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A Abrasd, Associação Brasileira de Pesquisadores em Sociologia do Direito, criada 

no ano de 2010, tem a finalidade de se constituir em um meio de conexão entre 

pesquisadores e docentes da área. Para tanto, promoveu, entre os dias 26 e 28 de 

outubro de 2011,em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o seu II CONGRESSO. 

A Associação fez deste evento uma homenagem ao professor Luis Alberto Warat, 

de passamento recente. Nesse sentido, em seu encerramento, o professor Leonel 

Severo Rocha (UNISINOS e UCS) proferiu conferência tendo como tema a 

trajetória e importância das obras do jurista “baiano” para a Sociologia do Direito 

no Brasil. Deve-se destacar, ainda, a participação na abertura do evento, de dois 

renomados sociólogos do Direito, os professores Rafaelle de Giorgi (Universitá del 

Salento) e Carlos Lista (Universidad de Córdoba). Também se fizeram presentes os 

professores José Ribas Vieira (PUC-Rio), José Vicente Tavares dos Santos (UFRGS) e 

Joaquim Falcão (FGV-Rio).

Durante a tarde do segundo dia, os participantes puderam assistir a apresentações 

relativas às conexões entre o Direito e a Arte, em especial no que tange ao Cinema 

e Cartoons, ao Direito e a Literatura e das possibilidades entre esse mesmo Direito 

e o rock. Fomaram parte da mesa das atividades: Dani Rudnicki (UniRitter), Fernando 

Tonet (FAPLAN/Anhanguera), Guilherme Azevedo (UNISINOS), José Carlos 

Bortolotti (FAPLAN/Anhanguera), Luis Gustavo Flores (ULBRA/Manaus), Maurício 

Reis (ESADE), Moyses Netto (ULBRA-Canoas), Otaviano Kury (FSG) e Renata 

Almeida da Costa (ESADE/UniRitter), 

Todavia, a atividade mais interessante do evento talvez tenha sido a participação de 

mais de 300 pessoas. Elas inscreveram 118 trabalhos, distribuídos em 12 temas: 1) 

“Pesquisa e Teoria Social do Direito”; 2) “Controle social, estado e democracia”; 3) 

“Crime, Cultura e Violência”; 4) “Direitos Humanos e Práticas Sociais”; 4) “Arte, 

Cultura e Direito”; 5) “Inclusão, Exclusão e Direito”; 6) “Legalidade e Eficácia da 

Legislação”; 7) “Linguagem, Discurso e Sociedade”; 8) “Mídias e Sociologia do 
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O CINEMA COMO FONTE DE REFLEXÃO, CONSTRUÇÃO E 
OXIGINENAÇÃO DO DIREITO NA PÓS-MODERNIDADE.

Carlos Eduardo Rodrigues Lima1

Sumário: Introdução. 1. Direito no Cinema: Uma nova forma de aprendizagem? 2. O filme “Tempo de matar” 
(título em inglês “A time to kill”). 3. Análise entre o Tribunal de Júri Brasileiro e o Direito Americano. 4. O 
Cinema e os Direitos Fundamentais na Pós-modernidade. Considerações Gerais. Referências Bibliográficas.

Resumo: O presente artigo tem o intuito de demonstrar a importante relevância científica e jurídica que a 
sétima arte pode trazer aos bancos acadêmicos do direito, como uma fonte renovadora e de aprimoracão do 
saber, sendo uma forma constante de oxigenação do direito.

Palavras-chave: Direito e Cinema. Filme “Tempo de matar”. Tribunal do Júri Brasileiro e Americano.

Contents: Introduction. 1. Law in Film: A new way of learning? 2. The film “A Time to Kill”. 3. Analysis of 
the Brazilian Court of Jury and American Law. 4. Cinema and fundamental rights in post-modernity. General 
Considerations. References.

Summary: This article aims to demonstrate the important legal and scientific relevance that cinema can 
bring to banks scholars of law as a source of renewal and improved knowledge, being a constant oxygenation 
of law.

Keywords: Law and Cinema. Film “Time to kill”. Jury Trial Brazilian and American.

1  Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de Passo Fundo – RS. Pós-Graduado em 
Direito Civil (latu sensu) pela Faculdade de Ciências Sociais de Florianópolis (CESUSC) em parceria com o 
Instituto Meridional (IMED) de Passo Fundo/RS. Mestrando em Direito pela Universidade Regional Integrada 
do Alto Uruguai e das Missões (URI) - Campus Santo Ângelo/RS.

INTRODUÇÃO.

O presente estudo busca fazer uma associação afirmativa da importância que o cinema pode 
ter na formação e aprendizagem do direito nas instituições de ensino do país, sendo uma forma de auxilio 
na construção de uma visão critica e interpretativa do direito e dos fatos diários vivenciados em sociedades 
multiculturais, por meio da inserção de identidades diversas.

A cinematurgia é uma forma importante de escrita da história, por meio de fonte visual material 
e por apresentar uma relação com fatos verídicos, sendo transportados para a ficção, através de opiniões, 
sentimentos, imagens, testemunhos, glorificando o justo e a ética, vinculando-se a uma idéia universal.

O filme propicia uma provocação ao leitor, segundo Jorge Miranda de Almeida e Itamar Pereira 
de Aguiar, ou seja:

“(...) por meio de desconstrução, metáforas, paradoxos, jogos entre cenas, imagens, tempo, espaço, 
situação, que são tarefas filosóficas. Provocar é condição para que o espanto e a admiração, isto é, a 
abertura do pensamento, aconteçam, permitindo que o ato de filosofar se instale, como visitante, no 
leitor-telespectador”.2

O trabalho, num segundo momento, faz uma análise do filme norte-americano “Tempo de matar”, 
de 1996, no intuito de mostrar que o mesmo pode ser fonte de análise e confronto de princípios vivenciados 
em sociedades contemporâneas ou pós-modernas, onde o aprendizado do direito pode se exteriorizar nas 
telas e ser mais facilmente compreendido.

1. O DIREITO NO CINEMA: UMA NOVA FORMA DE APRENDIZAGEM?

O patrimônio cultural herdado está escrito, primeiro na memória dos indivíduos (cultura oral), depois, 
escrito nas leis, no Direito, nos textos sagrados, na literatura, nas artes. Adquirida a cada geração, a 
cultura é continuamente regenerada.3

É nítido que os profissionais do ensino jurídico no país repassem os seus conhecimentos que 
apreenderam da mesma forma que apreenderam, sem ter aprendido a ensinar e sem tornar o método 
didático mais atrativo, didático, formador e, acima de tudo, qualificador ao discente.

O ensino acadêmico precisa desenvolver uma consciência metodológica aprimorada e dinâmica, 
objetivando que as aulas sejam mais participativas, promissoras, onde o aluno seja um questionador constante, 
capaz de identificar valores e confrontar os fatos da sociedade, analisando-os sob o olhar do mundo jurídico, 
por meio de um olhar técnico e aprimorador.

Por outro lado, tem-se consciência que há inúmeras experiências didáticas cabíveis e em pleno 
uso nas instituições de ensino superior, sem muitas vezes o acompanhamento necessário e avaliativo, capaz 
de valorar a sua aplicabilidade ou qualidade de formação.

Sabe-se que se vive em um mundo multicultural, onde as salas de aulas estão repletas de alunos de 
inúmeras etnias, classes sociais, conhecimentos e vivencias, onde o docente tem que ser capaz de convergir 
todo o seu conhecimento e torná-lo atrativo, perceptível e inteligível, fazendo com que o aluno queira ser um 
agente participativo e não apenas um coadjuvante no cenário nacional.

A pós-modernidade põe diante das sociedades um grande número de migrações e interações 
entre culturas e Estados, onde as miscigenações culturais se multiplicam, interagem e integram-se entre si, 
gerando um imenso arsenal artístico, tendo origem em Hollywood e espalhando-se pelo globo terrestre.

Não se pode esquecer que rock, o funk, a new age e o pop dance (entre outros estilos musicais) 
tornam-se o núcleo de uma cultura juvenil internacionalizada que permite aos adolescentes de todos os 
países comunicarem-se e interagirem entre si. A cultura americana é um operador de universalização, através 
do qual a cultura pode reformular-se, sendo que o europeu culto tinha no seu patrimônio cultural Cervantes, 
Shakespeare, entre outros, como fontes inspiradoras.

