, a correlação teórica entre territórios marcados 
pela pobreza, violência, formas de atuação dos aparatos de re-
pressão e políticas públicas de inclusão juvenil deve, no caso de 
estudos e pesquisas que versam sobre a juventude pobre e em 
situação de vulnerabilidade social6, questionar a legitimidade 
teórica e conceitual das abordagens funcionalistas que, sem se 
reportarem a situações sociais e conjunturas marcadas pela as-
simetria de classes, distribuição do poder e status social diferen-
ciado, busca definir a juventude como uma etapa de vida homo-

6 A pesquisa em questão diz respeito ao projeto de pesquisa de autoria dos pro-
fessores Cezar Bueno de Lima e Ilda Witiuk, intitulado “As múltiplas faces de 
violação dos direitos humanos”, que aguarda aprovação do Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) da PUCPR. Dentre as variáveis em questão, destacam-se a desi-
gualdade de renda, acesso e permanência escolar, local de moradia, perfil fami-
liar, cor da pele, violência na comunidade e características das políticas públicas 
de inclusão social juvenil na periferia da cidade de Curitiba.
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gênea, composta por adolescentes e jovens que experimentam 
a existência de problemas comuns. Ou, ainda, quando se propõe 
explicar as perturbações juvenis com base na estratificação de 
faixa etária e aspiração cultural homogênea em termos de prefe-
rência valorativa, projeto de vida e consumo cultural. 

2.1.1.  Paradigma político-criminal penalizador como 
fiador da concepção abstrata de liberdade e 
de negação da justiça restaurativa

Ao referir-se a Kant, por exemplo, Melo (2005, p. 57) afirma 
que o direito à coerção é balizado pelo discurso filosófico univer-
salista e racionalista daquele autor, o qual reporta à “questão do 
respeito ao dever para fundamentar a liberdade como expressão 
de adesão a uma máxima universal”, cujo obstáculo impõe a ne-
cessidade incondicional do castigo. Segundo o autor, este mode-
lo racional de pensamento vinculado à justiça retributiva supõe:

[...] a construção de um sistema e de uma regra 
aplicável a toda e qualquer circunstância, indepen-
dentemente dos objetos externos, dos sentidos, dos 
desejos, das expectativas expressa, inegavelmente, 
um valor subjacente: o de ordem, controle, fixidez, 
segurança, colocado de modo inquestionado como 
uma verdade por si mesma evidente. A necessidade 
do castigo, num sistema como tal, decorre da estru-
turação rígida de um modelo lógico de concepção 
da sociedade, fundada em valores tais que, para fa-
zer valer sua universalidade, qualquer erro ou desvio 
deve ser extirpado (MELO, 2005, p. 57-58).
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A redução do modelo político jurídico à construção da 
liberdade formal aos termos da lógica pura seria a única condi-
ção possível de “respeitar o princípio básico de não-contradição 
ditando a inevitabilidade do castigo e da punição”. A noção de 
liberdade como algo universal também supõe que “a coerção e o 
castigo [se apresentem] como a condição para a coexistência hu-
mana”. Este modelo de raciocínio iluminista serve de base à es-
truturação lógica do direito formal abstrato. Este, por seu turno, é 
“pensado logicamente e [operado] coercitivamente [tece] horror 
à transitoriedade, à mudança e ao movimento, ao incomensurá-
vel, à diferença, em suma, [aos] sentimentos que aparecem em 
toda situação de conflito”. Em termos ideológicos, a ordenação 
deste modelo jurídico que abriga “uma ordem moral fundada na 
culpa e no castigo”, além de ocultar estratégias de dominação, 
considera inevitável retribuir o sofrimento e imputá-lo como 
algo “natural, aceitável, desejável” (MELO, 2005, p. 58-59). 

Parte das dificuldades de aceitação do modelo de justiça 
restaurativa pode ser atribuída a interesses burocrático-corpora-
tivos e à importância simbólica atribuída à apropriação do capi-
tal acadêmico, que investe os peritos de competência e distinção 
acadêmica, com a finalidade monopolizar determinados cam-
pos de atuação profissional legitimados pelo Estado. 

As práticas de justiça restaurativa consideram e atribuem 
o direito de voz e poder de decisão às partes diretamente en-
volvidas e aos demais interessados nos conflitos. Ao convocar 
as partes, considera imperativas tanto a participação popular 
quanto a relativização do poder dos peritos sociais a respeito da 
melhor forma de solução dos conflitos que afligem a vida das 
pessoas e alteram as relações de convivência na comunidade. A 
Justiça Restaurativa afirma que os problemas sociais podem ser 
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resolvidos mediante a construção de soluções político-jurídicas 
que reivindicam a descentralização do poder, a participação e o 
envolvimento direto da comunidade local no encaminhamento 
das soluções aos problemas que lhe dizem respeito. Os peritos 
autorizados pelo Estado, segundo Bourdieu (2004), delimitam 
seu campo de ação, competência e hierarquia, e, ao fazê-lo, des-
qualificam os não iniciados etiquetando-os como leigos e igno-
rantes. A justiça restaurativa constitui um sistema teórico-valo-
rativo fundamentado nos princípios de corresponsabilidade de 
todos os envolvidos na infração (vítima, infrator e demais inte-
ressados) na busca de respostas e soluções que causaram o dano 
ou a agressão. Pressupõe que as pessoas e famílias que formam 
a comunidade tenham mais algo a dizer em face de um “mundo 
dominado pelos grandes negócios, por políticos profissionais e 
tecnocratas” portadores de uma suposta consciência superior 
(SCURO NETO, 2007). 

Para além do modelo convencional de justiça ligado à 
ideia de democracia representativa, considerada muitas vezes 
passiva, estática e limitada a convidar as pessoas a confiarem na 
justiça e proteção do Estado, a justiça restaurativa ressalta a im-
portância de se edificar relações horizontais de poder, incluindo 
o poder jurisdicional. O ativismo democrático de base comuni-
tária, que prevê a intervenção das autoridades do Estado, con-
clama a participação e corresponsabilização da comunidade nos 
procedimentos de escolha e tomada de decisão na solução dos 
conflitos, priorizando a utilização de mecanismos sociojurídico 
de natureza civil/reparação.

Em termos empíricos, os desafios de aplicação da justiça 
restaurativa dizem respeito à capacidade de mobilização envol-
vimento efetivo da sociedade civil organizada, ou seja, lideran-
ças comunitárias, técnicos sociais, organizações não governa-
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mentais, pastorais etc., como forma de estabelecer, ao lado do 
Estado, mecanismos alternativos mais democráticos e eficazes 
de solução dos conflitos juvenis.

2.2 Juventude, espaço urbano e políticas públicas 
como forma de enfrentamento e reversão da 
cultura penalizadora 

No caso dos jovens pobres, as políticas públicas nas quais 
eles figuram como público-alvo parecem ser pouco atrativas no 
sentido de convencê-los a optar por formas de inserção legal no 
mercado de trabalho, uma vez que, na avaliação dos próprios 
jovens beneficiados, tais políticas negam-lhes possibilidades de 
sucesso profissional, acesso à cultura de consumo, enfim, à cons-
trução de projetos de vida que lhes propiciem mobilidade social 
ascendente, realização pessoal e reconhecimento social. Diante 
do exposto, sugere-se a necessidade de as autoridades políticas, 
técnico-burocráticas, repensarem o conteúdo e o modelo de or-
ganização, elaboração e acompanhamento das políticas públi-
cas com foco na juventude, em especial, no sentido de definir o 
público-alvo e seu entorno e imaginar soluções sem sua presen-
ça e consentimento. 

As instituições, autoridades públicas e peritos do Estado 
deveriam propor, no caso de políticas públicas de inclusão so-
cioprofissional ou de aplicação das medidas socioeducativas, a 
criação de espaços institucionais abertos à participação e deci-
são compartilhada, permitindo aos sujeitos-alvo e demais gru-
pos sociais interessados o direito à fala e o poder de definição das 
medidas sociojudiciais consideradas mais adequadas na com-
posição dos conflitos. Nessa direção, o presente artigo apresenta 
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algumas reflexões a respeito da justiça restaurativa enquanto 
resposta político-institucional mais condizente com a defesa e 
proteção dos Direitos Humanos e, aqui mais especificamente, de 
crianças e adolescentes.

A Organização das Nações Unidas (ONU), apoiada em re-
latórios oficias e pesquisas acadêmicas, tem recomendado que 
países como o Brasil reorientem suas políticas criminais retri-
butivas e encarceradoras com o intuito de encorajar iniciativas 
institucionais que ofereçam abertura e participação direta das 
partes (infrator, da vítima e comunidade) como forma de solução 
pacífica dos conflitos que resultam em perdas matérias, agres-
são física, moral e simbólica. Em função da novidade dos princí-
pios político-jurídicos que estruturam e orientam as práticas de 
justiça restaurativa, é importante apresentar uma síntese desse 
modelo proposto de solução de conflitos. 

2.3 Justiça restaurativa como consequência da 
materialização do Estado Democrático de 
Direito

Segundo Bobbio (1992), a noção de Direitos Humanos se 
modifica ao longo dos anos de acordo com os aspectos históricos 
e sociais. A esse respeito afirma o autor: “[...] os direitos do ho-
mem, democracia e paz são três momentos necessários do mes-
mo movimento histórico: sem direitos do homem reconhecidos 
e protegidos, não há democracia; sem democracia, não existem 
as condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos” 
(BOBBIO, 1992, p. 1).

Do ponto de vista histórico, escreve Jaccoud (2005), a cen-
tralização do poder nas sociedades ocidentais, caracterizada 
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pelas monarquias de direito divino e consolidação dos Estados 
modernos, reduziram “consideravelmente [as] formas de justiça 
negociada”, que caracterizava o modo de organização das socie-
dades comunais europeias e coletividades nativas. Segundo o 
autor, o contexto sociohistórico de organização econômica, po-
lítica e sociocultural das sociedades comunais era caracteriza-
do pelo predomínio dos interesses coletivos sobre os interesses 
individuais. Previa-se a existência de “práticas de regulamento 
social centradas na manutenção da coesão do grupo” e, por este 
motivo, aquelas sociedades são consideradas precursoras da Jus-
tiça Restaurativa (JACCOUD, 2005, p. 164-165).

Nas sociedades ocidentais contemporâneas, o ressurgi-
mento da justiça restaurativa vincula-se a uma complexa con-
juntura que abarca desde a contribuição acadêmica da Escola de 
Chicago, passando pela contestação das instituições repressivas, 
redescoberta da vítima no pós-Segunda Guerra Mundial e exal-
tação da comunidade local no encaminhamento dos conflitos 
que lhe dizem respeito. Nesse contexto de críticas dirigidas às 
formas verticalizadas de poder, incluindo o Estado, a justiça res-
taurava afirma o protagonismo da vítima, da figura do agressor 
e da comunidade local, e ressurge como potencialidade histórica 
de “construção e afirmação dos direitos humanos” na composição 
dos conflitos interindividuais e coletivos (DE VITTO, 2005, p. 46).

Segundo Jaccoud (2005), o interesse cultural pela justiça 
restaurativa está associado à desagregação do modelo estatal 
de bem estar-social, à crescente diferenciação e maior complexi-
dade das relações sociais, ao simbolismo jurídico, ao maior pro-
tagonismo da sociedade civil, ao “surgimento do neoliberalismo 
e [à] fragmentação dos centros de decisões [que] remodelaram 
profundamente as relações entre os cidadãos e o Estado”.  No 
caso das políticas de segurança pública, a globalização neolibe-
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ral tem forçado o Estado a limitar seu foco de ação e enfrenta-
mento a delitos graves como latrocínios, sequestros, homicídios 
e, ao mesmo tempo, deixado em aberto e sem perspectiva de 
solução oficial a ocorrência de crimes comuns como furtos ar-
rombamentos, agressões não fatais. Garland (1999), ao referir-se 
à tendência de normalização do crime nas sociedades em curso, 
aponta que a pretensão das autoridades púbicas é responsabili-
zar a sociedade civil pela prevenção e controle da chamada cri-
minalidade comum, sem vítima fatal. 

No caso da justiça restaurativa, a contestação do mono-
pólio estatal na gestão dos conflitos comumente definidos como 
crime e o envolvimento da comunidade na solução dos conflitos 
não significa ocupar o espaço “vazio deixado pela retirada pro-
gressiva do Estado em suas atividades de controle do crime” 
(JACCOUD, 2005, p. 166). A relação entre justiça restaurativa, 
descentralização do poder e participação popular na gestão dos 
conflitos não significa aceitar e, tampouco, aderir ao escopo das 
reformas políticas neoliberais ancoradas na teoria da escolha ra-
cional, com o intuito de vincular, nas palavras de Garland (1999, 
p. 66), a ocorrência do crime a uma questão de oportunidade e, 
em consequência, justificar a transferência da prevenção e con-
trole do crime à sociedade civil (grupos privados).

Enfim, a experiência histórica recente tem demostrado a 
ineficácia estrutural dos propósitos que justificam a necessidade 
da existência do direito estatal punitivo como resposta eficiente 
no controle do crime. 

Em termos políticos e sociológicos, a resposta punitiva e 
criminalizadora do Estado não oferece às vítimas do crime, aos 
agentes transgressores e à sociedade respostas condizentes com 
a defesa e proteção dos Direitos Humanos. No caso das vítimas, 
elas não se sentem devidamente compensadas com o desfecho 
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oferecido pelo sistema penal; no caso dos agentes agressores, 
eles têm sido, não raro, objetos de violações sistemáticas de seus 
direitos, ao serem presos e encarcerados. Quanto à sociedade, 
esta se sente cada vez mais perplexa e insegura, seja em face da 
exposição de atos de violência por parte da mídia comercial, seja 
quanto à possibilidade de os aparelhos policiais e de justiça pe-
nal agirem com eficácia na contenção da violência e do crime. No 
campo juvenil, a vigência do ECA representa uma alternativa de 
resolver os conflitos de outra maneira e em outro lugar. 

O paradigma da proteção integral visa enfrentar e resol-
ver os conflitos juvenis apostando na aplicação das medidas so-
cioeducativas em meio aberto.  Dentre os tipos de medidas pre-
vistas pelo ECA (Advertência, Reparação de Dano, Prestação de 
Serviço à Comunidade, Liberdade Assistida, Semiliberdade e In-
ternação), as instâncias judiciárias juvenis fizeram uma clara op-
ção pela aplicação das medidas socioeducativas em meio aberto. 
Essa opção judicial deve-se às experiências contraproducentes e 
aos efeitos profundamente etiquetadores que acompanham as 
medidas de internamento juvenil.

Apesar dos avanços proporcionados pela nova concepção 
jurídico-política inscrita no ECA, observa-se a existência de obs-
táculos econômicos, culturais e pedagógicos que pretendem jus-
tificar a continuidade de soluções punitivas e encarceradoras. A 
falta de debate e de compreensão adequada das premissas jurí-
dico-políticas que norteiam o ECA e as instituições responsáveis 
pelo cumprimento e pela execução das medidas em meio aberto 
constitui obstáculo acadêmico e político que precisa ser supera-
do. Muitas ideias e comportamentos contrários às concepções 
jurídico-políticas estipuladas pelo ECA dizem respeito às dificul-
dades que professores e educadores enfrentam ao se depararem 
com adolescentes infratores, que receberam medida socioedu-
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cativa em meio aberto (Liberdade Assistida) e medida protetiva 
(retorno escolar). Diante desses casos específicos, muitos pro-
fessores se sentem inseguros a respeito de como enfrentar e su-
perar os desafios de inclusão social envolvendo os adolescentes 
autores de ato infracional que receberam MSE em meio aberto. 
Nesste caso, as práticas restaurativas sugerem que os processos 
de inclusão podem ter êxito, desde que os adolescentes sejam 
vistos e tratados de: 

[...] forma democrática e igualitária, dando voz aos 
indivíduos excluídos, para que estes possam trans-
cender esta exclusão. É fundamental a escola traba-
lhar e preparar projetos específicos para a inclusão, 
haja vista que em muitos casos a violência gerada 
internamente é efeitos de uma violência e de uma 
exclusão externa (AMÉRICO Jr.; LIMA, 2015, p. 207).

A mobilização de saberes e práticas fundamentadas na 
Justiça Restaurativa possibilita, não apenas ampliar o conteúdo 
democrático que confere reconhecimento à pluralidade de su-
jeitos e vozes que ainda hoje são pensados de cima para baixo, 
mas repensar práticas e processos educacionais caracterizados 
pela institucionalização de práticas pedagógicas burocráticas e 
centralizadoras na solução dos conflitos.

3. Considerações finais

Em face do novo contexto econômico e sociocultural que 
amplia as desigualdades sociais, acelera mudanças culturais e 
aprofunda a descrença juvenil perante os valores, a capacidade 
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de controle e as formas de representação política das institui-
ções tradicionais, a opção por formas horizontais de participação 
e deliberação comunitária, sem negar a existência das institui-
ções de Estado, pode conferir maior legitimidade à condução e 
resolução dos diversos problemas que afligem o cotidiano da 
juventude pobre. 

A justiça restaurativa, ao prever que os diversos conflitos 
que afligem a vida comunitária possam ser resolvidos ou mini-
mizados através da utilização de mecanismos sociojurídicos de 
reparação do dano e/ou minimização do sofrimento causado a 
outrem, representa um caminho promissor de defesa e proteção 
dos direitos humanos juvenis na sociedade atual. 

A sensibilização e mobilização direta da comunidade no 
encaminhamento e solução dos problemas que lhe dizem res-
peito contribuem para compreender e melhor explicar como 
muitos jovens formulam seu pensamento e estabelecem novos 
referenciais de valores e padrões de sociabilidade considerados 
legítimos perante seus pares e à sociedade. 

No caso dos jovens pobres e em conflito com a lei, as polí-
ticas públicas nas quais eles figuram como público-alvo são pou-
co atrativas no sentido de convencê-los a optar por formas de 
inserção legal no mercado de trabalho, uma vez que, na avalia-
ção dos próprios jovens supostamente beneficiados, as políticas 
oficiais de inclusão social negam-lhes possibilidades de sucesso 
profissional, acesso à cultura de consumo, enfim, à construção 
de projetos de vida que lhes propiciem mobilidade social ascen-
dente, realização pessoal, prestígio e reconhecimento social. 

As possibilidades de realização destes objetivos reque-
rem a sensibilização das autoridades políticas e peritos sociais 
no sentido de repensar o modelo de organização e gestão dos 
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aparelhos de Estado e incorporar novos valores e desafios no 
campo da elaboração, execução e monitoramento de políticas 
públicas dirigidas à juventude pobre. 

A legislação infantojuvenil (ECA) que prevê políticas pú-
blicas socioeducativas na solução dos conflitos constitui um 
importante instrumento sociojurídico de solução de conflitos, 
desde que não se limite a definir seu público-alvo e imaginar 
soluções a partir de ações que reforcem preceitos de hierarquia 
e de estrita competência técnica, ignorando caminhos e pos-
sibilidades de reconhecimento, participação e deliberação aos 
adolescentes, a seus familiares e à comunidade local, de modo 
que esses atores figurem como sujeitos ativos nos processos de 
escolha e definição das alternativas político-jurídicas de solução 
dos conflitos.

 As possibilidades de conexão e de aprendizagem empíri-
ca entre os pressupostos da proteção integral e das medidas so-
cioeducativas previstas no ECA, com as práticas de justiça restau-
rativa, representam um desafio no sentido de conectar valores e 
projetos de vida alicerçados nos conceitos de liberdade, partici-
pação, responsabilidade, autonomia e pacificação dos conflitos 
juvenis nas dimensões interindividuais e comunitária. 
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1. Introdução

Embora o processo histórico da conquista da América te-
nha se consolidado séculos atrás, na atualidade ainda é possível 
perceber o efeito desatroso da barbárie perpetrada pelos euro-
peus e da mentalidade colonialista que se instalou nas terras 
brasileiras. Em pleno século XXI, as práticas genocidas do pas-
sado se perpetuam no campo e nas cidades do presente, como 
que para tentar terminar aquilo que foi iniciado pelos europeus 
no sentido da anulação total de outrem pelos domínios da ra-
cionalidade ocidental. A violência e o extermínio, inclusive com 
requintes de crueldade, aos quais encontram-se submetidos 
atualmente os povos indígenas envolvidos nas lutas por direitos 
em todo o país, ou simplesmente por serem indígenas, apoiam-
-se nas superestruturas ideológicas da razão moderna.  

É a mesma pretensão racional de uma sociedade evo-
luída e fundada em ideais positivistas de cientificidade, bem 

1 Profa. adjunta III da UFPE, coordenadora da Licenciatura Intercultural Indígena, 
doutora em Ciência Política e professora do Programa de Pós-Graduação em 
Direitos Humanos da UFPE. 

2 Professor do departamento de filosofia e cocoordenador do Núcleo de Direitos 
Humanos da PUCPR. 
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como na sacralidade da propriedade privada, que guiam os se-
nhores e as senhoras do agronegócio na incitação ao ódio e, ao 
mesmo tempo, debelam a culpa que deveriam sentir por cada 
morte indígena encomendada. O mesmo ocorre com o senso 
comum da sociedade brasileira, que parece tentar ignorar que 
seu estilo de vida consumista e tecnológico é produzido pela 
produção de vítimas inocentes que perdem seus territórios e 
vidas para a indústria da exploração agrícola, pecuária, madei-
reira e energética. 

Como a cultura dos povos indígenas se distingue radical-
mente daquela que a socidade brasileira herdou dos colonizado-
res, a experiência de outrem indígena se constitui pelo estranha-
mento, a tal ponto de tornar inconcebível racionalmente uma 
verdadeira interculturalidade, que não exija a submissão dos di-
ferentes, vistos como povos inferiores e atrasados. Nesse sentido, 
o desafio da educação indígena é libertar-se da tutela do modo 
de organização pedagógica ocidental, para que seja possível ga-
rantir a autonomia dos povos indígenas quanto ao seu processo 
próprio processo de formação. Quer seja na perspectiva de proje-
tos pedagógicos de resgate e preservação de sua própria cultura 
ou pela inclusão dos indígenas nos espaços formais de educação, 
é preciso considerar o direito à diferença e à especificidade, a fim 
de que a interculturalidade educacional não se caracterize por 
uma nova forma de dominação ideológica.     

Conforme será analisado a partir da experiência de Per-
nambuco, ainda que se tenham obtidos alguns avanços, o di-
reito à educação específica e diferenciada encontra-se compro-
metida, não tanto pela falta de iniciativa e fomento do MEC, 
mas pelos empecilhos encontrados nas próprias universidades, 
pelo predomínio de uma concepção sobre outrem que visa a re-
duzi-lo a lógica do mesmo, ou seja, que pensa a interculturali-
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dade com base na sobreposição de uma cultura sobre à outra e 
não a partir do respeito à alteridade indígena. Assim, trata-se 
nesse estudo de problematizar a realidade desse direito fun-
damental da educação dos povos indígenas, considerando a 
experiência do Estado de Pernambuco e o curso de licenciatura 
indígena da UFPE. 

 Pelo que será possível perceber, a negação da alteridade 
indígena continua prevalecendo no que diz respeito à efetivação 
do direito à educação indígena, pois embora o Estado Brasileiro 
ateste e vise assegurar a interculturalidade por meio de novos 
programas educacionais, na prática as burocracias e o modus ope-
randi das universidades brasileiras, com seus vícios positivistas 
e academicistas, continuam inviabilizando sua plena realiza-
ção. Isso significa que, mesmo tendo consciência dos equívocos 
etnocêntricos e eurocêntricos da cultura hegemônica nacional, 
escapar de seus domínios quanto à educação indígena ainda de-
penderá de muita luta e resistência, visto que o sistema de do-
minação cultural encontra-se enraizado na sociedade brasileira, 
bem como na academia e na escola.

2. A educação como prática de dominação 
cultural

Desde a invasão e dominação das Américas pelos países 
europeus, ficou evidente que o discurso que se constituiu na 
Modernidade, com seus ideais de racionalidade iluministas, não 
visava difundir valores universais que realmente pudessem ser 
estendidos a todos os seres humanos. Tratava-se, na verdade, de 
valores que tinham como ponto de partida uma concepção de 
natureza humana que condizia, por excelência, com o perfil do 
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colonizador, o homem branco dominante das técnicas de produ-
ção e do poder bélico, amparado pela suposição de uma huma-
nidade conforme os desígnios de Deus. Daí a dificuldade de re-
conhecimento dos povos indígenas como sendo seres humanos 
legítimos, visto que os nativos extrapolavam as matrizes teóricas 
antropológicas dos colonizadores. 

Em A conquista da américa, Todorov (2003) destaca algu-
mas passagens que denunciavam de que lado se encontrava a 
barbárie no choque de civilizações. Já em 1516, um grupo de do-
minicanos endereçou uma carta ao ministro do imperador Car-
los I, da Espanha, a fim de narrar algumas atitudes grotescas 
que ocorreram, como no caso da forma como algumas crianças 
eram tratadas: 

Alguns cristãos encontraram uma índia, que trazia 
nos braços uma criança que estava amamentando; 
e, como o cão que os acompanhava tinha fome, ar-
rancaram a criança dos braços da mãe e, viva, jo-
garam-na ao cão, que se pôs a despedaça-la diante 
da mãe. [...] Quando havia entre os prisioneiros 
mulheres recém-paridas, por poucos que os recém-
-nascidos chorassem pegavam-nos pelas pernas e 
matavam-nos contra as rochas ou jogavam-nos no 
mato para que acabassem de morrer (TODOROV, 
2003, p. 202).

Ainda em uma outra passagem sobre as relações dos co-
lonizadores com os escravos das minas:

Todos (os contramestres das minas) estavam acos-
tumados a dormir com as índias que dependiam de-
les, se lhes agradassem, fossem casadas ou solteiras. 
Enquanto o contramestre ficava na cabana ou choça 
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com a índia, mandava o marido extrair ouro das mi-
nas; e a noite, quando o infeliz voltava, não somente 
cobria-o de golpes ou chicoteava-o por não ter trazi-
do a quantidade suficiente de ouro, como também, 
muito frequentemente, amarrava seus pés e mãos e 
jogava-o para baixo da cama como um cão, antes de 
deitar-se, bem acima, com sua mulher (TODOROV, 
2003, p. 202).

Ao ler esses relatos e vários outros apresentados por To-
dorov, além da perplexidade diante de fatos tão absurdos e do 
profundo pesar pelo sofrimento ao qual foram submetidos esses 
povos, fica a pergunta pela explicação de tal comportamento. 
Para Todorov (2003, p. 206), há uma tendência em acreditar que 
tudo não se tratou da velha febre do ouro, ou seja, a ganância e o 
desejo de enriquecer fizeram com que tudo e todos fossem tra-
tados apenas como meios para atingir o objetivo de acumular ri-
queza. Contudo, os relatos acima fazem pensar sobre outras mo-
tivações que podem estar relacionadas à própria modernidade. 
“A ‘barbárie’ dos espanhóis nada tem de atávico, ou de animal; 
é bem humana, e anuncia a chegada dos tempos modernos”  
(TODOROV, 2003, p. 209).

Quando se evidencia na atualidade ofensivas intensas 
contra os povos indígenas, o atraso histórico e planejado na de-
marcação das suas terras, a forma confrangedora com que o Es-
tado e a sociedade passam por cima de seus direitos em nome de 
recursos naturais e energia, percebe-se a mesma cosmovisão do-
minante e idealista de progresso que pautou a violência absurda 
da conquista da américa. Trata-se, então, da mesma anulação da 
diferença: o outro, o estranho, o diferente que não se encaixa nos 
ideais de progresso da atual civilização científica e tecnológica 
está fadado ao fracasso e deve desaparecer. 
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Daí a dificuldade de fundamentar uma ação pedagógica que 
não se constitua como uma forma de violência e acabe contribuindo 
para que a tragédia continue, visto que, em geral, o modelo mental 
da sociedade brasileira é marcado por elementos ideológicos que 
impedem o reconhecimento da diferença. Nesse sentido, para que 
a temática da educação indígena seja trabalhada de modo minima-
mente adequado, é preciso romper com as características do pensa-
mento racional ocidental que coloca sua própria cultura no centro e 
constitui as demais como culturas periféricas. 

Para que possa prevalecer em algum momento um proces-
so pedagógico que não caia na armadilha desse etnocentrismo/
eurocentrismo, será preciso romper, primeiramente, com a lógica 
da colonização do pensamento e da dominação. “Trata-se de, em 
nome do núcleo racional e emancipador da modernidade, como 
‘saída’ da imaturidade, mas não culpada (negar o ‘mito sacrificial’, 
eurocêntrico e desenvolvimentista da própria modernidade)” 
(DUSSEL, 1993, p. 172). Deve-se, portanto, instaurar um processo 
denominado por Dussel de transmodernidade3, a partir do qual se 
deve negar a negação, o que significa renunciar ao que a estrutura 
de pensamento central e hegemônica, que se constitui como mito 
da Modernidade, elaborou em termos de conhecimento sobre si 
mesma e sua periferia. 