As cidades são espécies de ecossistemas que funcionam e organizam-se a partir de interações, 

2  ALMEIDA, Jorge Miranda de, e, AGUIAR, Itamar Pereira de. Filosofia, cinema e educação. Vitória da 
Conquista: Ed. UESB, 2010, p. 7.
3  MORIN, Edgar. O Método 5: A humanidade da humanidade. 4ª ed., Porto Alegre: Sulina, 2007. p 165.
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encontros, trocas, cooperações, concorrência, solidariedade, conflitos etc. Alimentam a autonomia e as 
liberdades privadas que se multiplicam com o desenvolvimento do comércio e, sobretudo, com o crescimento 
das metrópoles.4

A diversidade é o agente capaz de fazer a mudança educacional acontecer, pois faz com que o 
professor busque alternativas louváveis e inovadoras, sendo que um destes instrumentos inovadores pode 
ser encontrado na utilização do cinema no direito, como fonte de confronto e entendimento da legislação 
nacional e confronto com o direito estrangeiro.

Os fins de um indivíduo são, ao mesmo tempo, plurais, incertos e complexos. (...) Entre essas finalidades, 
tudo o que dá poesia à vida, com o amor em primeiro lugar, é fim e meio de si mesmo. A partir daí, 
sobreviver para viver toma um sentido quando viver significa viver poeticamente. Viver poeticamente 
significa viver intensamente a vida, viver de amor, viver de comunhão, viver de comunidade, viver de 
jogo, viver de estética, viver de conhecimento, viver de afetividade e de racionalidade, viver assumindo 
plenamente o destino de homo sapiens-demens, viver inserindo-se na finalidade trinitária.5

A cultura, em cada nação, começa a tornar-se planetária pelo conhecimento ou integração de 
obras de todos os países, não apenas na literatura, música, pintura e cinema.6

O cinema indubitavelmente é uma das melhores formas de expressão da realidade, seja local ou 
internacional, pois consegue expor em uma tela sentimentos, momentos memoráveis, histórias de vidas, a 
própria história e estimula a imaginação dos telespectadores e de seus demais apreciadores.

Por ser uma atividade de entretenimento e diversão, o cinema pode ser considerado como uma 
ferramenta de formação e entendimento do direito nacional ou internacional, desde que utilizado de forma 
crítica e analítica.

Em sala de aula um acadêmico, diante de uma tela, na forma de telespectador, vivencia uma 
realidade, por mais fictícia e absurda que ela possa ser no plano material, mas, certamente, propiciará que o 
mesmo ingresse em uma história ou estória, com personagens, paisagens e diante de uma atmosfera real ou 
histórica.

Pode-se dizer que o cinema tenta imitar o mundo do “ser”, ou seja, tenta imitar uma realidade, 
pois se o cinema expressa uma realidade, um cotidiano e expõe a história na tela, podem-se vislumbrar as 
primeiras aproximações do cinema com o direito.

Numa análise incipiente, pode constatar-se que o cinema guarda uma percepção próxima de uma 
realidade (tratando do universo do ser); já o direito se preocupa com o chamado “dever ser” (a norma).

Embora alguns diretores e produtores não admitam diretamente, o cinema almeja transmitir uma 
ideologia, mesmo que despretensiosa que seja a sua intenção. Todavia, o direito também sofre influências 
ideológicas, sejam elas pela sua raiz românica ou canônica, como também pelo jogo de interesses político-
partidários.

Os filmes buscam atingir o maior número universal de expectadores possíveis, em diferentes 
países ou continentes, rompendo fronteiras, no intuito de disseminar as suas idéias e conceitos, podendo ser 
uma forma de influência positiva ou não, desde que o país receptor não aja de forma coercitiva para censurar 
o seu ingresso e o telespectador saiba ser um crítico constante, sabendo assimilar o que é importante.

A história mostra que os povos dominados sempre tiveram o direito do invasor imposto a sua 
sociedade, bem como o direito cada vez mais tende a romper fronteiras, na atualidade e tornar-se um direito 
continental ou universal, como no caso da Comunidade Europeia e o MERCOSUL.

A sétima arte e o direito são instrumentos de ampla informação e devem estar à disposição 
das pessoas para que sejam interpretados e manuseados, pois não se pode pensar que só há formas de 
aprendizagem do direito em livros acadêmicos. Os estudiosos do mundo jurídico devem estar abertos para 
toda e qualquer forma de aprendizagem e de demonstração de expressão, aceitando as veias artísticas como 
fonte do aprimoramento, pois o cinema traz, muitas vezes, uma abordagem de temas jurídicos e épicos, bem 
como faz o cidadão repensar temas atuais, quando põe na tela fatos da atualidade e de seu cotidiano.

Os doutos estudiosos do direito podem até indagar como é possível haver esta junção direito-
cinema, direito-artes ou direito-literatura, uma vez que o direito é uma ciência com padronização própria e 
linguagem técnica, formal e, de certa forma, cartesiana, podendo parecer haver um abismo entre o mundo 

4  MORIN, Edgar. Op. cit, 183-187.
5  MORIN, Edgar, Op. cit. 155-156.
6  MORIN, Edgar. Op. cit. 229.

científico e o artístico.
Hoje, vive-se em um mundo globalizado, onde o conhecimento aperfeiçoa-se a cada instante, 

devido a constante influência de outros povos em culturas locais. Assim, deve-se haver uma quebra de 
paradigmas e a transposição de um novo conceito científico para o direito, onde o mesmo deve trazer uma 
maior aproximação com as mais variadas formas de artes, gerando uma nova oxigenação para o direito.

Para Morin, a identidade futura faz parte de um cenário:

“(...) futuro é indecifrável. Os destinos locais dependem, cada vez mais, do destino global do planeta, 
que depende também de acontecimentos, inovações, acidentes e descontroles locais capazes de 
desencadear ações e reações em cadeia”.7

Mas, no entanto, não basta unir direito-cinema ou direito-artes, mas há que se fazer com que os 
espectadores sejam estimulados a ter um caráter investigatório e crítico, confrontado o que é ficção com a 
verdade científica, transportando-a para uma realidade local e real, sendo que isto não se adquire de imediato, 
mas com estímulo, treinamento e o confronto de dualidades e não com uma mera interpretação fechada e 
limitativa.

O direito precisa ser vivido, percebendo-o no dia-a-dia do cidadão, como uma forma contínua e 
constante de aprendizagem, identificando-o na rua, na vizinhança, na escola, no trabalho e na arte do cinema, 
pois é um saber em movimento constante.

Como forma de aprimorar o ensino jurídico, tornando-o mais crítico e investigador, os centros 
de ensino brasileiros podem estimular mais a utilização de vídeos para o ensino acadêmico, confrontando o 
direito e a realidade, deixando de ver o cinema como apenas uma forma de entretenimento e sim encontrando 
um grande arsenal cultural para enriquecimento do saber, como complemento as aulas, de forma didática e 
motivadora.

O cinema nos apresenta inúmeras obras como fontes riquíssimas de saber, podendo servir de 
base de debate e controvérsias, no intuito de formação de opinião e aprimoramento técnico, como verificado 
em vários filmes que abordam o dia-a-dia dos agentes do direito, bem como há filmes que suscitam bons 
debates sobre questões jurídicas do cotidiano.

Aplicar o cinema no direito é uma nova proposta interdisciplinar, como uma ferramenta de 
reafirmação, construção e interpretação de um propósito maior, onde a sétima arte serve de método 
auxiliar para ensinar e formar cidadãos conscientes, devendo ser almejado por instituições de ensino, devido 
estas objetivarem não só a formação técnica e acadêmica de alunos, mas a formação humanística, técnica e 
perceptível do mundo como um todo e heterogêneo.

A arte televisiva pode trazer enredos preocupados com o justo, a ética, a moral, a humanidade 
e com princípios universais, pois as películas descrevem rituais judiciários de distintas tradições, em tempos 
pretéritos, presente ou futurísticos, estimulando a compreensão do direito e do mundo como uma fonte 
contínua de saber e formação.