3  O conceito de transmodernidade, segundo Medeiros (2007, p. 44), “sig-
nifica, de forma simplificada, aproveitar da modernidade o seu caráter 
emancipatório, negando, por outro lado, seu caráter transcendental e eu-
rocêntrico; e da pós-modernidade, usar a sua crítica, abstraindo, de outra 
parte, seu caráter niilista. É agora o momento de pensar o ‘mundo’ a partir 
de uma realidade exterior, reconhecendo desde o início o centrismo da vi-
são européia, compreendendo que o ‘não-ser’ também é, através de uma 
evidente constatação das diferenças existentes.”
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Ao negar a inocência da ‘Modernidade’ e ao afirmar a 
Alteridade do ‘Outro’, negado antes como vítima culpa-
da, permite ‘des-cobrir’ pela primeira vez a ‘outra-face’ 
oculta e essencial à ‘Modernidade’: o mundo periférico 
colonial, o índio sacrificado, o negro escravizado, a mu-
lher oprimida, a criança e a cultura popular alienadas, 
etc. (as ‘vítimas’ da ‘Modernidade’) como vítimas de um 
ato irracional (como contradição do ideal racional da 
própria ‘Modernidade’) (DUSSEL, 2005, p. 31-32). 

 
Sob essa ótica de negação da negação como um modo de 

afirmação da alteridade do outro negada pelo eurocentrismo e 
pela visão moderna do mundo, a temática da educação indígena 
pode se afirmar como pratica de libertação. A superação do atual 
passa pela desconstrução das estruturas epistemológicas ocul-
tas que fundamentam a exclusão social da alteridade indígena, 
bem como suas possibilidades de participação, luta e resistência 
que não se enquadrem simplesmente nas perspectivas ociden-
tais. Urge a necessidade de uma pedagogia que não apenas valo-
rize as diferenças, mas ainda se constitua como uma ampliação 
dos espaços democráticos de luta pela libertação. 

Assim, trabalhar com educação indígena deve ser um 
meio de valorizar as diferentes culturas que constituem a plu-
ralidade dos povos indígenas, de modo a tornar possível o reco-
nhecimento da alteridade. Isso significa não apenas atentar para 
o genocídio do passado e que se reproduz na atualidade, a fim 
de procurar formar a opinião pública contra esse absurdo, mas 
também um modo de evidenciar o que essas diferentes culturas 
têm para oferecer para a sociedade técnico-científica atual, que 
se encontra a beira de um colapso. 
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2.1 O direito à educação como estratégia 
de luta e resistência

A história dos povos indígenas e, em particular, dos indí-
genas em nosso continente traz a marca do trabalho escravo, do 
extermínio pelo assassinato, pelas doenças, e através dos pro-
cessos de desterritorialização, de assimilação e integração que 
violaram e ainda violam os Direitos Humanos dos povos tradi-
cionais, mas é uma história de protagonismo e de resistência 
também. Nesse sentido, a força da história de violações de Di-
reitos Humanos desses povos mantém-se na atualidade por ou-
tros métodos, principalmente pela exclusão social que faz com 
que a pauta de seus movimentos sociais estabeleça a luta pela 
terra, a resistência cultural, o respeito a seus saberes tradicionais 
como pontos universais de luta política na América Latina. Essa 
universalidade de pautas encontra-se com o debate de Direitos 
Humanos e pelo direito dos povos indígenas brasileiros a uma 
educação: específica, diferenciada e intercultural. 

Essa situação de contato com a sociedade nacional 
trouxe muitas consequências, dentre as quais pode-
mos destacar o individualismo, a negação da identi-
dade indígena, o roubo de nossas terras e, embora 
nós fôssemos considerados “minorias” e/ou comuni-
dades “primitivas”, nesse contato com os não-índios, 
aproveitamos para entender e nos apropriar do co-
nhecimento da sociedade moderna e, assim, garan-
tir nossos direitos (TRUKÁ, 2007, p. 9).

No bojo das lutas dos povos indígenas, uma estratégia 
importante para garantir a continuidade de suas histórias é a 
educação escolar. Nesse sentido, os avanços mais recentes estão 
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ligados à criação da Secretaria de educação continuada, alfabe-
tização (SECAD4/SECADI), do Ministério da Educação no Brasil 
recente. A substituição da FUNAI pelo MEC no que diz respeito à 
educação dos povos indígenas foi um passo importante no apro-
fundamento do rompimento com a tutela dos povos tradicionais 
e com seu empoderamento. 

Os documentos oficiais publicados pelo governo brasileiro 
estão marcados por essa influência da redemocratização do país e 
da América Latina. Sobre educação dos povos indígenas, encontra-
mos os termos “diversidade” e “interculturalidade”, numa busca de 
se aproximar deste debate latino-americano. Também é possível 
encontrar outros termos como “multiculturalismo” e “pluralidade 
cultural”. Mas também não encontramos muitas definições ou 
quais os sentidos dos conceitos utilizados. Esses sentidos são es-
senciais para que possamos compreender as políticas de educação 
e seus limites. Será que a compreensão que o Estado brasileiro tem 
de interculturalidade, expressa em seus documentos oficiais, é su-
ficiente sob o ponto de vista dos povos indígenas? Se pelo menos 
em tese as diferentes perspectivas se aproximam entre si, como 
explicar a dificuldade de concretização da educação intercultural, 
principalmente no que tange à formação de professores na Educa-
ção Básica, no Ensino Médio ou no Ensino Superior destinado aos 
povos indígenas no Brasil?

 Baniwa e Edilene Truká (2007) ressaltam que o marco 
histórico recente mais importante é a constituição de 1988, por 

4 Secretaria de Educação Continuada, alfabetização e diversidade. Foi al-
terada para Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversi-
dade e Inclusão (SECADI). Criada no governo Lula para atender às de-
mandas dos grupos marginalizados, na atualidade, em função do ajuste 
fiscal do Governo Federal, sofreu golpes imensos nos recursos destinados 
aos programas sociais e possivelmente deixará de existir, o que será um 
imenso retrocesso nas políticas educacionais voltadas para os povos do 
campo, entre eles os indígenas e, também, para quilombolas e pessoas 
com deficiência.
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ter garantido o direito à posse da terra, por enfatizar o respeito à 
organização social, política e econômica próprias dos povos indí-
genas, e o reconhecimento do direito a uma educação específica, 
diferenciada e intercultural. Dessa forma, as escolas indígenas 
passaram a ter outra função social para suas comunidades, de-
sempenhando um papel fundamental nas aldeias: 

[...] fortalecimento de nossa identidade, revendo 
valores, rompendo paradigmas, nos aliando às nos-
sas lideranças na luta pela terra, dialogando com 
a saúde, valorizando os saberes dos mais velhos, 
formando profissionais e cidadãos para atuar na 
comunidade e fortalecer nosso povo, cuidando da 
mãe natureza, resistindo a criminalização de nossas 
lideranças, promovendo a medicina tradicional e 
preventiva. Nossa escola é diferenciada, porque tem 
uma relação com o projeto de vida do povo (TRUKÁ, 
2007, p. 12).

De acordo com Monte (2000), esse debate sobre uma edu-
cação específica, diferenciada e intercultural toma folego com 
as constituições democráticas, e se alastra em países com uma 
população indígena significativa, como é o caso de Bolívia, Peru, 
México, Guatemala e Equador, e seus reflexos chegaram em pa-
íses com menor quantidade de grupos que se identificam como 
indígenas, a exemplo do Brasil, Costa Rica, Panamá, Venezuela e 
Chile. Esse debate tem como pressuposto o reconhecimento do 
caráter multicultural e pluriétnico dos países latino-americanos.

Durante muito tempo no Brasil, os clássicos sobre a for-
mação do povo Brasileiro, a exemplo de Freire (1967) e Ribeiro 
(1996), influenciaram a produção dos livros didáticos — Gilberto 
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Freire, numa perspectiva de que o índio havia fracassado na colo-
nização, e Darcy Ribeiro, focado no extermínio e no desapareci-
mento das populações indígenas e na perda de suas identidades. 
Apesar das perspectivas distintas, ambos colocam as populações 
indígenas no passado, não ressaltam a sua presença como sujei-
tos de direitos em suas lutas constantes por resistência cultural 
e política e sua permanência como povo. Acabam contribuindo 
para uma perspectiva exterminatória, por não trazerem visibili-
dade de quem são e onde estão os povos indígenas que sobre-
viveram à tragédia colonial que recaiu sobre seus antepassados.

Essa questão necessita ser tratada com seriedade, na me-
dida em que os povos indígenas tiveram, tanto no Brasil como 
nos países que vivenciaram a colonização europeia, experiências 
assimilacionistas ou integracionistas que impactaram individual 
e coletivamente os seus e a situação de tutela e dependência em 
que foram colocados. E no caso do Nordeste brasileiro, suas terras 
foram distribuídas, ocupadas, sendo necessário um amplo proces-
so de retomada para que os povos pudessem se reorganizar.  

2.2 Interculturalidade e políticas públicas  
em educação

De acordo com Costa (2000), o modelo assimilacionista 
se orientou a partir do modelo colonial inglês, que tinha como 
objetivo o domínio sobre os grupos através da incorporação 
de hábitos ocidentais, as crianças eram separadas de suas fa-
mílias, haiva a promoção da desagregação social, a perda da 
identidade, da língua materna, e a destruição da cultura da 
marginalização social dos povos colonizados, sob a justificativa 
ideológica da proteção.
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O modelo integracionista de influência francesa, de acor-
do com Costa (2000), diferencia-se do assimilacionista por seu 
impacto incidir sobre os indivíduos no processo de deagregação 
cultural, buscando proporcionar a integração dos indivíduos 
no sistema social e nos processos de cidadania nacional, numa 
igualização social que rejeita sua diversidade cultural. Cada in-
divíduo buscará ficar mais próximo do modo de ser dominante, 
fugir, ser como todos são, fazer parte de um futuro, quando o 
modo de vida dos seus povos representa um passado e, ao olhar 
do colonizador, uma fuga da ignorância e da magia, ou de um 
modo mágico-religioso de ver a vida e uma busca da ilustração, 
do mundo “civilizado”. 

Paladino e Almeida (2012) entendem que estes processos, 
tanto o assimilacionista como o integracionista, favoreceram o 
racismo e a compreensão de que os povos indígenas necessita-
vam ser tutelados. O movimento multiculturalista é um exem-
plo do processo de reação. O caso dos Estados Unidos da América 
nos ajuda a compreender sua relevância. As lutas do movimento 
negro americano trouxeram visibilidade para os problemas de 
tentar uniformizar povos diferentes sob um mesmo discurso 
ideológico de identidade nacional. Pois ser americano e ser ne-
gro ou indígena, na escala de direitos e oportunidades, é diferen-
te de ser americano e branco. Do mesmo modo, ser brasileiro e 
branco é diferente de ser brasileiro e negro ou índio ou favelado 
ou morador de periferia. Esses movimentos foram importantes 
por revelarem a incapacidade do Estado de reduzir as desigual-
dades raciais e de incorporar povos etnicamente submetidos aos 
processos coloniais aos direitos fundamentais ou Direitos Hu-
manos. A diversidade foi símbolo da desigualdade.

Para Diaz-Couder (1998), o multiculturalismo pode, em 
sua visão mais liberal, ser compreendido numa pauta de reco-
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nhecimento das diferenças e respeito às diversidades, que re-
conhece os direitos privados e coletivos dos povos indígenas. A 
maior crítica, então, é que apesar de trazer uma pauta avançada, 
haveria muito mais um reconhecimento dos direitos culturais, 
não se traduzindo isso em direitos políticos efetivados.

As políticas de educação indígena nos últimos 20 anos, 
apesar de reconhecerem a importante contribuição do multicul-
turalismo em sua denúncia do racismo, em sua defesa da tolerân-
cia, da convivência pacífica, entendem que ela traz em seu bojo 
a sobreposição de uma cultura sobre a outra, numa presença da 
verticalização colonial, apesar da defesa dos valores democrá-
ticos. Conviver, tolerar, respeitar, não significa dialogar, realizar 
trocas, experiências. Nesse sentido, recai a opção intercultural, 
compreendida pelos movimentos sociais indígenas como a pos-
sibilidade real de um tratamento igualitário, do reconhecimento 
da diversidade sem a sobreposição cultural. A educação intercul-
tural, segundo Candau e Oliveira (2010), reconhece a diferença 
como aspecto enriquecedor, sem obstáculos; para o movimento 
social indígena, a interculturalidade é empoderamento. A edu-
cação intercultural para os povos indígenas, não apenas tolera a 
diversidade, mas a traduz em currículo, traz os valores e o que é 
importante para os povos.

Visão de mundo e de sociedade: cada povo indígena 
tem uma determinada compreensão do mundo onde 
ele vive. Expressam essa compreensão através dos 
mitos que são revividos permanentemente nos seus 
rituais religiosos [...] a visão de mundo não é uma coi-
sa que se muda facilmente, é uma questão complexa, 
porque mexe com a “alma”, com a identidade e com 
a fé dos indivíduos e grupo [...] todo projeto escolar 
deve levar isso em consideração, para não ser instru-
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mento de destruição de culturas, de civilizaçãoes e 
projetos societários (BANIWA, 2007, p. 18). 

Os próprios educadores indígenas começam a construir 
uma produção intelectual própria. Algumas de suas posições 
trazemos neste texto, ao defender que o diálogo com o seu modo 
de ver, pensar e viver necessitam ser contemplados nas escolas 
e nos cursos superiores onde são oferecidos processos de esco-
larização para os povos indígenas. Sem a participação dos edu-
cadores indígenas, os processos de integração e assimilação são 
continuados por outras estratégias que se escondem atrás de 
discursos inclusivistas. 

Decidimos que não queremos o futuro para fortale-
cer o individualismo, o agronegócio e deixarmos de 
ser índios. Ao contrário, queremos romper com os va-
lores capitalistas, pra continuarmos sendo indígenas, 
fortalecendo nossa autonomia e contribuindo com 
outros segmentos na construção de um mundo mais 
justo, solidário e multicultural (TRUKÁ, 2007, p. 9).

Existem outras compreensões mais abrangentes da inter-
culturalidade. Candau e Oliveira (2010) percebem a intercultura-
lidade de forma mais complexa, vislumbram nela a possibilidade 
de descolonização do saber, do olhar, defendem a necessidade 
de outra forma forma de pensar que subverta a lógica imposta 
pelo estado que praticou, através do assimilacionismo e do inte-
gracionismo, a bárbarie sobre os povos indígenas e os modos de 
ver, negando seu direito de viver e se organizar como queiram.

Alguns avanços iniciados no governo Lula incluíram os 
programas e projetos voltados à educação indígena dentro das 
políticas de ações afirmativas e das políticas públicas. Dentre 
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essas ações está o PROLIND (Programa de Licenciaturas Indíge-
nas), que tem possibilitado a formação de professores indígenas 
que atuam nas aldeias — e a maior parte deles só concluiu o En-
sino Médio, ou eram professores sem a formação exigida por lei. 
Um dos principais desafios é a transformação desdes cursos em 
cursos permanentes, na medida em que as universidades estão 
organizadas dentro de uma legislação que premia a igualdade 
na perspectiva da cidadania nacional e não está preparada para 
lidar com as exigências da interculturalidade. Nesses espaços, os 
povos continuam tendo vários dos seus direitos desrespeitados.

O movimento Indígena na américa Latina ampliou-
-se para uma discussão intercultural, tendo como 
fundamento a defesa de suas identidades linguísti-
cas e étnicas, mas sem perder de vista sua conexão 
com outros grupos sociais, a exemplo do movimen-
to negro [...] defendem a flexibilização dos desenhos 
curriculares em relação aos currículos dos três graus 
de ensino oferecido aos demais cidadãos “nacionais 
(MONTE, 2000, p. 121). 

Um estudo interessante foi apresentado por Baniwa 
(2006), educador indígena que, na SECADI, ocupou importante 
cargo técnico e contribuiu para os debates sobre ações afirma-
tivas e políticas públicas voltadas para os povos indígenas no 
Brasil contemporâneo. Em uma de suas obras: O índio brasileiro: 
o que você precisa saber sobre os povos indígenas hoje, fornece, de for-
ma didática, instrumentos teóricos e práticos, tanto para o Esta-
do como para a sociedade, a fim de compreender e interpretar 
a necessidade de construir, com os povos indígenas das mais 
variadas partes do país, um novo paradigma intercultural que 
reconheça a diversidade das etnias e os direitos destes povos aos 
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seus territórios, a sua história, a sua cultura, seu direitos de vi-
venciar os seus rituais sagrados como forma de resistência e de 
fortalecimento de sua identidade como povo. Por saberes espe-
cíficos e diferenciados, o movimento indígena compreende que 
cada povo vivencia, em tempos e modos diversos, seus processos 
de ensino-aprendizagem, considerando seus valores, tradições, 
suas histórias de lutas e conquistas da terra, da organização so-
cial, política e religiosa — reflexão que, para os educadores indí-
genas, deve ir da educação infantil à universidade.

2.3 Ensino Superior e educaçao indígena: a 
experiência de Pernambuco

Esse debate só cresceu depois do fim da década de 1990. 
No período anterior, era necessário discutir a educação escolar, o 
que foi feito com a SECAD; porém, o movimento indígena come-
çou a atrelar o debate de educação escolar ao debate de Educa-
ção Superior. Algumas lideranças já haviam conseguido realizar 
o Ensino Superior em cursos tradicionais, mas dependiam de au-
xílio financeiro da FUNAI, situação de dependência que era en-
xergada pelo movimento indígena, que compreendia que essa 
tutela necessitava de soluções coletivas para a superação. Era 
tutela, pois a FUNAI só apontava soluções individuais, apoian-
do um ou outro indígena, e seria necessário substituir o auxílio 
financeiro individual por uma ação afirmativa, ou uma política 
pública que, em vez de trazer a dependência individual, apontas-
se para o caminho da autonomia coletiva dos sujeitos.

O movimento indígena reconhece que é necessário for-
mar quadros que possam assumir de forma competente, quali-
ficada os processos de negociação, interlocução e mediação com 
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o Estado para efetivação dos direitos garantidos nacionalmente 
pela Constituição Brasileira, em particular os artigos 231 e 232. 
Neles o Estado brasileiro reconhece os povos indígenas como 
sujeitos de direitos, como também seu direito à organização 
social, política. Ressalta o respeito às suas tradições, línguas e 
direitos originários. A Constituição de 1988, do ponto de vista ju-
rídico, rompe com os modelos assimilacionista, integracionista 
e de tutela do indígena brasileiro. Antes de 1988, toda política 
indigenista no Brasil estava subsidiada no paradigma integra-
cionista que facilitou o extermínio e justificou guerra contra as 
populações, resultando em destruição e morte. Assim, a legisla-
ção brasileira entra em sintonia com a legislação internacional: 
a Convenção 169 da OIT, em seu artigo 6º, enfatiza a necessidade 
de consulta prévia dos povos indígenas de todas as políticas que 
lhes afetam. Mas para garantir isso, necessitam de sujeitos alta-
mente qualificados para dialogar com o Estado e as demais ins-
tituições, inclusive agindo contra o Estado ou indivíduos quando 
violarem os direitos garantidos, nos tratados, inclusive, de que o 
Brasil é signatário.

A ausência de políticas específicas nas mais variadas áreas 
indígenas obrigou muitos povos a migrar em busca de melhores 
condições de vida e trabalho, promovendo imensa desagregação 
social e territorial dos povos indígenas. Essa luta por educação 
específica, diferenciada e intercultural se liga à luta pela reto-
mada das terras indígenas dos posseiros, do acesso à saúde e de 
respeito a sua cultura e suas percepções do sagrado.

Ações que garantam a permanência de jovens indí-
genas nas aldeias com qualidade de vida. A migra-
ção desordenada para as cidades é provocada na 
maioria das vezes por falta de condições de sobrevi-
vência e oferta de estudos [...] a oferta de educação 
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escolar intercultural nas aldeias é uma dessas polí-
ticas importantes para garantir a permanência dos 
jovens nos seus territórios e contribuir para o desen-
volvimento socioeconômico autônomo dos projetos 
coletivos dos povos (BANIWA, 2007, p. 17).

Essa qualificação implica a condição de que os próprios 
indígenas possam gerir seus territórios, projetos de etnodesenvol-
vimento, que atuem em faculdades públicas e privadas, em áreas 
estratégicas como: educação, saúde, gestão ambiental e territorial, 
dentre outras. Nesse sentido, qual a relação entre Educação Básica 
e Ensino Superior para o movimento indígena? Se as escolas são 
espaços estratégicos de vivências socioculturais dos modos de ser, 
viver pensar e produzir significados, não será qualquer professor 
que poderá garantir a formação que possibilite o respeito à diver-
sidade e à interculturalidade, mas é necessário formar um profes-
sor que dialogue com os anseios do movimento indígena e com 
as garantias contidas no marco legal que os representa. Nesse 
sentido, essa formação deve apontar para a relação entre educa-
ção e escolas indígenas, a relação entre o professor e os saberes 
interculturais, que contemplem os eixos integradores que fazem 
a educação indígena específica e diferenciada e formação docente 
que respeite as suas especificidades.

Em 2008, a UFPE aprovou o Curso de Graduação em Li-
cenciatura Intercultural Indígena, iniciado em 2009, através 
do PROLIND. A proposta do curso foi apresentada à UFPE, mas 
sua construção se deu com professores da área de Educação e 
Filosofia da UFPE, COPIPE (Comissão de Professores Indígenas 
de Pernambuco), SEDUC (Secretaria de Educação do Estado de 
Pernambuco), Centro Luiz Freire e núcleos de pesquisa sobre 
etnicidade do Centro de Educação da UFPE. A graduação está 
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inserida dentro do processo de interiorização das universidades 
do governo Lula.

Algumas universidades abriram seus espaços aca-
dêmicos e institucionais para a graduação e a pós-
-graduação de membros dos povos indígenas em 
programas específicos, sobretudo na especialidade 
da linguística e educação intercultural. Estes cursos 
têm ajudado a formar, entre os membros das socie-
dades indígenas, novos planejadores e gestores de 
políticas públicas, assim como pesquisadores e es-
pecialistas de bom nível teórico e político para im-
plementação e melhoria e educação intercultural e 
bilíngue (EIB) (MONTE, 2000, p. 123).     

De acordo com os dados apresentados pelo movimento 
indígena de Pernambuco, em 2007 havia 637 professores indí-
genas atuando nas suas aldeias, porém, mais de 85% deles não 
possuíam Ensino Superior, o que justificava a necessidade de 
uma graduação que pudesse oferecer aos professores indígenas 
a qualificação necessária para atuar nas escolas, mas sem perder 
os princípios pedagógicos e políticos estabelecidos pelos povos 
indígenas e pelo marco legal de respeito às diversidades e plu-
ralidades dos povos, além de uma educação específica, diferen-
ciada e intercultural. Apresentaram nesse processo eixos norte-
adores dos projetos político-pedagógicos das escolas indígenas 
em que exigiam sua implementação no curso de Licenciatura 
Intercultural Indígena: Terra, Identidade, História, Organização 
Social e Interculturalidade. 

A escola tem sido um lugar em que se originaram 
movimentos de resistência e de reivindicação de di-
reitos sobre a terra, contra a discriminação e a falta 
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de respeito. A escola que se constrói serve para ser 
um espaço de reafirmação das identidades e de 
construção permanente de autonomia e alteridades 
(BANIWA, 2007, p. 5).

A implantação do curso foi caracterizada por um amplo 
debate com a sociedade, pela efetiva participação indígena na dis-
cussão, mas na operacionalização do curso dentro da UFPE não se 
construiu uma resolução específica para seu funcionamento, ga-
rantindo a participação indígena nas variadas instâncias do curso, 
a exemplo do colegiado e do NDE. Os professores são predomi-
nantemente da UFPE, não há professores permanentes concursa-
dos para o curso e esta realidade criou inúmeros enfrentamentos 
entre os povos indígenas e as instâncias internas da UFPE. 

Da implantação do curso em 2009, ocorreu o primeiro 
processo seletivo para professores indígenas e indigenistas em 
2015, segunda turma do PROLIND. Mas, outras dificuldades se 
avizinham com o reconhecimento do curso. A plataforma do MEC 
para o reconhecimento não identifica como professores perma-
nentes aqueles que não são da UFPE. Como trazer as lideranças 
para atuar no curso mediante as exigências de formação da ins-
tituição para a docência no Ensino Superior? Eles não possuem 
curso superior, na academia seus saberes não são reconhecidos 
como ciência. E como fortalecer a identidade e a cultura sem os 
saberes próprios dos povos indígenas? São suas lideranças e não 
os intelectuais da universidade que guardam em sua memória 
seus rituais sagrados e sua cultura. Esses conflitos culminaram 
com a saída das lideranças indígenas do colegiado, pois não ha-
via na resolução dos colegiados da UFPE o reconhecimento da 
participação externa com direito a voz e voto. Tramita uma nova 
resolução para solucionar o impasse.  
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Ainda segundo Monte (2000), todo esse debate que vai 
tomando corpo da América Latina e no Brasil oferece visibilidade 
às vozes das sociedades indígenas que haviam sido silenciadas 
pelas políticas educacionais “nacionais”, que sempre foram a elas 
impostas. Passam, então, a um novo paradigma, que tem como 
marco principal no Brasil a Constituição de 1988, a convenção 169 
da OIT, a substituição do MEC pela FUNAI e, em 1999, da Resolu-
ção n. 03/99 do Conselho Nacional de Educação (CNE), que ga-
rante o funcionamento curricular e administrativo diferenciado 
e próprio como direitos dos povos indígenas.

A Prática pedagógica tradicional indígena inte-
gra, sobretudo elementos relacionados entre si: o 
território, a língua, a economia e o parentesco. São 
os quatro aspectos fundamentais de toda cultura 
integrada. De todos eles, o território e a língua são 
os mais amplos e complexos. O território é sempre 
a referência e a base de existência e a língua é a ex-
pressão dessa relação. O modo como se vive, esse 
sistema de relações caracteriza cada um dos povos 
indígenas. O modo como se transmitem os conheci-
mentos acumulados sobre a vida e sobre o mundo, 
especialmente aos mais jovens, isso é a vida pedagó-
gica (BANIWA, 2007, p. 4). 

Em Pernambuco, os povos indígenas foram expropriados 
de suas terras pela economia canavieira e pela pecuária, esse 
processo de desterritorialização empurrou os povos indígenas 
para o interior do Estado, para que fugissem das perseguições, 
razão pela qual a maior parte dos espaços sagrados estão em 
serras de difícil acesso — não apenas em Pernambuco; essa é 
uma realidade dos povos indígenas do Nordeste, de acordo com 
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Oliveira (1998). Habitam o Estado de Pernambuco os seguintes 
povos, distribuídos entre o agreste e o sertão do Estado: Atikum, 
entre Serras, Fulni-ô, Kambiwá, Kapinawá, Pankará, Pankararu, 
Pankawuká, Pipipã, Truká e Tuxá. 

Os povos indígenas pernambucanos já se encontram na 
segunda turma do PROLIND. No momento constroem, com o 
NDE da Licenciatura Indígena e com a COPIPE, a proposta de 
curso permanente. A UFPE já requisitou ao MEC concurso para 
professores permanentes. Foi construído com a participação da 
UFPE, SEDUC, APOINME e estudantes indígenas o Conselho 
Intercultural Indígena da UFPE, para a discussão das políticas 
públicas destinadas aos povos indígenas, que deve ultrapassar 
a Licenciatura Intercultural Indígena. O Conselho Intercultural é 
fundado num processo de negociação específica com a reitoria, 
ultrapassando as dificuldades criadas no colegiado, devendo vir 
a ser um espaço de discussão e empoderamento dos povos indí-
genas dentro da UFPE.

A licenciatura indígena funciona no Campus de Caru-
aru, possui 157 alunos matriculados em três turmas: Ciências 
da Terra, Natureza e Matemática, Linguagens e Artes e Ciên-
cias Humanas. Os estudantes são professores em suas aldeias 
e atuam no Ensino Fundamental e Médio. Todos são funcioná-
rios do governo do Estado de Pernambuco, em regime de con-
trato temporário de trabalho. Ainda não foi criada a categoria 
de professor indígena no Estado de Pernambuco; tramita um 
projeto de Lei na Assembleia Legislativa, mas infelizmente a 
situação contratual de trabalho expõe ainda os professores in-
dígenas a outras formas de tutela: o clientelismo político dos 
chefes políticos municipais e estaduais que manipulam empre-
gos e espaços de poder. 
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A discussão sobre Educação Escolar Indígena em 
Pernambuco faz parte de um conjunto de compo-
nentes descritos pelo movimento indígena para a 
construção do projeto de futuro. Nesse sentido, essa 
temática não pode estar isolada da luta pela terra, 
da luta pela por uma saúde específica, de qualidade 
e obviamente articulada à sustentabilidade socioe-
conômica dos povos (PANKARARU, 2007, p. 41).