2. O FILME “TEMPO DE MATAR” (TÍTULO EM INGLÊS “A TIME TO KILL”)

Este capítulo está baseado no livro “O Direito no Cinema”, do escritor-professor Gabriel Lacerda8, 
bem como no ensaio jurídico do Professor Pós-doutor Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy9. 

O filme “Tempo de matar” foi lançado no mercado cinematográfico em 1996, com aproximadamente 
149 minutos de vídeo, sendo dirigido pelo diretor Joel Schumacher, estando baseado no romance do John 
Grisham. O filme se passa em uma pequena cidade do estado do Mississipi, nos Estados Unidos da América, 

7  MORIN, Edgar. Op. cit. p. 244
8  Gabriel Lacerda, advogado empresarial, professor, formado pela PUC-RIO, com mestrado na 
Universidade de Harvard (EUA), autor de vários livros na área da ficção, além da obra ora referendada (“O 
Direito no Cinema”) entre os quais se podem destacar: “Em segredo de justiça” (romance organizado na 
forma de um processo judicial), “Eu tenho direito” (manual de direito para leigos de nível secundário), bem 
como livros infanto-juvenis, sendo publicado com pseudônimo de Pedro Pessoa. 
9  Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy, Professor universitário em Brasília (DF), Pós-doutor pela 
Universidade de Boston, Doutor e mestre em Direito pela PUC/SP e Procurador da Fazenda Nacional. Artigo 
“Direito e cinema – Tempo de matar”, elaborado em 2004.
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reproduzindo lugares corriqueiros e comuns, onde uma menina negra (Tonya) de 10 anos é violentada 
por dois homens brancos embriagados que saem dirigindo uma caminhonete desordenadamente, sendo 
que os mesmos acabam jogando garrafas num moço negro, bem como criam caso em uma mercearia de 
afroamericanos.

A menina negra, Tonya, é estuprada e internada em estado de choque, causando forte revolta na 
comunidade negra e, principalmente, na sua família.

Os estupradores são presos, mas o pai da menina (Carl Lee), diante de uma possível injustiça, onde 
talvez os criminosos pudessem ficar impunes, mediante uma sociedade extremamente racista, decide fazer 
justiça com as próprias mãos, invadindo o tribunal e disparando tiros nos acusados, sendo que acaba ferindo 
um policial branco, vindo a agravar mais a repulsa na sociedade eletiva branca.

Todavia, o pai criminoso tem o auxilio de um jovem advogado local (Jack Brigance) que concorda 
em defendê-lo, com a ajuda de uma jovem e rica estudante universitária (interpretada por Sandra Bullock), 
interessada na promulgação e defesa dos direitos humanos, no intuito de beneficiar-se, posteriormente, com 
a publicidade do caso.

O advogado jovem passa a sofrer retaliações e ameaças de seus pares de cor branca (ala 
conservadora da cidade), pois querer defender alguém negro, pobre que matou e feriu “brancos descentes”.

O casuísta jovem busca apoio e conselhos junto a um advogado alcoólatra, que fora seu professor 
universitário, e que estava impedido de atuar em juízo, devido os problemas oriundos do alcoolismo. Devido 
às inúmeras pressões sofridas pela família do defensor, a mesma tem que deixar a cidade, no intuito de obter 
proteção, pois a sua casa é incendiada e passam a ser ameaçados de morte.

O filme é rico de atos procedimentais, na área penal, pois o filme mostra a necessidade de se 
constituir um corpo de jurados imparcial, onde o advogado busca desaforar o feito, no intuito de manter 
o processo incólume diante da pressão da classe dominante. Uma parte marcante no decorrer da película 
cinematográfica, é o momento da quebra do princípio da imparcialidade, quando o juiz chama o defensor em 
sua casa e enfatiza que irá indeferir o pedido, mostrando-se que não é favorável às teses de defesa.

O desconforto da sociedade americana é retratada no momento em que há multidões que se 
reúnem em frente ao fórum para manifestar e expressar as suas opiniões, por meio de tensões sociais 
marcantes, sendo que um membro da klan é queimado vivo, por ser atingido por um coquetel molotov.

A obra traz em seu enredo os conflitos sociais existentes, sendo que, além do racismo, mostra 
também atuação da klu klux khan, num ambiente de muita tensão e revolta social.

Ao final Carl Lee é absolvido, tendo o depoimento a seu favor do policial branco, bem como pela 
forte determinação do advogado jovem que sem mais ter argumentos jurídicos, restam-lhe apenas recursos 
retóricos, devendo convencer o corpo de jurados. Então, em audiência, pede aos jurados que fechem os 
olhos e narra o estupro da filha do réu, momento a momento, com ênfase e riqueza de pormenores. Ao final 
da oratória, pede que todos imaginem que a menina violentada é branca e ordena que abram os olhos. O 
recurso da retórica foi infalível, pois causou comoção geral, sendo o réu inocentado.

O filme configura-se em grande segregação racial vivenciada no Estado Americano, com forte 
apelo emocional e nítida diferenciação de classes, onde o negro serve para o trabalho menosprezado e o 
branco que tem o cargo importante e ao seu lado a o apoio da “justiça”.10 A situação faz repensar que o 
Estado Americano não é tão justo como se demonstra diante do mundo globalizado, pois insinua corrupção 
no judiciário, mostrando o lado obscuro da sociedade.

Há que se repensar que a morosidade e a imparcialidade da sociedade, move a justificação da 
justiça pelas próprias mãos, sendo algo almejável e justificável.

O advogado defensor, mesmo ciente dos direitos do acusado, não busca a diminuição da pena 
pela confissão da autoria, pois a confissão substituiria a pena de morte pela prisão perpétua, dando ênfase aos 
valores e ideais para o processo.

O idealismo é um dos fatores marcantes no filme, tanto na obtenção da inocência, como também 
na despretensão do advogado em obter honorários, mesmo estando à beira da insolvência.

10  Grifo próprio, pois a “Justiça” tem um caráter privilegiador de minorias brancas no filme.

O filme ressalta aspectos importantes no tocante à discriminação racial negra e o desempenho 
do advogado jovem, onde o bem prevalece contra o mal. No entanto, tem-se que avaliar a inserção das classes 
organizacionais sociais e dos ativistas na obtenção da igualdade social, inclusive, no momento em que ocorre 
a mudança de foro (desaforamento), no intuito de obter um julgamento mais imparcial.

Não se pode esquecer que o réu é um homicida, infringiu a lei, desrespeitou a sociedade, sendo 
que o diretor tenta incutir que ao júri caberiam apenas duas alternativas, ou seja, libertá-lo ou manda-lo para 
a cadeira elétrica (free or fry).

No julgamento há uma citação interessante de Beccaria: A ignorância que julga por sentimento está 
menos sujeita a erro do que o homem instruído que decide conforme a opinião incerta (1764).11

3. ANÁLISE ENTRE O TRIBUNAL DO JÚRI BRASILEIRO E O AMERICANO.

O direito pátrio nacional optou por assegurar a instituição do Júri na Magna Carta, sendo criado 
para apurar e julgar os crimes dolosos contra a vida, como prevê o art. 5º, inciso XXXVIII e alíneas, onde trata 
dos direitos e deveres individuais e coletivos:

Art. 5º, XXXVIII – é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurada12:
a) a plenitude de defesa;
b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;
d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos a vida.

O legislador brasileiro teve o intuito de buscar através da comoção popular que acontece nos 
crimes dolosos contra a vida, principalmente, nos casos do homicídio doloso, retirar do juiz a responsabilidade 
de uma decisão, por entender que o igual deve julgar o igual, sendo responsável pelo destino do seu semelhante, 
vindo a atender a necessidade de aclamação da justiça, pois os jurados são representantes do povo.

O Tribunal do Júri é composto por sete jurados, sendo escolhidos entre cidadãos de índole 
impecável e idoneidade.