Esse movimento de organização dos povos indígenas em 
Pernambuco toma corpo com a criação da Comissão de Professo-
res Indígenas de Pernambuco, que irá trazer para o cenário polí-
tico do Estado as pautas da educação indígena em conexão com 
outras lutas, além de trazer a articulação dos variados povos que 
vivem em Pernambuco, dando visibilidade às suas reivindica-
çãoes. A COPIPE passa a atuar principalmente com os governos 
federal e estadual, influenciando as políticas de educação.

Nesse cenário, a luta dos povos indígenas de Pernambu-
co se aproxima do movimento indígena nacional por expressar 
uma visão própria de conhecimento e de escola, e por compre-
ender o processo de interligação das lutas e a escola como espa-
ço estratégico. A escola indígena, numa perspectiva específica 
e diferenciada, também se articula por pressupostos ético-filo-
sóficos próprios, seu ideal de vida é difícil de ser compreendido 
por quem está inserido numa sociedade de consumo apenas. Em 
Pernambuco, as aldeias estão próximas das cidades, e este indí-
gena sofre uma dupla discriminação por se assemelhar a qual-
quer morador das cidades, mas seus fundamentos ético-filosófi-
cos são fundidos nos rituais sagrados, na escuta dos mais velhos, 
na história da conquista, da resistência e das retomadas, e não 
na aparência física igual a qualquer cidadão de Pernambuco.
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Fundamentos ético-políticos: A escola indígena pre-
cisa ter claro que tipo de homem e de sociedade que 
quer ajudar a construir, que tem a ver com o ideal de 
vida que a comunidade deseja para o seu presente 
e para o seu futuro. É esse ideal que irá orientar as 
estratégias epistemológicas, filosóficas, pedagó-
gicas e políticas da escola e do ensino, por meio do 
projeto político-pedagógico [...] ancorado na reali-
dade local, tendo alguns aspectos importantes: as 
realidades dos beneficiários; a importância das ter-
ras indígenas para os povos indígenas; a formação 
escolar como um processo contínuo e permanente; 
potencialidades econômicas; capital político e social 
[...] tem que responder as demandas e necessidades 
internas e externas das comunidades. Essas deman-
das e necessidades passam pelos projetos de gestão 
territorial, projetos de auto-sustentação, e deman-
das externas como profissionalização para o mer-
cado de trabalho local, regional, nacional e global 
(BANIWA, 2007, p.19-24).

Na universidade há um imenso desafio de compreen-
der que a razão fundante da educação indígena tem uma ma-
triz diferenciada da nossa: não é laica nem meritocrática, ela 
é integrada, possui uma hierarquia de saberes, nos quais os 
saberes tradicionais dos quais suas lideranças são representantes 
necessitam estar numa relação horizontal com a produção cien-
tífica. Não conseguir trazer as lideranças políticas, os mais ve-
lhos, os pajés — o que é uma limitação extrema à proposta de in-
terculturalidade —, e o estranhamento que os indígenas causam 
ao cotidiano da universidade revelam o quanto ainda estamos 
despreparados para atender a sua pauta de educação: especifica, 
diferenciada e intercultural. 
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Os avanços e incentivos por parte do MEC não interferi-
ram até agora no burocratismo das universidades, que insistem 
em dificultar a execução das resoluções e recomendações, na-
cionais e internacionais, para garantir aos povos indígenas seu 
direito à educação específica e diferenciada. Por outro lado, há 
avanços que necessitam ser pontuados: calendário construído 
pelos povos indígenas, acesso dos estudantes às bolsas de assis-
tência estudantil, PIBID Diversidade, e bolsa de manutenção da 
Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. 

3. Considerações finais

Entender a educação escolar indígena e sua articulação 
nos variados níveis, que vão da Educação Infantil à Pós-Gradua-
ção, requer o esforço de, em primeiro lugar, reconhecer os séculos 
de invisibilidade e silenciamento a que as populações indígenas 
foram sumetidas na América Latina, pelas mais variadas formas 
de violações dos seus direitos. Esses processos também se apro-
fundaram com o extermíno, a exclusão e a imposição para que 
estes povos vivessem assimilados, integrados aculturadamente 
a partir da visão do colonizador. Processos que estão para além 
da invisibilidade, pois está relacionada à indiferença e ao desco-
nhecimento de como vivem, quem são e o que desejam os povos 
indígenas no Brasil. 

Esses povos, nos mais variados estados de nossa federa-
ção, a partir das conquistas da Constituição Federal de 1988, vêm 
protagonizando, apesar da violência e da criminalização de suas 
lutas, conquistas que têm resultado no reconhecimento de algu-
mas de suas demanadas. Dentre essas conquistas destacam-se 
legislações que estão tentando aprofundar seu direito à educa-
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ção específica, diferenciada e intercultural. Seu ponto de partida 
no MEC foi a Resolução n. 3, de novembro de 1999, que fixou as 
diretrizes nacionais para o funcionamento das escolas indíge-
nas. Com essa legislação específica, nas aldeias, as lideranças 
passaram a exigir que os estudantes indígenas estudassem com 
professores indígenas, reconheceram como um currículo inter-
cultural poderia ser aliado estratégico de suas lutas.

Há um papel político estratégico desenhado pelo 
movimento indígena para sua escola e seu professor. Não 
se considera professor apenas quem domina conteúdos 
disciplinares ou curriculares; o educador indígena é agente e su-
jeito de promoção dos direitos, “tem como base a garantia ter-
ritorial, a saúde, e o desenvolvimento autônomo e sustentável 
do ponto de vista ambiental, sociocultural e econômico” (WAPI-
CHANA, 2007, p. 31). No caso específico dos índios do Nordeste, 
que foram dispersados pela pecuária, pela indústria da seca, pela 
distribuição de suas terras aos fazendeiros, há o preconceito de 
que estão aculturados e que não são mais índios. Nesse sentido, 
a escola para os povos indígenas tem atribuições para além do 
processo de escolarização. Cabe a ela também, ainda segundo 
seus educadores e lideranças, a responsabilidade com o projeto 
de vida do povo e da comunidade. Razão pela qual se justifica a 
reivindicação de que as escolas indígenas tenham profissionais 
indígenas atuando no atendimento às demandas concretas dos 
povos e/comunidades indígenas beneficiárias (WAPICHANA, 
2007, p. 28). Esta já é uma conquista em muitos estados brasi-
leiros, no que se refere à Educação Básica e ao Ensino Médio, mas 
que ainda não se configura no Ensino Superior.

Se na Educação Básica e no Ensino Médio já é possível 
identificar a forte modificação produzida no currículo das esco-
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las indígenas, o grande desafio agora é fazer com que as univer-
sidades não apenas tolerem, convivam, mas incorporem seus 
princípios, reconheçam seus sábios como educadores nos seus 
cursos, não excluam seus modos de viver, produzir, pensar e ar-
ticular seus saberes. Dessa forma, a expansão de uma educação 
intercultural, específica e diferenciada dos povos indígenas po-
derá substituir o sistema de dominação, dependência e tutela 
que tanto os oprimiu ao longo de nossa história. 
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1. Introdução

No contexto da aprovação do novo Plano Nacional de 
Educação (PNE)4, multiplicaram-se as discussões referentes à 
sua interpretação e transcrição na formulação dos planos locais, 
municipais e estaduais, que tiveram lugar, no início de 2015, em 
debates parlamentares nas diferentes esferas legislativas do país 
(Câmaras Municipais e Assembleias Estaduais). Nesses debates, 
entretanto, escancarou-se a divisão entre os diferentes sujeitos 
da educação — professores, estudantes, gestores, trabalhadores 
da educação e comunidade escolar —, cuja mobilização ampla e 
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em Direitos Humanos. 
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– NDH, na referida instituição.
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sofia e coordenador do Eixo de Formação Humana na referida instituição.

4 Aprovado pela Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014, com vigência até 2024 e 
válido para todo o território nacional.



340 DIVERSIDADE, EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS

maciça se fez sentir em todas as etapas do processo de constru-
ção do referido plano, por meio da participação democrática de 
suas diversas entidades representativas, desde as conferências 
municipais e estaduais de educação5, e determinados setores 
conservadores da sociedade civil, tais como partidos de centro e 
direita, igrejas cristãs e outras agremiações religiosas.

Destoando de sua costumeira ausência nos diálogos so-
bre políticas educacionais das duas últimas décadas, tais setores 
conservadores fizeram soar um conjunto de imprecações, em vá-
rios estados e municípios, contrárias à concretização de uma das 
principais diretrizes do PNE, prescrita no inciso X do art. 2 da lei 
aprovada em âmbito federal, a saber, a “promoção dos princípios 
do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabi-
lidade socioambiental” (BRASIL, 2014, p. 43), identificando, nas 
metas relativas a essa diretriz, a tentativa de inserção de uma 
pretensa ideologia de gênero6 nos currículos da Educação Básica. 

5  Para além do poder público, colaboraram na elaboração do PNE 2014-2024, por 
meio da participação nas conferências municipais, estaduais e nacional de edu-
cação, as seguintes entidades representativas, movimentos sociais e setores da 
sociedade civil de interesse privado: CNE, FNCE, Uncme, FNE, CNTE, UNE, Ubes, 
Andes, Consed, Undime, Fasubra, Andifes, Crub, Proifes, Contee, Anped, Anpae, 
Anfope, FCC, SBPC, Cedes, Fineduca, Mieb, Campanha Nacional pelo Direito à 
Educação, APAEs/FENAPAEs, Fórum Nacional de Educação Inclusiva, Feneis, To-
dos pela Educação, Fórum Nacional de Educação Inclusiva, CNM, Confaz, Abrasf, 
Anup, Anaceu, Abmes, Confenen, Fenep, Sistema S, Abraes (BRASIL, 2014).

6 Invertendo, assim, o uso desta expressão pela sociologia e antropologia con-
temporâneas, ao identificar a ideologia de gênero — um conjunto de premissas 
construídas socialmente para a consolidação dos papeis sociais dos sujeitos a 
partir de suas diferenças anato-morfológicas – com a teoria da identidade de gê-
nero — perspectiva amparada em um conjunto de saberes (psicologia, psiquia-
tria, neurologia, sociologia, antropologia, filosofia) e que procura questionar 
justamente tal ideologia, ao inquirir sobre a possibilidade da não correspondên-
cia, em determinados indivíduos, entre a identificação de um “sexo” a partir da 
distinção genital masculino/feminino e a percepção de sua própria identidade 
enquanto pertencente a estes “gêneros” ou de sua própria orientação sexual; 
inversão esta, certamente, carregada ela mesma de preconcepções ideológicas. 
Para um panorama geral sobre o desenvolvimento e o alcance da teoria de gê-
nero, cf. SPIZZIRRI; ABREU PERREIRA; ABDO, 2014.
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Mediante o exercício de um intenso lobby ante os parlamentares 
e chefes de executivo, esses grupos conseguiram retirar de pau-
ta a inclusão das temáticas de diversidade sexual e combate à 
discriminação e violência de gênero dos Planos de Educação de 
diversos municípios e em oito estados da federação, sobrepon-
do-se a todo o processo coletivo e democrático efetuado em todo 
o processo de construção do PNE.

Tal situação trouxe, assim, à tona os desafios que se colo-
cam na sociedade brasileira atual para proposição de um diálogo 
franco, plural e verdadeiramente democrático sobre as exigên-
cias de uma educação inclusiva, que garanta entre suas pautas o 
reconhecimento da diversidade em todas as suas formas. Como 
afirmam Seffner e Picchetti (2016, p. 63), “há claramente uma 
disputa política no âmago da sociedade brasileira entre grupos 
que não desejam sua abordagem pela escola [...] e outros que 
defendem com ardor que esses temas sejam ensinados de modo 
explícito [...]”; disputa esta que se mostra preocupante, à medida 
que revela uma tendência ao cerceamento de práticas pedagó-
gicas que visam gerar a emancipação do ser humano, em detri-
mento de sua doutrinação:

Algo deve estar equivocado quando há propostas 
para retirada de temas, conhecimentos e oportuni-
dades de convivência na escola sob a alegação de 
que ali não seriam bem-vindos. Em termos mais cla-
ros, há visível desconforto quando a escola se recusa 
a ensinar, comprometida com a produção da igno-
rância e não com a oferta de instâncias de aprendi-
zado e convivência adequadas a cada faixa etária e 
contexto cultural. Defrontamo-nos com a situação 
em que as novas gerações desejam saber, mas as ve-
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lhas gerações não querem abrir a possibilidade do 
aprender (SEFFNER; PICCHETTI, 2016, p. 62).

Este cenário também possui reflexos na tentativa de en-
fraquecimento das lutas efetuadas por educadores e educado-
ras de todo o país desde a Constituinte de 1988, passando pela 
aprovação da LDB em 1996, no sentido de incorporar, não apenas 
no debate, mas principalmente nas políticas educacionais, dois 
temas intrinsecamente relacionados e igualmente rechaçados 
pelo conservadorismo moral de nossa sociedade — a inclusão e 
a diversidade; ou, se quisermos, a inclusão da e para a diversidade.

Diante de tal perspectiva, urge rediscutir o papel basilar da 
escola como promotora de uma sociedade mais justa, diversa, inclu-
siva e equânime, para que esta possa vir a contribuir para a “[...] con-
cretização, na vida de todos os seres humanos, das máximas possi-
bilidades de desenvolvimento multifacetado” (DUARTE et al., 2011, 
p. 129), bem como questionar certas perspectivas que, ao fomentar 
as ideias de “respeito” e “tolerância”, pelas quais essas temáticas 
geralmente são abordadas, têm como consequência, na verdade, 
numa redução do outro a uma imagem caricaturada do próprio eu (o 
outro é aquele que se tolera ou ao qual, no máximo, deve-se respeito, 
porque nunca é reconhecido em sua própria alteridade, mas sempre 
como uma imagem distorcida de mim mesmo).

O presente trabalho versa, portanto, sobre a possibilida-
de de compreender a escola como espaço de inclusão da e para a 
diversidade, bem como os pressupostos de uma educação para a 
diversidade. O texto se organiza em três partes: na primeira, uma 
apreciação da escola como lugar de exclusão, normalização e de-
salterização social; na segunda, a expressão de uma perspectiva 
sobre o papel da escola como espaço de educação para os Di-
retos Humanos e para a diversidade; ao fim, apresentamos um 
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breve relato de experiência do programa de aprendizagem de-
nominado “Educação em Direitos Humanos e Meio Ambiente”, 
desenvolvido nos cursos de licenciatura da PUCPR.