Historicamente, a instituição do júri foi instituída em 18 de junho de 1822, por intermédio da 
independência, tendo o objetivo de julgar os crimes de imprensa, sendo que ganhou alcance constitucional 
em 1824, no governo de Dom Pedro I, passando a julgar todo o tipo de crime. Atualmente, o Tribunal do Júri 
atua em julgamentos de 1º grau, tanto na Justiça Federal quanto na Estadual, conforme prevê a Constituição 
Federal.13

No Brasil o Júri é um procedimento obrigatório nos crimes dolosos contra a vida14, sendo que 

11  LACERDA, Gabriel. O direito no Cinema: Relato de uma experiência didática no campo do Direito. 
Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007, p. 212. 
12  O art. 5º tornou-se cláusula pétrea, amparado pelo art. 60, § 4º, IV, não sendo objeto de deliberação a 
proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais, bem como jamais poderá ser alterado, 
exceto se houver mudança profunda das estruturas políticas e sociais, como no caso de uma revolução.
13  A Carta Magna tratou de excepcionar hipóteses em que certas pessoas, devido funções que exercem, têm direito a 
julgamento em foro privilegiado nos crimes comuns e/ou de responsabilidade. São normas de aplicabilidade imediata, “não apenas 
por sua natureza constitucional e processual, mas também por contemplar não o ocupante do cargo, mas a dignidade da função.” 
No art. 102, inciso I, alíneas b e c, foi atribuído ao Supremo Tribunal Federal a competência para processo e julgamento, nas 
infrações penais comuns, do Presidente da República, do Vice-Presidente, dos membros do Congresso Nacional, dos Ministros de 
Estado e do Procurador-Geral da República, bem como, nas infrações penais comuns e nas de responsabilidade, dos membros dos 
Tribunais Superiores, do Tribunal de Contas da União e dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. Já, no art. 105, 
inciso I, alínea a, ficou o Superior Tribunal de Justiça competente para processar e julgar, nos crimes comuns, os Governadores 
de Estado e do Distrito Federal, bem como, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores de Tribunais de Justiça, os 
membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, dos Tribunais Regionais Federais, Eleitorais e do Trabalho, dos 
Conselhos e Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais. Todavia, no art. 
108, inciso I, alínea a, atribui competência aos Tribunais Regionais Federais para processo e julgamento, nos crimes comuns e de 
responsabilidade, dos juízes federais, incluídos os da Justiça Militar e do Trabalho, bem como os membros do Ministério Público da 
União.
14  Designado nos arts. 121 a 124 do Código Penal Brasileiro.
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a instituição presume que o réu seja culpado, não se configurando como um procedimento subjetivo em 
face de sua obrigatoriedade, bem como o juiz togado possui um papel passivo, pois o mesmo aceita todas as 
provas trazidas pelas partes. Faz-se necessário lembrar que o réu é interrogado, podendo permanecer calado. 
Todavia, as testemunhas são interrogadas. Quanto à composição do cenário, pode-se constatar, na audiência, 
que o promotor senta-se ao lado do juiz, sendo que a acusação senta-se em ângulo reto à mesa do juiz, bem 
como o réu fica de frente para o corpo de jurados. No tocante a parte instrumental, não é feito registro da 
fala das partes postulantes. Ao final da sessão, os jurados se reúnem secretamente, sendo vigiados pra não 
haver comunicação entre si.

Os arts. 433 e 497 do Código de Processo Penal Brasileiro prevê a parte procedimental do Júri, 
onde se podem encontrar as seguintes premissas:

- a função do jurado;

- a forma de escolha dos jurados;

- as hipóteses cabíveis de isenção de quem estão isentos de participar;

- o processo de alistamento dos jurados;

- a forma de organização do júri;

- e a forma de julgamento do júri.

Não se pode esquecer que o Tribunal do Júri possui caráter soberano e sua decisão não poderá 
ser alterada, tendo a presença do juiz, em audiência, a função de presidência do Júri.

Os sete jurados são sorteados dentre vinte e um convocados, sendo realizada a chamada de pelo 
menos quinze à seção. E, o Promotor e o Defensor podem recusar até três sorteados sem precisar explicar 
o motivo da rejeição.

É bom salientar que o art. 439 do Código de Processo Penal, manda que, anualmente, o juiz da vara 
do júri proceda à escolha de até quinhentas pessoas15, baseado em seu conhecimento pessoal, com idoneidade 
intocável, bem como poderá beneficiar-se de listas de associações, sindicatos e repartições públicas. Assim, 
publicar-se-á lista sujeita a impugnação dos nomes, por qualquer cidadão, sendo que se houver o transcurso 
do prazo de impugnação, os nomes serão publicados no Diário Oficial do Judiciário e terá o prazo de validade 
de um ano.

Sabe-se que a prática não funciona como a lei prevê, pois a realidade de cada comarca acaba 
adaptando-se à sua necessidade.

Para participar como membro do corpo de jurados há uma busca muito grande, devido ao amparo 
em legislação trabalhista, bem como pela intenção de promover a justiça social e resguardar a sociedade de 
uma não punição ao igual infrator. Assim, a legislação trabalhista confere no art. 473, VIII, da CLT (Consolidação 
das Leis Trabalhistas), a dispensa de presença do trabalhador ao emprego todas as vezes que for convocado 
para o júri, sem prejuízo de seu salário, sendo a dispensa estendida não só a quem vai participar da sessão, 
mas a todos que forem convocados. É bom salientar que o jurado se beneficia do direito à prisão especial na 
hipótese de cometimento de algum crime comum até que ocorra o julgamento, bem como o mesmo possui 
o benefício de preferência em caso de empate em concorrências.

A recusa ao serviço do júri, baseado em convicção religiosa, filosófica ou política, importará a 
perda de direitos políticos16. No entanto, esta ressalva deve ser vista com base na Magna Carta (art. 5º, VIII), 
onde o mesmo enfatiza que “ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção 
religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e 
recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei.” Há também o art. 15, inciso IV da Constituição Federal 
que diz que “é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de recusa de 
cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa”.

No entanto, se analisar o filme “Tempo de Matar”, proposto para aplicabilidade do ensino jurídico, 
pode-se constatar que o réu no tribunal do Júri dos Estados Unidos da América (E.U.A) possui a faculdade de 

15  Em cidades pequenas a lista de jurados é menor, variando entre 80 a 300 pessoas.
16  Garantia conferida no art. 435 do Código de Processo Penal Brasileiro.

optar pelo benefício do júri, por não se declarar culpado (“trail by jury”), pois o mesmo presume-se inocente, 
bem como pode-se verificar que o devido processo legal (“due processo of law”) é um direito público subjetivo 
aplicado segundo regras locais de cada estado da Federação. O acusado é questionado sobre as circunstâncias 
do ato delituoso, bem como as testemunhas não são interrogadas, apenas questionadas. O corpo de jurados 
é composto por doze jurados, dentre eleitores, bem como a defesa, acusados e acusação sentam-se lado 
a lado, todos de frente para o juiz e de costas para o auditório. Há o registro da argumentação das partes 
postulantes. Os jurados se reúnem secretamente e discutem abertamente o caso, havendo um consenso 
comum e não há vigilância, mas não há comunicação com o público constante no auditório.

Logo, o cinema, através do filme, ora exposto, pode ser uma fonte de informação e confronto de 
direitos, leis e costumes, pois se vive em um mundo globalizado, cabendo ao ensino jurídico ser uma fonte 
constante de aprendizado e aprimoramento, podendo conferir-se as ineficácias do sistema jurídico penal, 
em ambas as legislações, pois ambos trazem precariedades em sua constituição, carecendo de revisão e 
aprimoramento, no intuito de promover uma justiça mais adequada e igualitária. 

4 - O CINEMA E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS NA PÓS-MODERNIDADE.

O direito traz em sua estrutura um inúmero rol de direitos fundamentais, sendo repetidos e 
reestudados no decorrer de uma vida acadêmica, pois as suas interpretações tornam-se mais complexas à 
medida que a sociedade evolui. Todavia, a vida acadêmica pode ficar mais fácil, se utilizarmos ferramentas que 
nos possibilitem assimilar facilmente alguns entendimentos do mundo jurídico, podendo ser um filme.