Para fins dessa reflexão necessária, iniciaremos nossa 
incursão sobre a educação e diversidade, ou educação para a diver-
sidade, desdobrando a problemática pelo seu avesso — isto é, a 
compreensão da escola como lugar de exclusão, normalização e 
desalterização do outro —, fazendo uso das teses de dois conhe-
cidos autores da crítica à instituição escolar: Louis Althusser e 
Michel Foucault.

2. Ideologias, normalização e ortopedia 
social: uma análise da função escolar

Em um conhecido texto publicado em 1971, intitulado Ide-
ologia e aparelhos ideológicos de Estado, o filósofo marxista francês e 
consolidador da teoria crítico-reprodutivista na educação, Louis 
Althusser, procurou analisar de forma detalhada e orgânica os 
aparelhos de Estado, conceito originariamente apresentado por 
Gramsci em seus Quaderni del Carcere (“Cadernos do Cárcere”, es-
critos entre 1929 e 1937), nos quais o filósofo italiano desenvolve-
rá a tese sobre como estrutura e superestrutura relacionam-se 
mediante a ação dos aparelhos de Estado (GRAMSCI, 1999).

Partindo dessa concepção, Althusser construirá sua tipifi-
cação clássica dos aparelhos de Estado, ao categorizá-los em apa-
relhos repressivos ou aparelhos ideológicos de Estado. Por aparelhos 
repressivos, o filósofo francês referia-se aos aparelhos de Estado 
cujo objetivo pode ser traduzido na manutenção da burguesia eco-
nômica no controle do Estado por meio da força repressiva, a partir 
de mecanismos de coerção e violência, nos quais também poderão 
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subsistir, embora com menor força, mecanismos de coerção ideo-
lógica. Como aparelhos ideológicos, por outro lado, compreende-
rá aqueles em que os mecanismos de coerção ideológica são mais 
amplamente utilizados e evidentes, embora a força física como 
forma de repressão possa estar também presente. Seriam, desta 
forma, aparelhos repressivos de Estado a polícia, a justiça e o direito; 
e aparelhos ideológicos de estado, a família, a igreja, a mídia e a es-
cola (ALTHUSSER, 1974, p. 46-47). Desta forma, os aparelhos de Es-
tado, quer repressivos, quer ideológicos, garantem a manutenção 
das classes sociais em seu status quo, mediante a massificação das 
classes operárias. Afirma Althusser (1974, p. 21-22):

[...] A reprodução da força de trabalho exige não só 
uma reprodução da qualificação desta, mas, ao mes-
mo tempo, uma reprodução da submissão desta às 
regras da ordem estabelecida, isto é, uma reprodu-
ção da submissão desta à ideologia dominante para 
os operários e uma reprodução da capacidade para 
manejar bem a ideologia dominante para os agen-
tes da exploração e da repressão, a fim de que pos-
sam assegurar também, ‘pela palavra’, a dominação 
da classe dominante.

Feita esta consideração inicial, é importante ressaltar o 
papel que a teoria althusseriana teve, em meados da década de 
1970, em redefinir a função da escola no interior das forças que 
compõem o tecido das relações do Estado com seus cidadãos 
(COSTA, 2007, p. 20). A escola, antes vista como o lugar da rea-
lização das potencialidades da criança, com seus ideais huma-
nistas e de esclarecimento, passa a ser compreendida como es-
paço privilegiado de alienação das suas condições de vida, onde 
se põe a criança não para que aprenda os saberes necessários à 
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sua socialização e ao desenvolvimento de sua autonomia, mas 
sim para que aprenda tão somente aquilo que é desejável para 
sua classe: “A educação é um importante elemento de reprodu-
ção das condições de produção, qualificação para o trabalho, e 
reprodução das relações de produção, processo persuasivo de 
legitimação das relações de produção dominantes numa deter-
minada formação social” (CASSIN; BOTIGLIERI, 2009, p. 118-119). 

O pensamento althusseriano, nesse sentido, torna-se incisi-
vo: ao contrário do que posteriormente tentou reconstruir Michael 
Young, a escola não é o lugar da efetiva aquisição de um “conhe-
cimento poderoso”, ou seja, daquele conhecimento que poderia 
empoderar seus indivíduos na luta por condições mais justas de 
vida (YOUNG, 2007, p. 1296-98); na realidade, ela existe para que 
a ideologia de Estado possa ser perpetuada e interiorizada pelos 
indivíduos desde a tenra idade, a fim de que todos possam, desde 
jovens, “saber seu lugar” dentro do corpo social.  A escola é uma 
reprodutora das formas de opressão da sociedade:

Por outras palavras, a Escola (mas também outras 
instituições de Estado como a Igreja ou outros apa-
relhos como o Exército) ensinam ‘saberes práticos’ 
mas em moldes que asseguram a sujeição à ideologia 
dominante ou o manejo da ‘prática’ desta. [...] A re-
produção da força de trabalho tem pois como condi-
ção sine qua non não só a reprodução da ‘qualificação’ 
desta força de trabalho, mas também a reprodução 
da sua sujeição à ideologia dominante ou da ‘práti-
ca’ desta ideologia, com tal precisão que não basta 
dizer: ‘não só mas também’, pois conclui-se que é nas 
formas e sob as formas da sujeição ideológica que é asse-
gurada a reprodução da qualificação da força de trabalho 
(ALTHUSSER, 1974, p. 22-23, grifos do autor).



346 DIVERSIDADE, EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS

Essa percepção sobre o papel da escola como fiduciária 
desta sujeição ideológica necessária à reprodução das forças de 
produção no interior da sociedade capitalista é posta em questão 
pelo pensamento de outro pensador contemporâneo, do qual 
Althusser foi professor e mentor na École Normale Supérieur: 
Trata-se do filósofo francês Michel Foucault, que, em sua crítica 
da subjetividade moderna, desvencilhar-se-á dessa concepção 
da escola como lugar de massificação ideológica, identificando, 
ao contrário, os mecanismos individualizantes e normalizadores 
— e, portanto, não apenas repressivos, mas também positivos, 
no sentido da produção de subjetividades — que nela atuam e que 
também estão presentes em outras instituições de “ortopedia 
social”, como prisões e asilos psiquiátricos. Ao analisar as táticas 
utilizadas por estas instituições para a criação de corpos dóceis 
e produtivos, Foucault encontrará no conceito de disciplina o fio 
condutor para a compreensão de como a escola se relaciona, não 
tanto em sua formulação, mas sobretudo em suas estratégias, 
com outras “instituições de sequestro”, tais como aquelas quais 
serão abordadas em sua obra Surveiller et Punir (Vigiar e punir, 
1976) — as prisões, certamente, mas também os conventos, as 
fábricas e as instituições militares:

Esses métodos que permitem o controle minucio-
so das operações do corpo, que realizam a sujeição 
constante de suas forças e lhes impõem uma relação 
de docilidade-utilidade, são o que podemos chamar 
as “disciplinas”. Muitos processos disciplinares exis-
tiam há muito tempo: nos conventos, nos exércitos, 
nas oficinas também. Mas as disciplinas se tornaram 
no decorrer dos séculos XVII e XVIII fórmulas gerais 
de dominação (FOUCAULT, 1999, p. 118).
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Nessas instituições, se desenvolve certos tipos de práticas 
que, tal qual nos aparelhos ideológicos de Estado identificados 
por Althusser, possuem por objetivo a produção de corpos dóceis 
e produtivos em termos econômicos — “a disciplina aumenta as 
forças do corpo (em termos econômicos de utilidade) e diminui 
essas mesmas forças (em termos políticos de obediência)” (FOU-
CAULT, 1999, p. 119) —, ao mesmo tempo em que os torna submis-
sos em termos políticos, desmobilizando assim as lutas sociais 
(FOUCAULT, 1999, p. 119):

Em uma palavra: ela dissocia o poder do corpo; faz dele 
por um lado uma “aptidão”, uma “capacidade” que ela 
procura aumentar; e inverte por outro lado a energia, a 
potência que poderia resultar disso, e faz dela uma rela-
ção de sujeição estrita. Se a exploração econômica separa 
a força e o produto do trabalho, digamos que a coerção 
disciplinar estabelece no corpo o elo coercitivo entre uma 
aptidão aumentada e uma dominação acentuada.

À diferença de Gramsci e de Althusser, entretanto, 
Foucault não defende nenhum postulado que possa qualificar 
a hegemonização cultural e a massificação ideológica como 
as principais molas propulsoras de ação das instituições de 
sequestro. Por exemplo, Foucault vê a escola como herdeira do 
convento; sua organização, sua disposição espacial, as normas de 
conduta ali estabelecidas, tudo ali remete à constituição de um 
espaço no qual, por meio do trabalho contínuo e da constante 
vigilância, pode-se moldar a criança segundo as disposições 
da sociedade de controle; é a forma-convento que “[...] se impõe 
pouco a pouco; o internato aparece como o regime de educação 
senão o mais frequente, pelo menos o mais perfeito; torna-se 
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obrigatório em Louis-le-Grand quando, depois da partida dos je-
suítas, fez-se um colégio-modelo” (FOUCAULT, 1999, p. 122).

Não apontará na escola, portanto, ao contrário de Althus-
ser, um conjunto de forças que tendem a garantir a perpetua-
ção dos modos de produção da sociedade capitalista. De forma 
diametralmente oposta, o princípio funcional da escola como 
instrumento de normalização social está calcado, para o autor, 
na possibilidade que os diferentes mecanismos de poder pos-
sibilitam não o controle, mas sim a positivação de um indivíduo 
dócil, produtivo, sem órgãos. Trata-se, portanto, da individuação 
— e não de sua antípoda, a massificação — o principal produto 
gerado pela organização da disciplina no ambiente escolar. O es-
quadrinhamento do espaço, neste sentido, completa o princípio 
de clausura, ao controlar o indivíduo mediante uma dupla domi-
nação, espacial-temporal:

[...] o princípio de “clausura” não é constante, nem in-
dispensável, nem suficiente nos aparelhos discipli-
nares. Estes trabalham o espaço de maneira muito 
mais flexível e fina. E em primeiro lugar segundo o 
princípio da localização imediata ou do quadricula-
mento. Cada indivíduo no seu lugar; e em cada lugar, 
um indivíduo. Evitar as distribuições por grupos; de-
compor as implantações coletivas; analisar as plura-
lidades confusas, maciças ou fugidias. O espaço dis-
ciplinar tende a se dividir em tantas parcelas quanto 
corpos ou elementos há a repartir (FOUCAULT, 1999, 
p. 122-123, grifo do autor).

Como podemos observar, a análise foucaultiana da insti-
tuição escolar diverge substancialmente do pensamento althus-
seriano, em especial por não considerar a ideologia como uma 
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categoria fundamental ou estanque, dando privilégio a outros 
modos de pensar o dispositivo escolar, como, por exemplo, com-
preendendo-o a partir dos mecanismos de poder que geram a 
sujeição dos indivíduos à norma, tais como as práticas discipli-
nares e de conduta. Ambas as reflexões, entretanto, levam-nos a 
considerar a função da escola no interior das sociedades ociden-
tais como instituição de normalização social.

Por normalização, entendemos a tarefa desempenhada 
por determinadas instituições de “ortopedia social”, cuja finali-
dade última trata-se de enquadrar os indivíduos em um padrão 
“ótimo” de conduta aceitável no interior de um grupo social; 
padrão este estabelecido pelo conjunto de hábitos e costumes 
que se tornam enrijecidos no interior do grupo ou sociedade, por 
meio de sua consolidação em uma norma (FOUCAULT, 1995). A 
norma, como dispositivo anterior à lei, é aquela que estabelece 
o recorte entre aquilo que um determinado grupo, uma deter-
minada sociedade, considera como aceitável ou não na conduta 
dos indivíduos: 

O normal se estabelece como princípio de coerção 
no ensino, com a instauração de uma educação es-
tandardizada e a criação das escolas normais; [...] 
Tal como a vigilância e junto com ela, a regulamen-
tação é um dos grandes instrumentos de poder no 
fim da era clássica (FOUCAULT, 1999, p. 153).

A norma, assim, estabelece uma linha limítrofe, que divide 
as condutas aceitáveis daquelas que não são: o aceitável torna-
-se, assim, permitido, e é reforçado por meio de categorias morais 
como o bom, o justo, o correto; o não aceitável, por sua vez, torna-
-se proibido e, reforçado pelas categorias de mau, injusto, incor-
reto, torna-se alvo de pena e punição. Todavia, identifica que tal 
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separação não é traçada apenas a partir dos códigos de conduta 
mais ou menos deliberados de cada sociedade, como também por 
conjunto de práticas e instituições divisoras. Ao repartir os grupos 
entre as categorias de bom ou mau, aceitável ou inaceitável, tais 
instituições criam modos de classificação e de sujeição dos indi-
víduos pela conformidade com tudo aquilo que não se espera dos 
antípodas descumpridores de determinada norma: 

O que o século XVIII instaurou mediante o sistema 
de “disciplina para a normalização”, mediante o sis-
tema de ‘disciplina-normalização”, parece-me ser 
um poder que, na verdade, não é repressivo, mas 
produtivo – a repressão só figura a título de efeito 
colateral e secundário, em relação a mecanismos 
que [...] fabricam, mecanismos que criam, mecanis-
mos que produzem (FOUCAULT, 2010, P. 44). 

Forma-se, assim, o bom moço em oposição ao criminoso, 
o bom cidadão em oposição ao fora da lei, o são em relação ao 
louco, os normais em oposição aos anormais.