Existem filmes de excelente qualidade que nos proporcionam entender melhor à essencia da 
teoria dos direitos fundamentais, tanto quanto direito à igualdade entre homens e mulheres, ou no tocante 
ao respeito da opção sexual de cada cidadão, bem como no tocante ao preconceito racial, como exposto 
no filme “Tempo de Matar”. O referido filme também faz uma reflexão superficial sobre a pena de morte, 
podendo ser analisado o tema diante da legislação brasileira.17

A presente película cinematográfica oportuniza uma análise dos direitos fundamentais, aplicados 
aos direitos do ser humano reconhecidos e positivados no âmbito do direito constitucional positivo de um 
determinado Estado, podendo ser diferido dos direitos humanos, com o qual é frequentemente confundido 
e utilizado como sinônimo, na medida em que este se aplica aos direitos reconhecidos ao ser humano como 
tal pelo Direito Internacional por meio de tratados, e que aspiram à validade universal, para todos os povos 
e tempos, tendo, validade independentemente de sua positivação em uma determinada ordem constitucional, 
com caráter supranacional.

Canotilho enfatiza que “considera-se existir uma colisão autêntica de direitos fundamentais quando o 
exercício de um direito fundamental por parte do seu titular colide com o exercício do direito fundamental por parte 
de outro titular.”18

O filme também propicia a abertura de um debate sobre os direitos fundamentais, pois os direitos 
fundamentais foram se desenvolvendo através dos tempos, sendo que didaticamente, os doutrinadores se 
utilizam do termo “gerações,” para melhor explicar a evolução, sendo verificada em quatro etapas diferenciadas.

Os direitos à liberdade, conhecidos como direitos de 1ª geração, são os direitos civis e políticos 
do homem, que se opunham ao direito estatal, pois a liberdade do indivíduo tinha que ser resguardada face 
ao poder do Estado absolutista, ao mesmo tempo em que o cidadão necessitava participar desse poder. 
Despontaram no final do século XVII, trazendo uma limitação ao poder estatal, onde as prestações negativas 
impunham ao Estado uma obrigação de não fazer.

Com o advento da revolução industrial, o indivíduo abandonou a terra e passou a viver na cidade, 
enfrentando a agitação do desenvolvimento tecnológico, passando a participar de novos espaços, como a 

17  A pena de morte foi abolida para todos os crimes não-militares na Constituição de 1988 (artigo 5º, 
inciso XLVII). Esta prevista para crimes militares, somente em tempos de guerra. O Brasil é o único país de 
língua portuguesa que prevê a pena de morte na Constituição
18  GOMES Canotilho, J. J. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 3ª edição, Almedina, 1999, p. 
1191.



2322

fábrica e os partidos políticos, aspirando a um bem-estar material, ancorado na modernidade. Surge, então, os 
direitos econômicos, culturais e sociais, assim como os direitos coletivos, já que diferentes formas de Estado 
social tinham sido introduzidas, são conhecidos como direitos de 2ª geração, surgiram logo após a Primeira 
Grande Guerra Mundial.

No entanto, no final do século XX, surgiu a 3ª geração de direitos fundamentais, com a finalidade 
de tutelar o próprio gênero humano, direitos considerados transindividuais, direitos de pessoas consideradas 
coletivamente, tais como os direitos de fraternidade, de solidariedade, traduzindo-se num meio ambiente 
equilibrado, no avanço tecnológico, duma vida tranquila, à autodeterminação dos povos, à comunicação e à 
paz.

Com o surgimento do novo milênio, o comportamento dos homens sofre alterações e começa a 
surgir a 4ª geração dos direitos fundamentais, com as clonagens, alimentos transgênicos, a informática, direito 
à informação, à democracia, ao pluralismo.

Assim, pode-se verificar que os direitos evoluíram tanto até os dias de hoje, estando cada vez 
mais presentes nos tratados internacionais, que conseguem se infiltrar aos direitos internos dos Estados, 
sendo um instrumento supranacional que atua diante de toda a comunidade internacional, no intuito de 
dignificar as condições de vida do homem, através do respeito aos seus direitos, independentemente de sua 
nacionalidade, raça, credo, idade, cor, estando sujeito esta tutela à condição de homem.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O cinema, como todas as artes, deve ser, antes de mais nada, transgressor. Ele pode ser um fantástico 
instrumento de compreensão do mundo e não de banalização.19

O cinema pode ser uma forma de valorização de toda e qualquer cultura popular, sendo fonte de 
formação cultural, como forma de embate e confronto de situações, através de sobreposição de opiniões e 
por meio de uma análise das informações e fatos expostos diante de uma sociedade multicultural, vindo a ser 
fonte de oxigenação e aprimoramento do conhecimento.

As películas proporcionam uma análise sobre temas relevantes e altamente jurídicos, vivenciados 
em sociedade, tais como o amor, religião, princípios, valores, deveres e direitos. Já, por sua vez, a literatura 
proporciona uma avaliação mais crítica e severa dos assuntos jurídicos, servindo de fonte para cinema, 
potencializando as situações de interdisciplinariedade, onde os fatos diários são externados na tela.

O texto buscou analisar de forma rápida e prática, num olhar mais crítico, o filme “Tempo de 
matar”, onde o mesmo mostra a prepoderância da classe branca (minoritária) diante da classe negra, impondo 
leis e costumes.

O negro, no filme, é ilustrado como o segregado, pobre, de cor, excluído, ficando a margem da 
sociedade americana, estando de fora do Estado paternalista e democrático visto e idealizado pela comunidade 
mundial. 

A “justiça pelas próprias mãos”, punível, em qualquer ordenamento jurídico, configura-se num 
ato de sufrágio ao preceito penal de respeito ao Estado como detentor da justiça, tem, no filme, amparo e 
despenalização, sem base juridica excludente, ou seja, a arguição de legítima defesa, mas sim amparo na moral.

O filme mostra com nitidez o auxilio das organizações paraestatais que buscam a reafirmação 
e preservação dos direitos sociais e humanos, sendo uma forma de insurgência na sociedade em favor das 
classes desfavorecidas.

Um fato que deve ser detentor de muita atenção, no filme, é a corrupção do processo judiciário 
e a quebra do decoro e da imparcialidade proposta pelo juiz, no momento que deixa nítido o favorecimento 
em deterimento da classe branca.

O desempenho do advogado defensor é excepcional e notável, na retórica e busca de defesa do 
oprimido, mesmo diante de uma sociedade opressora e racial, onde a criatividade e a inserção da emoção são 

19  Frase de Walter Salles, diretor de filmes como a “Central do Brasil” e “Abril despedaçado”.

os fatores determinantes para a obtenção da absolvição, sendo que neste momento pode-se avaliar a conduta 
ética, profissional e o código de conduta dos advogados.

O filme não apresenta regras sérias, científicas e técnicas que dessem êxito a absolvição do 
acusado, pois o mesmo é socorrido por construção argumentativa artificial e não técnica ou jurídica, estando 
alicerçada a uma retórica sentimental e fundamentada em caráter subjetivo, por parte do orador, baseando em 
um direito potestativo, onde o réu fora inocentado por ter matado os estrupadores de sua filha. Mas, o que 
parece é que a morosidade procedimental e a imparcialidade, associada à iniquidade processual justificariam 
a justiça pelas próprias mãos. Será que se pode analisar este fato como uma nova forma de impunidade?

O sistema norte-americano prima pela regra do “plea-bargaining system”, ou seja, o sistema de 
negociação fundamentada, onde o réu confessa a sua culpa em benefício da diminuição do castigo, pois, no 
caso do filme, a confissão livraria o réu da pena de morte e a substituiria pela pena perpétua.

Como o filme se basea num enredo jurídico, não se pode esquecer-se de fazer uma análise do 
papel do juiz, pois o mesmo faz parte de um modelo olímpico, sobreposto na tríade processual, onde a 
aparente distância das partes disfarça as perigosas relações políticas, existindo aversão a alguns precedentes 
jurídicos e sociais.

O que se deve muito questionar é que o filme desafia o sufrágio universal de que os americanos 
são cientes de seus direitos e os têm preservados, sendo um estado igualitário para todos, sem discriminação, 
estando esta teoria inserida na corrente sanguínea do cidadão americano e seio de sua sociedade. 

No entanto o que se deve deixar nítido é a primazia pela justiça como valor supremo, onde as 
teses jurídicas expostas baseiam-se no jusnaturalismo, acenando para a condição de sobrevivência e aceitação 
do mundo jurídico. Logo, a dramaturgia proposta se configura num embate dialético, onde a síntese está 
alicerçada na honra, ética, moral e poder de persuasão, sendo valorado de forma acertiva pelo cineasta-autor.
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DIREITO E LITERATURA: O ensino jurídico no discurso literário.

Domingos Antonio Feitosa Ribeiro1

RESUMO

O objeto do estudo são as narrativas da literatura clássica nacional e internacional e as suas personagens que 
inseridos em um dado contexto social e histórico que demonstram a realidade do ensino jurídico. O objetivo 
geral do trabalho é pesquisar os discursos literários e as suas interpretações sociais sobre o ensino jurídico, 
bem como a conseqüência desse ensino em um determinado contexto histórico-social, especificamente 
se pretende analisar o binômio Direito e Literatura, fazer as aproximações teóricas, as quais perpassam 
necessariamente pelas Ciências Sociais, analisando obras literárias que narram atores do ensino jurídico 
desde o século XIX, tempo no qual marca o início do Curso de Direito no Brasil. Ademais, analisar-se-á 
a conseqüência desse ensino jurídico e a formação de bacharéis do século XIX à modernidade do século 
XXI. Para tal fim, necessita-se materializar historicamente os sujeitos que passaram pelo ensino jurídico e se 
formaram neste mesmo ensino, já que a literatura é um retrato fiel da realidade. Conclui-se com a construção 
das características sociais dos atores e os formados do ensino jurídico, dialeticamente com o parâmetro da 
modernidade e o papel atual do ensino jurídico nesta sociedade. O referencial teórico utilizado são as obras 
literárias clássicas nacionais e internacionais do século XIX ao século XXI, para análise do ensino jurídico 
usam-se os autores José Eduardo Faria, Antonio Carlos Wolkmer, José Geraldo Sousa Jr., Roberto Lyra Filho, 
Roberto Ramos Aguiar, Eliane Junqueira, Paulo Medina, Fábio Sá e Silva, Luís Warat, Aurélio Wander Bastos, 
Cláudio Souto, Joaquim Falcão, Boaventura de Sousa Santos, Rafaelle De Giorgi e F. Miranda Rosa. O trabalho 
está concluído.

Palavras-chaves: Direito, Ciências Sociais; literatura e ensino jurídico.

ABSTRACT

The object of search are the national and internacional narratives of classical literatures and their characters 
embedded in a social and historical context placed that demonstrate the reality of legal education. The 
overall objective of the work is research into the literary discourse and their social interpretations of the 
legal education, and the consequence of this teaching in a particular social and historical context, specifically 
intended to analyze the binomial law and literature, doing the theoretical approaches, which necessarily cross 
the Social Sciences, analysing literary narratives describing the characters the legal education since century 
XIX, time at which the beginning the Law of Course in Brazil. Moreover, it will analyze the consequence of 
legal education and the formation of the graduates of century XIX to the modernity of century XXI. For this 
purpose, needs to be materialized historically subjects who went throught law school and graduate in this 
education, since the literature is an accurate portrayal of reality. It concludes with the construction of the 
social characteristics of actors and graduates of legal education, dialectically with the parameter of modernity 
and the current role of the legal education in this society. The theoretical framework used is the classical 
literary works national and internacional century XIX to the century XXI, for review of legal education to use 
the authors José Eduardo Faria, Antonio Carlos Wolkmer, José Geraldo Sousa Jr., Roberto Lyra Filho, Roberto 
Ramos Aguiar, Eliane Junqueira, Paulo Medina, Fábio Sá e Silva, Luís Warat, Aurélio Wander Bastos, Cláudio 
Souto, Joaquim Falcão, Boaventura de Sousa Santos, Rafaelle De Giorgi and F. A. Miranda Rosa. The search has 
been completed.

Keyword: Law, Social Science; literature and legal education.

1  Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e discente do Curso de Ciências 
Sociais da Universidade Federal do Pará (UFPA). Email: domfribeiro@gmail.com .

1 INTRODUÇÃO: aproximação Direito e Literatura

O ensino jurídico é um tema delicado por si só, ainda mais quando tratado dentro dos padrões 
das discussões que periodicamente as Universidades e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) abordam 
sobre o assunto. No entanto, o presente trabalho estuda o ensino jurídico, distante da exegese, da dogmática, 
dos positivismos2 constantes nas salas de aulas, dos manuais, dos compêndios, das sebentas3, pois o ensino 
jurídico será tratado com a sensibilidade crítica proporcionada pela literatura, característica essa antagônica 
se comparada com o positivismo jurídico. Ressalta-se que essa característica não é privilégio só da literatura, 
pois na arte, na música e no cinema, na cultura há sensibilidade maior do que se encontra no Direito que se 
ensina.

Inicialmente, necessita-se conhecer a origem do ensino jurídico brasileiro. Para tal análise far-se-á 
um abordagem histórica do início dos cursos de direito no Brasil, a concreticidade4 da formação dos cursos 
jurídicos nacionais, abordando-os, também, de maneira sócio-econômica, pois a literatura se permite todas 
essas análises. Posteriormente, estuda-se o ensino jurídico na modernidade comparando-o com a análise 
feita pela literatura, para ao fim concluir com o ensino jurídico para que(m)? Essas fases de desenvolvimento 
do trabalho podem ser metaforicamente comparadas com o ciclo de desenvolvimento do homem: nascer, 
reproduzir e morrer. Porém, neste trabalho o nascer é dividido na formação do zigoto, o ensino jurídico no 
período colonial, o nascimento propriamente dito, que é o período imperial, o período republicano, o qual 
seria o primeiro choro; já a reprodução é o ensino jurídico do século XX à século XXI; e por fim a morte, a 
qual seria o ensino jurídico para que(m)?, que neste trabalho será tratada como a eutanásia, pois o ensino do 
Direito sofre de uma doença incurável, e a solução para a morte sem dor seria desligar os aparelhos, abreviar 
o tempo de vida, todavia ainda há esperanças de vida para que o ensino dos Direitos seja direito.

Alguém que por ventura só conheça a literatura da lei, das decisões judiciais e das doutrinas do 
mundo jurídico, ou quiçá aquele que também tem a leitura de romances, de ficções consagradas pela literatura 
clássica, deve de plano rejeitar a titulação deste artigo, contudo a literatura tem um alcance inimaginável, pois 
a linguagem, a narrativa, a metáfora, dada por um autor de obra literária; assim como a letra de uma música; a 
película de um filme, elas são capazes de transportar qualquer pessoa para o mundo das letras, da imaginação, 
da interpretação, para uma realidade mais palpável ao leitor. Logo, a colocação num mesmo plano da Literatura 
e do Direito não é novidade, pois nos Estados Unidos na década de 80 surge o movimento law and literature5, 
enquanto que no Brasil no final da década de 90 o movimento Direito e Literatura surge, principalmente, no 
que tange a análise sociológica da literatura, com a autora Eliane Botelho Junqueira6.

Poder-se-ia tratar do Direito na Literatura, ou do direito à literatura, ou o Direito como Literatura, 
porém todas essas hipóteses recaem num viés positivista, já que o direito à Literatura é, em suma, o acesso 
das pessoas às obras literárias, possibilitar que todas as pessoas tenham acesso ao acervo literário, seria 
criar bibliotecas públicas, conceder isenção de impostos para baratear livros. Enquanto que o direito como 
literatura é, em síntese, tratar as decisões judiciais, as leis e as doutrinas, todos os escritos jurídicos como 
narrativa, como um romance, como uma obra. O direito na literatura seria analisar os casos narrados nas 
obras literárias dentro de um contexto jurídico, enxergar na literatura exemplos que possam embasar os 
2  LYRA FILHO diz que “uma das mentiras mais comuns é sustentar que vocês devem, primeiro, conhecer 
bem as leis e os costumes da classe, grupo e povos dominantes; e, depois, se quiserem, tratá-los, em mais 
largas perspectivas sociológicas, políticas e críticas.” (1993, p.22).
3  Eça de Queiroz no Livro O Conde d’Abranhos define o que seria a sebenta como sendo:“O 
estudante habituando-se, durante cinco anos, a decorar todas as noites, palavra por palavra, parágrafos que 
há quarenta anos permanecem imutáveis, sem os criticar, sem os comentar, ganha o hábito salutar de aceitar 
sem discussão e com obediência as idéias preconcebidas, os princípios adotados, os dogmas provados, as 
instituições reconhecidas.”
4  Karel KOSÍK (1976, p. 16) diz que a concreticidade “[...] é ao mesmo tempo um processo no curso 
do qual sob o mundo da aparência se desvenda o mundo real; por trás da aparência externa do fenômeno se 
desvenda a lei do fenômeno; por trás do movimento visível, o movimento real interno; por trás do fenômeno 
a essência”
5  O movimento law and literature para JUNQUEIRA “conquistou importante espaço institucional, 
quer através de publicação de revista especializada, quer através da criação de disciplinas específicas dentro 
dos currículos das faculdades de direito” (1998, p. 21).
6  JUNQUEIRA, Eliane Botelho. Literatura e Direito: uma outra leitura do mundo das leis. Rio de Janeiro: 
Letra Capital, 1998.
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direitos, narrar fatos contidos na norma, seria a Literatura como expressão do Direito.
O presente trabalho poderia se confundir com esta última forma de visão do Direito na Literatura, 