Tais práticas divisoras não teriam, certamente, uma histó-
ria tão longa e com tantas ramificações na formação da subjeti-
vidade ocidental, não fossem tais instituições cujos objetivos de-
lineiam-se pela perspectiva de corrigir, enquadrar, ortopedizar os 
indivíduos, para que se enquadrem na norma, ou seja, tornem-
-se sujeitos normalizados. Nesse sentido, diante da analítica 
foucaultiana, o fim da escola residiria em tornar-nos normais, se-
guidores de normas e convenções. Quer seja massificando, quer 
individualizando, os sujeitos ora formados nada mais são que 
produtos de certo adestramento, organizado para suprimir as di-



351TEORIAS E FORMAS DE ABORDAGEM DOS DIREITOS HUMANOS  
NUMA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR

ferentes possibilidades de ser ou agir outramente, o que tornaria 
o corpus social significativamente mais difícil de ser governado:

O poder disciplinar é com efeito um poder que, em vez de 
se apropriar e de retirar, tem como função maior “adestrar”; 
ou, sem dúvida adestrar para retirar e se apropriar ainda 
mais e melhor. Ele não amarra as forças para reduzi-las; 
procura liga-las para multiplicá-las e utilizá-las num todo. 
Em vez de dobrar uniformemente e por massa tudo o que 
lhe está submetido, separa, analisa, diferencia, leva seus 
processos de decomposição até às singularidades necessá-
rias e suficientes. “Adestra” as multidões confusas, móveis, 
inúteis de corpos e forças para uma multiplicidade de ele-
mentos individuais [...]. A disciplina “fabrica” indivíduos; 
ela é a técnica específica de um poder que toma os indiví-
duos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos 
de seu exercício (FOUCAULT, 1999, p. 143).

A normalização social tem, portanto, na instituição-es-
cola, seu principal ponto de apoio; pois, como bem aponta Al-
thusser (1974), a maioria dos indivíduos serão atingidos pela es-
cola, ao passo que nem todos o serão pela mídia, por exemplo: 
“De fato, a Igreja hoje foi substituída pela Escola no seu papel de 
Aparelho Ideológico de Estado dominante. Está emparelhada com a 
Família como outrora a Igreja o estava” (ALTHUSSER, 1974, p. 68, 
grifos do autor). Mas compreender a instituição escolar a partir 
desta unilateralidade do poder, como mero aparelho reprodu-
tor dos mecanismos de produção, é, de outra forma, obscurecer 
a complexidade existente no conjunto das relações sociais em-
preendidas no interior da escola: trata-se não mais de pensar a 
escola como o lugar da dialética entre dominantes e dominados, 
mas como espaço que tece a correlação de múltiplas forças e de 



352 DIVERSIDADE, EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS

infinitas formas de agir e reagir, de governar e de resistir, de con-
duta e de contra conduta:

[...] os sistemas de ensino costumam ser pensados 
como “máquinas de produção de subjetividades”, 
formando e construindo, isto é, fabricando os indiví-
duos para que eles desempenhem no conjunto so-
cial o papel que deles se espera, como produtores 
ou como gerentes, por exemplo. Os indivíduos são 
subjetivados, ganham uma identidade e um papel, 
através do processo educativo, para desempenhar 
um conjunto de funções que deles se espera. É o que 
poderíamos chamar de um processo de serialização 
na educação, uma produção em massa de indivídu-
os para atender às necessidades da máquina social. 
Neste contexto, não há muito espaço para criação e 
para a invenção de si mesmo (GALLO, 2010, p. 230).

Foucault coloca, assim, à prova o pensamento althusseria-
no, a partir de sua análise sobre a pulverização das relações po-
der, ou seja, de que o poder não se exerce da forma unilateral, 
ou então bilateralmente, tal como a tradição marxista clássica 
habituou-se a interpretar, mas sim que este encontra-se capila-
rizado nas mais variadas relações entre indivíduos, geralmente 
assimétricas, que se encontram submetidas a mecanismos en-
gendrados pelas diversas instituições sociais. Diante desse outro 
modo de compreender o poder, partindo de seus efeitos e das 
mais variadas instituições nas quais ele se concretiza, é preciso 
questionar-se: há alguma possibilidade ainda de compreender a 
instituição escolar como espaço de inclusão e diversidade? 
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2.1 A escola como espaço de resistência: incluir e 
educar, com vistas à promoção da diversidade

Respondendo à questão apresentada no fim da seção an-
terior, é imperativo admitir que não somente é admissível, como 
é necessário compreender, sim, a escola como espaço favorável e, 
mais além, fundamental para a garantia do debate sobre a inclu-
são e a diversidade na agenda social e política. Embora haja, sim, 
um poder normalizador que atua e se põe constantemente em 
curso na instituição escolar, por meio da moralização dos atos pe-
dagógicos, da intervenção de partidos, das igrejas ou diretamen-
te na ação do próprio Estado para a normalização das condutas 
dos sujeitos escolares e da própria subjetividade constituída de 
professores e pedagogos a partir duma moralidade, há também 
resistências, que se expressam no uso que estudantes, professores e 
demais agentes da comunidade escolar fazem do espaço, da pala-
vra e de seu próprio corpo dentro da instituição escolar.

Poderíamos apontar que, às mais variadas formas de 
exercício do poder, correspondem também outros tantos modos 
diversos de resistir a este poder. Todavia, tais resistências conso-
lidam-se à medida que se estabelecem formas objetivas e con-
cretas de oposição a estes modos de domesticação. Nesse senti-
do, a educação escolar deve superar certas concepções abstratas 
que caracterizam a diversidade e os Direitos Humanos, que pre-
cisam ser entendidos concretamente a partir das práticas sociais 
desenvolvidas nos processos democráticos. 

A pluralidade semântica da palavra diversidade mostra a 
riqueza de sua significação. Diversidade quer dizer: variedades, 
diferenças; possibilidades de escolhas a partir de contextos e vi-
vências diversificadas; práticas sociais compõem e caracterizam 
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etnias, culturas, aspectos linguísticos, crenças, gêneros. Tais as-
pectos, profundamente relacionados à ideia de alteridade, não 
podem ser reduzidos mediante processos de mesmificação do ou-
tro; o outro deve ser valorizado justamente em sua alteridade ra-
dical, evitando-se, assim, tornar o outro meramente uma imagem 
de si mesmo ou, quando não o é possível, reduzi-lo a um próximo, 
ao qual se deve respeito, tolerância, ou até mesmo caridade, mas 
ao qual nunca lhe é atribuído o devido reconhecimento de sua 
singularidade irredutível:

Reduzir o outro ao próximo é uma tentação um tan-
to difícil de evitar, pois a alteridade radical constitui 
sempre uma provocação e, portanto, está destinada 
à redução e ao esquecimento na análise da memó-
ria [...]. Porém, nesta gestão do próximo, fica sempre 
um resíduo; no outro se esconde uma alteridade in-
governável, de ameaça, explosiva. Aquilo que tem 
sido normalizado pode acordar em qualquer mo-
mento (SKLIAR, 2003, p. 41). 

A escola, portanto, como um espaço diverso, no qual os di-
ferentes grupos, as identidades e as culturas se manifestam na 
busca do seu reconhecimento, com características singulares na 
composição da pluralidade existente nos diferentes contextos, 
precisa se destacar enquanto espaço para a formação política, 
para a emancipação individual e, por consequência, social. Eis 
uma contradição da função social da escola, que muitas vezes 
legitima a exclusão da diversidade, ao invés de refletir a compo-
sição da sociedade e buscar conscientizar para a valorização das 
diferenças e para a liberdade.

Na escola, como na sociedade, é possível deparar-se com 
extremos: de um lado, o grupo dominante (padrão, modelo); de 
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outro, as minorias (negros, índios, homossexuais, deficientes, 
analfabetos, entre outras), que sofrem diferentes discriminações 
de vários seguimentos sociais, e outros grupos, que, embora ma-
joritários do ponto de vista demográfico, são vítimas constantes 
da negação sumária de seus direitos, quando não da violação 
daqueles já adquiridos, em especial as mulheres e as popula-
ções empobrecidas. Diante desse cenário, e tendo em vista as 
“normas-padrões” que regem a sociedade, não é possível pensar 
na diversidade e em Direitos Humanos sem considerar as diferen-
ças impostas pelo poder simbólico, tanto nos aspectos culturais 
quanto nos econômicos.

Embora a Constituição Federal (1988, art. 5º) assegure 
que todos são iguais perante a lei — e a despeito do fato de que 
muitas pessoas consideram essa igualdade numa perspectiva de 
“humanidade”  (em que todos são iguais porque são humanos),  
valorizando  o respeito e  a tolerância  como  a essência  do prin-
cípio de igualdade de todos para com todos —, é fundamental 
considerar, porém, que os seres humanos são diferentes por na-
tureza e se formam a partir de suas experiências, histórias, cul-
tura, a economia e as políticas. Temos, assim, uma contradição 
ao falarmos de igualdade. Ao não acentuarmos as diferenças, 
exclui-se a possibilidade de gerar igualdade na diversidade — ge-
ra-se conformidade e massificação, mas não igualdade. Se, por 
outro lado, consideramos a igualdade a partir dos aspectos que 
aproximam as diferentes culturas e pessoas, como a linguagem, 
as crenças, os valores, é possível almejar que, da interação dessas 
diferenças gere-se igualdade; dessa forma, a igualdade pode ser 
apresentada numa perspectiva multiculturalista e de diversida-
de, em relação à qual não há espaço para que exista hierarquia 
entre as culturas. 
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O autor e arquiteto da pedagogia crítica estadunidense, 
Peter McLaren (2000), discute as manifestações culturais dos gru-
pos considerados minorias e ressalta a esperança para um mundo 
em conflito. Há, na sociedade atual, um olhar de preconceitos em 
relação às minorias, direcionada principalmente às pessoas com 
características diferentes daquelas definidas pelo poder (moda, 
letramento, cultura, padrões). Tais normatizações ignoram que a 
realidade é composta pelas e nas diferenças e, ao excluir o diferen-
te, passa a negar que somos únicos, ao passo em que a diferença é 
aquilo que nos constitui, propriamente, humanos.

Ao considerar que a sociedade é diversa, é comum en-
contrar formas de exclusão tais como expressões, atos, palavras, 
olhares, que se tornam invisíveis à medida que se naturalizam 
no cotidiano das pessoas. Essas formas de exclusão acabam por 
se naturalizar, podendo causar dois sentimentos: a indiferença e 
o pertencimento — no primeiro caso, por serem banalizadas em 
seus contextos, deixam de ser reconhecidas como um problema e 
passam a configurar como um dado corriqueiro, que pouco sensi-
biliza os envolvidos, gerando exclusão e desconfiança; no segundo 
caso, ocorre uma ambígua situação de reconhecimento e legiti-
mação dos próprios indivíduos atingidos que, por vezes, conside-
ram tais situações como um problema individual e não social.

As escolas, ao se posicionarem ideologicamente, poten-
cializam e ou padronizam as diferenças como “direito”. A natu-
ralização do infortúnio vivenciado é produto de causas sociais, 
pois se trata de uma construção histórica, ideológica, discursiva 
e moral, constituída a partir de ações pedagógicas que expres-
sam relações simbólicas de poder, “uma construção que tende a 
se colocar acima do olhar cotidiano, tornando os acontecimen-
tos passíveis de uma invisibilidade artificial, ainda que não por 
isso menos poderosa” (GENTILI, 2003, p. 33). Como exemplo, po-
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demos citar os papeis desempenhados pelos professores de uma 
escola, que explicitam esta contradição, pela divergência entre 
suas condutas e sua função social: “Os professores estão impli-
cados na produção e reprodução dos discursos e práticas que 
configuram os sujeitos e constituem suas múltiplas identidades 
culturais, bem como constroem sentidos de pertencimento e ou 
de exclusão” (MEYER, 1998, p. 69). 

Faz-se necessário, portanto, superar a escola descrita por 
Althusser, Foucault e, igualmente, Bourdieu (2014), isto é, certo 
modelo de escola que reproduz a sociedade e acaba reforçando 
ações excludentes e injustiças às diferenças:

Numa formação social  determinada, as diferenças das 
ações pedagógicas, que não podem jamais ser definidas 
independentemente de sua dependência a um sistema 
das próprias ações submetidos ao efeito de  dominação 
da ação pedagógica dominante, tendem a reproduzir 
o sistema dos arbitrários culturais característicos dessa 
formação social, isto é,  o domínio do arbitrário cultural 
dominante, contribuindo por esse meio à reprodução das 
relações de força que colocam esse arbitrário cultural em 
posição dominante (BOURDIEU, 1970, p. 35).

Nessa perspectiva, é importante considerar que o cur-
rículo e as ações pensadas e desenvolvidas na escola não são 
neutras, pois, ao fazer escolhas para sua organização, não se 
pode negar as diversas culturas existentes na escola; a política 
cultural dessas representações é construída nas ações pedagó-
gicas, nos posicionamentos dos envolvidos que se constituem 
nas relações sociais que se estabelecem entre os sujeitos, na 
crítica à reprodução das ideologias e na construção de novas 
perspectivas de diversidade.
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A organização curricular não dever ter por foco, portanto, 
apenas os conteúdos disciplinares determinados pelos compo-
nentes curriculares, mas deve ser complementada por interco-
nexões significativas a partir dos saberes construídos historica-
mente, isto é, a efetivação dos processos interdisciplinaridades e 
transversais na construção da consciência emancipadora, deven-
do ser compreendida como espaço privilegiado para a reflexão 
sobre a construção ideológica, a tomada de consciência sobre as 
desigualdades, bem como legitimar a liberdade:

As disciplinas e seus conteúdos passam a se cons-
tituir em ferramentas no processo de construção 
do conhecimento contextualizado, ou, em outras 
palavras, as diversas representações da realidade, 
sistematizadas nas diferentes áreas do conhecimen-
to, são auxiliares no processo de conscientização do 
aprendiz [...] (EYNG, 2007, p. 198).

A escola, como espaço de convivência da diversidade, 
precisa ser concebida como espaço democrático de desmasca-
ramento das exclusões, pois “o silêncio, a atenuação, a ocultação 
edulcorada da exclusão faz com que esta se torne mais poderosa, 
mais intensa, menos dramática e, portanto, mais efetiva” (GEN-
TILI, 2003, p. 42).

De igual modo, a escola também precisa contribuir para 
tornar visíveis as exclusões e, ao mesmo tempo, evidenciar-se 
como um local que respeita o mais elementar dos direitos da 
pessoa, o de ser diferente. Nesse sentido, a escola deve assumir 
a função de assegurar os Direitos Humanos e exercitar o conví-
vio com a diversidade. Esse convívio ultrapassa o respeito, a to-
lerância corresponde à valorização do outro com sensibilidade, 
num posicionamento de alteridade (SKLIAR, 2003); e a escola 
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é responsável por provocar a percepção de que todos temos di-
reitos, que por vezes eles são negligenciados, e despertar nos 
estudantes o desejo de construir uma sociedade desenvolvi-
mento de uma sociedade mais justa — não de forma utópica, 
mas, sim, revolucionária.