todavia a escolha pelo tema como Direito e Literatura não é por acaso, haja vista que se utilizará a literatura 
como fonte histórica e sociológica, como forma de discurso do direito, tal como é as Ciências Sociais7. 
Ademais se utilizará dos recursos literários tal como a metáfora, a ironia, a linguagem, para caracterizar os 
bacharéis que marcam o ensino jurídico brasileiro e atravessam o tempo.

O ensino do Direito ao longo dos tempos apresenta características comuns que levam há um único 
sentido no ensino do Direito, que é a busca incessante por dinheiro e status possibilitado pela bacharelice8 
transformam os estudantes que antes não tinham o desejo de cursar Direito, a partir de então tê-lo, logo o 
curso de Direito torna-se a porta de entrada do glamour, do sonho de pertencer a elite nacional.

Para se chegar a uma conclusão sobre o atual ensino jurídico necessário conhecer a história desse 
ensino jurídico, para tal utiliza-se da narrativa literária que é uma excelente fonte histórica, portanto se 
utilizando do discurso literário em que contexto histórico-social nasce o curso jurídico no Brasil? A literatura 
possui o seu próprio campo teórico independente e livre de qualquer influência das teorias jurídicas, assim 
como o Direito não depende das teorias literárias, no entanto as duas ciências se intercedem, já que a 
sociedade Qual a conseqüência que a formação do ensino jurídico brasileiro trouxe para o atual modelo de 
ensino? 

Como hipóteses têm-se que as obras literárias são fontes históricas, as quais são fiéis aos fatos, 
sendo que é plenamente aceitável se recorrer a estas para retratar o ensino jurídico historicamente, além 
dos fatores históricos, as obras literárias são, também, capazes de ser uma fonte de análise sociológica sobre 
o ensino jurídico, podendo utilizar dos recursos literários, tal como: a metáfora, a ironia e a linguagem para 
tecer a crítica; A literatura é uma forma de discurso do Direito, assim como as ciências sociais, os quais juntos 
dão o panorama real das fases atravessadas pelo ensino jurídico; As semelhanças são bem maiores que as 
diferenças que há entre o ensino jurídico hodierno com o que fora praticado no início da criação dos cursos 
de Direito, século XIX, portanto as características do ensino jurídico do século XIX se mumificaram por dois 
séculos e permanecem vivas em pleno ensino jurídico do século XXI.

Objetiva-se, então, pesquisar o discurso literário e as suas interpretações do ensino jurídico inseridos 
em um determinado contexto histórico-social. Pretende-se, especificamente, compreender a interseção do 
campo literário com o jurídico, identificando a ligação das duas formas de expressão em obras literárias 
que descrevem o ensino jurídico desde o século XIX; identificar nos discursos literários o ensino jurídico 
praticado em determinada época; quem eram os destinatários deste ensino, que formação dava este ensino 
para os bacharéis, os advogados, os juízes que o ensino jurídico forma em dado contexto histórico-social; 
analisar o discurso literário como uma forma de expressão do Direito, capaz de retratar todo o externo e o 
interno circundante da realidade.

A leitura de obras literárias são muito mais prazerosas do que a leitura do direito positivo, bem 
como são mais acessíveis para qualquer leitor. A distância entre o escritor e o leitor em se tratando de uma 
narrativa, de uma romance é muito mais próxima, há uma identificação maior, que se comparada à distância 
entre a lei e o cidadão. Essa facilidade se dá pelo fato de que o escritor se inspira na realidade, na concretude 
dos fatos cotidianos para criar as ficções. São fatos tão comuns que qualquer pessoa tem a sensação que 
algum dia já o presenciou ou até mesmo já participou deste. Já a lei é ao contrário, ela se distancia do cidadão, 
ela é uma ficção que pretende regular uma sociedade concreta, uma abstração tão distante e longínqua que 
poucos ou ninguém tem acesso9.
7  O viés sociológico e anti-positivista dada para o Direito e Literatura é segundo JUNQUEIRA (1998, p. 
24) “trabalha-se não a partir do binômio direito e literatura, mas sim a partir do binômio literatura e ciências 
sociais enquanto duas formas de discurso sobre o mundo jurídico”
8  O significado de bacharelice assume duas conotações que são dadas por MEDINA (2006, p. 41). 
A primeira é “o termo, evidentemente, tem sentido pejorativo, definindo a afetação de quem procura 
comportar-se como bacharel, valendo-se de um palavreado vazio e pretensioso, para demonstrar falsa 
eloqüência”. Também pode ser definida nos dizeres de MEDINA (2006, p. 41) como “o bacharel mal formado, 
cujo artificialismo se revela na pose e na linguagem, podendo tornar-se, mesmo, um arquétipo imitado, ainda 
que inconscientemente, por aqueles que buscam formar-se de qualquer jeito, valendo-se das facilidades que 
tantas escolas para isso oferecem”.
9  KAFKA (2007, p.246) narra em uma fábula do livro “O Processo” o acesso de um cidadão às leis “nos 
documentos introdutórios à lei está escrito acerca desse engano: diante da lei está parado um porteiro. Um 
homem do campo chega até este porteiro e pede para entrar na lei. Mas o porteiro diz que ele não pode 

Assim, a literatura constrói uma história concreta do ensino jurídico capaz de revelar através de 
suas personagens o ambiente sociológico, econômico e psicanalítico, que estes viviam. E a literatura vai mais 
além, critica pela linguagem a realidade. Crítica da qual se analisará o modelo atual de ensino jurídico em 
pleno século XXI, em plena modernidade. Para ao final entender o que esse ensino jurídico contribui para a 
sociedade e para a própria Ciência do Direito. Propor uma sobrevida para a própria Ciência do Direito, que 
a cada dia é torturada pelos “operadores do Direito”. O que se pode ensinar ao ensino jurídico?

2 A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO ENSINO JURÍDICO

2.1 O PERÍODO COLONIAL: o zigoto.

No início da dominação dos portugueses não havia muito interesse na colônia brasileira, dominava-
se o “Novo Mundo” para, apenas, na primeira corrida pela apropriação das terras nunca dantes dominadas10, 
assegurar terras e conhecer o potencial econômico, já que o mercado com a Ásia era mais atrativo e lucrativo 
para a metrópole portuguesa, logo não havia outro interesse no território brasileiro, senão ocupá-lo. 

As produções literárias daquela época denominam-se quinhentismo, o qual é o primeiro período 
literário brasileiro, que se iniciou no século XVI. Deste período, destaca-se com clareza o objetivo dos 
colonizadores, os quais eram de ocupar e conhecer o “Novo Mundo”. Neste período a produção limitou-
se as cartas dos missionários portugueses e dos jesuítas que vieram “salvar” os índios, “educá-los”, leia-se 
obrigá-los, aos moldes da cultura portuguesa, do homem branco. Estas cartas enviadas a Coroa tiveram como 
objetivos: incentivar a vinda de mais portugueses para “colonizar”, ocupar, dominar a Colônia; e funcionaram 
como especulação midiática de que havia muita terra e toda esta terra era boa plantar11, o que se plantasse 
nascia, atraiu, portanto, os nobres feudais falidos portugueses.