2.3 Educação em Direitos Humanos:  
reflexões da práxis 

Em consonância com as Resoluções CNE/CP nº. 01 e 
02/2012, promulgadas pelo MEC, que estabeleceram as Dire-
trizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos e Edu-
cação Ambiental, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUCPR) decidiu incluir em seu Projeto Pedagógico Institucional 
(PPI) e nos Programas Pedagógicos de Curso (PPC), com valida-
de para os ingressantes a partir do segundo semestre de 2013, 
o programa de aprendizagem que recebeu a denominação de 
“Educação em Direitos Humanos e Meio Ambiente”. A ementa 
da disciplina tem como proposta debater a construção histórica, 
social e política dos direitos humanos, a pluralidade, democra-
cia e cidadania e os desafios civilizatórios e ético-políticos, em 
busca da paz e em defesa da vida. Procura-se, ainda, refletir os 
processos que geram desigualdade, políticas públicas centradas 
na defesa dos direitos humanos, a participação e os movimentos 
sociais e, por fim, apresentar os modelos de desenvolvimento e a 
questão ambiental na contemporaneidade.

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 
tem como propósito alertar para a importância da consolidação 
e ampliação da democracia, com foco na Educação em Direitos 
Humanos, de modo a desenvolver, implementar e promover 
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uma cultura de respeito aos Direitos Humanos, sobretudo, em 
um cenário cujo quadro é de agravamento das violências e ace-
lerado processo de exclusão social e econômico que vivem uma 
grande parcela da população brasileira. 

As resoluções de 2012 do MEC que apresentam as Diretri-
zes para Educação em Direitos Humanos, afirmam que os con-
teúdos podem ser trabalhados de diferentes formas: interdis-
ciplinar e transversal, articulando com temas relacionados aos 
Direitos Humanos; como conteúdo especifico; ou, mesclar as 
duas alternativas anteriores. A PUCPR, ao inserir uma disciplina 
especifica para tratar dos Direitos Humanos em suas gradua-
ções, reafirma seu compromisso com uma formação competente 
e crítico-reflexiva, pois a construção dos conteúdos parte da par-
ticularização da realidade, tanto brasileira quanto internacional, 
com temas que buscam envolver os estudantes nos debates de 
assuntos atuais, identificados em seu cotidiano e amplamente 
divulgado nas mídias. Na esteira de Carbonari (2006, p. 20), te-
mos partido da concepção de que: 

Os direitos afirmam-se por meio da luta permanen-
te contra a exploração, o domínio, a vitimização, a 
exclusão e todas as formas de a pequenamento do 
humano. É luta permanente pela emancipação e pela 
construção de relações solidárias e justas. Por isso, a 
afirmação dos direitos humanos sempre esteve — e 
continua — profundamente imbricado às lutas li-
bertárias construídas ao longo dos séculos pelos(as) 
oprimidos(as) e vitimados(as) para abrir caminhos e 
construir pontes de maior humanidade. Isso porque a 
realização dos direitos humanos é um processo histó-
rico, assim como é histórico seu conteúdo.
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  Ao se organizar uma disciplina desse porte e ministrada 
em todos os cursos de licenciatura7 da Universidade, foi necessá-
ria a tomada de uma decisão teórico-metodológica. Por se tratar 
de temática de fundamental importância, mas sobre a qual não 
há consenso, tendo em vista a existência de um acalorado de-
bate na atualidade entre aqueles que se colocam na defesa dos 
Direitos Humanos e os contrários a essa posição, que enxergam 
a defesa dos Direitos Humanos como uma “estratégia” de privile-
giar “bandidos” em detrimento de pessoas “de bem”. Além disso, 
no campo teórico, existem muitas formas e perspectivas político-
-ideológicas possíveis para abordar a temática. 

As teorias jusnaturalistas, positivistas, neopositivistas, 
culturalistas, marxistas, entre outras, que constituem um gran-
de arcabouço de conhecimento, saberes, informações, resultan-
tes do conjunto de esforços de profissionais que se dedicaram ao 
estudo da temática.

Ao contrário de propor uma definição de natureza 
absoluta e definitiva, apresentamos as bases te-
óricas e práticas dos pressupostos conceituais da 
EDH, bem como sua trajetória e afirmação histórica 
em âmbito nacional e internacional, não se limita 
a uma conceituação abstrata e generalizada, mas 
abordando a questão sob uma perspectiva de cará-
ter histórico-critico. (MARINHO, 2012, p.17).

Segundo Benevides (2004 apud MARINHO, 2012, p. 16), 
os Direitos Humanos são universais, naturais e ao mesmo tempo 
históricos. São naturais e universais porque vinculados à natureza 
humana, mas são históricos no sentido de se transformarem de 

7 Cursos de Licenciatura da Escola de Educação e Humanidades — PUCPR: Peda-
gogia, Matemática, Física, Ciências Sociais, História, Química, Letras e Filosofia.
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acordo com o protagonismo histórico dos sujeitos sociais, em dife-
rentes contextos sociais e políticos. Esse autor ainda discorre sobre 
as dimensões dos Direitos Humanos separando-os em três distin-
tas gerações, ou, como o próprio autor denomina, dimensões. 

A primeira dimensão trata das liberdades individuais, que 
convencionamos chamar de direitos civis; a segunda dimensão 
envolve os direitos sociais; e a terceira e última trata dos direi-
tos coletivos da humanidade. Contudo, Weis (1994) alerta para 
os riscos de dividir em gerações ou dimensões, pois se passa a 
ideia de sucessão, quando ainda existe um “descompasso entre 
o direito interno dos países e o direito internacional” (WEIS, 1994 
apud MARINHO, 2012, p. 16).

Segundo Bobbio (1992), os Direitos Humanos nascem 
como direitos naturais universais, desenvolvem-se como direitos 
positivos particulares, para finalmente encontrar a plena realiza-
ção como direitos universais. Entretanto, sabemos que, na prática, 
a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 é por diver-
sas vezes compreendida como uma carta de boas intenções, e que 
por mais que os direitos proclamados por ela sejam todos os dias 
insistentemente defendidos, é fato que a maioria da população do 
planeta não tem acesso os direitos mais básicos. 

Vivemos um acelerado processo de segregação e apartheid 
social, balizado em uma lógica econômica que exclui e deixa 
uma horda de famélicos, miseráveis e despossuídos que lutam 
pela sobrevivência cotidianamente. 

A globalização econômica, a financeirização do capital e a 
implementação do neoliberalismo de Estado, acirraram os con-
flitos de classes, restando um lastro de violência e de empobre-
cimento. Esses processos alcançam principalmente grupos mais 
vulneráveis, como idosos, mulheres, crianças e adolescentes, as 
chamadas “minorias” sociais, que por sua condição peculiar de 
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desenvolvimento e ou ciclo de vida, estão mais suscetíveis as di-
versas naturezas de violação de direitos. 

Diante dessa realidade, procuramos levar à sala de aula o 
debate sobre as grandes teorias dos Direitos Humanos, indicamos 
as polêmicas, a ausência de consenso, os diferentes posiciona-
mentos, e, principalmente, incentivamos a reflexão crítica sobre o 
conjunto de documento que representa a base legal dos Direitos 
Humanos  e a  realidade material, concreta e existencial dos estu-
dantes de licenciatura da Universidade, visando principalmente 
ao público com o qual esse profissional irá trabalhar em após sua 
formação. Além disso, é importante considerar que muitos estu-
dantes empreendem uma luta cotidiana pela sobrevivência dig-
na e contra as adversidades, possuem trajetórias de vida marcada 
pela exclusão social, econômica e cultural, e enfrentam situações 
de preconceito e discriminação por sua condição de cor, raça, etnia, 
orientação sexual e ou situação econômica. 

De posse dessa compreensão do real, e com clareza das 
competências que desejamos desenvolver nos graduandos, bus-
camos desenvolver aulas participativa e dialogada.

Em uma aula partimos para um debate com a consigna: 
Bandido bom é bandido morto? 

Observe que incluímos, junto do ponto de exclamação, 
um outro ponto, o de interrogação. Para suscitar e ampliar o de-
bate e as polêmicas, exibimos diferentes vídeos em que os apre-
sentadores de programas sensacionalistas defendem a prática 
do linchamento e a pena de morte, como solução para o fim da 
violência. Estimulamos a reflexão tendo como ponto de partida 
o senso comum. Ao emergiem as percepções, a mediação do pro-
fessor se dá com o princípio dialético, por expressar, a partir do 
senso comum, as contradições adversas aos Direitos Humanos, 
que, por ora, são violados nos casos que contextualizam as aulas, 
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sendo o aspecto teórico-metodológico a essência da proposta da 
educação em Direitos Humanos.

Entendemos que o melhor modo de se trabalhar com 
temas controversos é enfrentá-los colocando em contradição o 
senso comum, para a construção, no mínimo, do bom senso. 

Nesse sentido, gradativamente passamos a apresentar os 
Direitos Humanos como conquista histórica, resultado de lutas, 
dor e sofrimento humano, e de que modo todo esse processo cul-
minou nas tratativas e normativas legais. Buscamos apresentar 
dados sobre países que mantêm a pena de morte em seus territó-
rios e a ineficácia dessa prática na redução da violência. Também 
trazemos dados e reportagens sobre práticas de linchamento 
envolvendo pessoas inocentes. Por fim, procuramos construir a 
noção do risco que é confundirmos justiça com vingança, além 
de, é claro, estimular a compreensão dos riscos que corremos ao 
apoiar práticas violentas como antídoto às violências. 

Os documentos legais e seus princípios são norteadores 
das aulas, podendo servir como ponto de partida para as refle-
xões de como cada um dos artigos se materializa no cotidiano da 
população e, principalmente, do porquê é importante promover 
a defesa dos Direitos Humanos. 

Procuramos, então, ampliar a concepção inicial dos es-
tudantes sobre Direitos Humanos, fazendo com que estes, aos 
poucos, percebam as contradições entre as abstrações jurídicas 
e o cotidiano real das pessoas, com questionamentos como os 
que seguem: “Se todas as pessoas têm direito à alimentação, por 
que ainda tantas crianças morrem de fome enquanto há tanto 
desperdício?”; “Se as pessoas têm direito à educação, por que um 
bilhão de adultos no mundo são incapazes de ler?”; “Se a escravi-
dão foi realmente abolida, por que 27 milhões de pessoas ainda 
estão escravizadas hoje? É mais que o dobro que em 1800!”. A 
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indignação é um elemento que mobiliza os estudantes a se com-
prometer com a defesa dos Direitos Humanos, pois compreen-
dem que as palavras em um papel não significam muito se não 
estivermos dispostos a transformá-las em realidade.

A disciplina ainda trabalha com as mais diversas expressões 
de violações de direitos e as estratégias de enfrentamentos atra-
vés da construção de políticas públicas e/ou fortalecimentos dos 
movimentos sociais para manunetação, ampliação ou conquista 
de direitos. Discutimos o tráfico humano, de órgão, exploração 
sexual; migrações forçadas; homofobia/transfobia/lesbofobia/
LGBTfobia; violência contra mulheres, crianças, idosos, crianças e 
adolescentes, animais; trabalho escravo; racismo/xenofobia/pre-
conceitos; encarceramento de seres humanos; violência policial; 
desigualdade econômica, fome/miséria/exclusão social; aborto/
direitos sexuais e reprodutivos; populações ribeirinhas, habitantes 
de quilombos e moradores de rua nas cidades. 

Cada grupo de estudante se envolve e se identifica com 
uma temática de pesquisa e estudo, que culmina em um impor-
tante seminário, com construção de mídias, vídeos, cartazes e 
debates sobre a temática escolhida. Como resultado, muitos estu-
dantes que inicialmente entendiam parcialmente a temática dos 
Direitos Humanos passam a ter um instrumento amplo de defesa 
de direitos para trabalhar com seus futuros discentes. Partem de 
sua própria realidade para compreender teorias complexas. Per-
cebemos que muitos passam a se posicionar e a se opor a formas 
preconceituosas e discriminatórias, inclusive melhorando as rela-
ções entre os próprios estudantes em sala de aula.

Compreendemos que o maior ganho da disciplina reside 
no fato de que os estudantes alcançam uma percepção de si mes-
mos enquanto sujeitos históricos, sendo fundamental que eles 
falem sobre aquilo em acreditam, pois somente assim poderão 
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desenvolver com seus futuros discentes os conteúdos atinentes 
aos Direitos Humanos. 

Assim, acreditamos que a luta contra as todas as formas 
de arbítrio, discriminação, preconceito, tortura, pobreza, discri-
minação e outras tantas injustiças e desrespeito não são feitas 
por super-heróis, mas por todos nós, todos os dias, por pessoas 
que se recusam a se calar sobre aquilo que é difícil falar; pessoas 
que compreendem que os Direitos Humanos não são uma pági-
na, uma lição de história ou uma lei no papel, pois “a menos que 
os direitos humanos tenham algum significado para cada um de 
nós, é que de fato ele terá algum significado em outros lugares” 
(ROOSEVELT, 1948, p. 1).

3. Considerações finais

A inclusão do debate sobre a diversidade, seja ela sexual, 
étnica, religiosa ou quaisquer outras, como vimos, passa neces-
sariamente por essa resistência que se deve fazer dia a dia, coti-
diana e ininterruptamente, no seio da própria instituição escolar. 

Não se pode, ou ainda, não se deve esperar do Estado ou 
da sociedade, instituições macro e, portanto, normalizadoras em 
sua própria origem, que incluam deliberadamente este tipo de 
discussão no cotidiano das pautas inerentes ao debate escolar, se 
não por meio da luta, da resistência (ou de focos de resistência), 
da contra conduta cotidiana, em especial de estudantes e pro-
fessores. Uma escola comprometida com a vivência dos Direitos 
Humanos e o respeito à diversidade deve construir um currículo 
multicultural, que busca favorecer a formação para o exercício 
da cidadania, ao considerar as características, as condições so-
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ciais, as representações dos envolvidos nesse processo para ser 
desenvolvido nos espaços escolares.

Nesta perspectiva, é fundamental considerar o papel dos 
sujeitos envolvidos diretamente no agir-fazer pedagógico, em 
sua tarefa e responsabilidade de “ocupar” a escola, assumi-la 
como lugar plural de dialógico, que potencializa as pessoas a 
entender os contextos e pensar as práticas vivenciadas, e cons-
truí-la como lugar de emancipação cultural, política e social. 
Trata-se, portanto, de dotar os sujeitos de sua própria agonística 
(luta), de torná-los protagonistas na construção de uma escola 
justa, inclusiva e democrática, que possa garantir aos indivíduos 
o direito ao exercício pleno de sua existência, ou de ser outramen-
te aquilo que se é.
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