Então, diante do cenário de dominação, plantou-se um ensino jurídico, e para a compreensão 
deste ensino jurídico, se faz necessário passar pela formação do Estado brasileiro e, fundamentalmente, da 
economia brasileira. E é na ascensão da economia do açúcar, primeiro grande ciclo econômico brasileiro que 
os primeiros bacharéis chegam ao Brasil. A economia do açúcar não só trouxe os bacharéis e as suas práticas 
européias do direito do século XVI, como também iniciou a formação de um modelo Estatal. E para se melhor 

permitir sua entrada naquele momento. O homem reflete e pergunta, em seguida, se ele poderá entrar mais 
tarde. ‘Até é possível’, diz o porteiro, ‘mas agora não’. Uma vez que a porta da lei está aberta como sempre, 
e o porteiro se põe de lado, o homem se acocora a fim de olhar para o interior. Quando o porteiro percebe 
o que está acontecendo, ri e diz: ‘Se te atrai tanto, tenta entrar apesar da minha proibição. Mas nota bem: eu 
sou poderoso. E sou apenas o mais baixo entre os porteiros. A cada nova sala há novos porteiros, um mais 
poderoso que o outro. Tão-só a visão do terceiro nem mesmo eu sou capaz de suportar’. Tais dificuldades o 
homem do campo não havia esperado; uma vez que a lei deveria ser acessível a todos e sempre ele pensa, mas 
agora que observa o porteiro em seu sobretudo de pele com mais atenção, seu nariz pontudo e grande, barba 
longa, fina, negra e tártara, ele acaba decidindo que é melhor esperar até receber a permissão. O porteiro lhe 
dá um tamborete e o deixa esperar sentado ao lado da porta. E lá ele fica sentado durante dias e anos”.

10  Paráfrase de Os Lusíadas de Luís Vaz de Camões, epopéia que descreveu em sonetos o período das 
grandes navegações, o qual os portugueses ativaram-se ao oceano em busca de terras e riquezas. No soneto 
Camões descreve a saída das esquadras portuguesas rumo as Índias atravessando a costa do continente 
africano: “As armas e os Barões assinalados/ Que da ocidental praia Lusitana/ Por mares nunca dantes 
navegados”(s.d., p.1).
11  Carta de Pero Vaz de Caminha à Coroa portuguesa (1963, p. 11) retratando tudo que vira no Brasil 
desde sua chegada. O contato inicial com os índios, a missão catequética com os nativos, a procura incessante 
por metais nesta terra e a demarcação do território como de propriedade da igreja católica e da coroa 
portuguesas. Ao final assim relata Pero Vaz de Caminha: “Até agora não pudemos saber se há ouro ou prata 
nela, ou outra coisa de metal, ou ferro; nem lha vimos. Contudo a terra em si é de muito bons ares frescos e 
temperados como os de Entre-Douro-e-Minho, porque neste tempo d’agora assim os achávamos como os 
de lá. Águas são muitas; infinitas. Em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo; por 
causa das águas que tem!” (s.d., p. 11).
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entender em que contexto se dá a formação do zigoto do ensino jurídico brasileiro, há, que, necessariamente, 
compreender o modo de produção instalado à época colonial para o ciclo da economia açucareira.

Implementou-se no território brasileiro um sistema feudal de produção, onde a Coroa portuguesa 
cedeu grandes extensões de terras às famílias nobres que perdiam espaço no Estado Português para a 
burguesia local com o mercado de especiarias da Ásia, como também para as novas formas de feudalismo em 
Portugal12. Além do mais, havia uma grave crise econômico-social em Portugal, onde a acumulação primitiva 
de capital, ouro e prata, não conseguiam fluir, face, também ao êxodo rural, e a, conseqüente, diminuição da 
produção de alimentos, levou a Coroa portuguesa a tomar atitudes drásticas, e favorecer a imigração dos 
portugueses à Colônia. A crise deve-se a transição brusca do sistema feudal Português, que à época perdia 
espaço nos modos de produção, para o mercantilismo, o qual era capitaneado pelas grandes navegações.

Com a grave crise sem solução dentro do próprio território português para o novo sistema de 
produção que lá aflorava, os fidalgos vislumbram  no Brasil alternativa de recuperação do status na qualidade 
de nobres da sociedade portuguesa, com a aquisição da Coroa, de vastas extensões de terras na Colônia, 
terras estas chamadas de sesmarias13. No entanto, o temor pelo aumento da crise, a legislação das sesmarias 
em Portugal evitou o abandono do campo, pois àquele que o abandonasse perderia as terras para quem 
quisesse produzir, assim obrigou os senhores feudais portugueses a produzirem sob a pena de perderem 
as terras à outrem. Como as legislações editadas pela Coroa, as denominadas ordenações, tinham validade 
em todas as Colônias, no Brasil as mesmas sanções também eram aplicadas, portanto, deveria os filhos dos 
nobres irem ao Brasil para ocupar e “produzir” sob pena de terem as terras confiscadas pela Coroa. 

Como alternativa à crise da Metrópole vieram os fidalgos falidos portugueses para o Brasil. A 
princípio a produção era basicamente extrativista, até o momento em que se planta, e como nesta terra o 
que se plantar tudo dá, a cana-de-açúcar vinda da Índia14. Assim, os primeiros latifúndios brasileiros ganham 
o mercado europeu com o açúcar, e aqui se começa a formar a elite nacional, os quais dantes eram fidalgos 
falidos portugueses, transformaram-se em senhores do engenho15 brasileiros, sustentados pelos escravos 
negros oriundos da África. Para GUIMARÃES (2005, p. 61) o modo de produção talvez sui-generis na história, 
pois que reunia elementos de dois regimes econômicos: o regime feudal da propriedade e o regime escravista 
do trabalho.

Com a formação da elite reflexo do modo de produção sui-generis no Brasil do século XVI, os filhos 
dessa classe necessitariam manter o status quo ante, inclusive no que tange à educação, haja vista que os 
próprios pais desses mancebos vieram de Portugal, onde puderam conhecer as letras, a filosofia, a arte e o 
direito. E a exigência dessa classe era manter o padrão que se tinha antes de ingressar na Colônia, e para tal 
os filhos dos senhores de engenho eram enviados à Portugal para se graduarem, e foi assim que por séculos 
permaneceu o ensino no Brasil. O direito brasileiro era, pois, a reprodução do direito do continente europeu, 
já que a elite intelectual à época era formada nas faculdades européias, posteriormente regressariam ao Brasil 
graduados, praticando aquilo que se ensinava e aprendia nas faculdades da Europa. Neste período também 
nasce o Estado brasileiro, pois para que a Coroa tivesse o controle administrativo, dividiu-se o Brasil em 
Capitanias Hereditárias, onde cada qual possui uma unidade administrativa com relativa autonomia, desde que 
não agredisse os interesses da Coroa.

12  Para melhor entender que o sistema de produção aplicado no Brasil é um sistema que tinha sido 
aplicado na colônia há mais de um século. E tal sistema de produção imposto deve-se ao fato de que a 
Metrópole deseja manter por mais tempo o domínio, portanto a evolução dantes que teve a Metrópole a 
Colônia ainda viria por ter. Assim, para entender o início do feudalismo colonial implantado no Brasil a leitura 
de GUIMARÃES, Aleberto Passos. Quatro séculos de latifúndio – 1963. IN.: STEDILE, João Pedro (org.). A 
questão agrária no Brasil: o debate tradicional – 1500-1960. São Paulo: Expressão Popular, 2005. p. 35-77. 
13  A primeira forma de posse da terra no Brasil é a sesmarias, sistema já utilizado em Portugal no ano 
de 1500 devido à escassez de alimentos, e a grave crise social. No Brasil a legislação que institui a sesmarias é 
segundo GUIMARÃES (2006, p. 61) “pelas três cartas régias de 20 de novembro de 1530, lançar as bases, na 
colônia ainda desprezada, de um nova política econômica que se apoiaria solidamente em duas instituições – a 
sesmaria e o engenho – as quais constituíram os pilares da antiga sociedade colonial”.
14  GUIMARÃES (2006, p. 60) explica que “os nossos ricos massapês provavam ser terras de primeira 
ordem para as plantações da matéria-prima: a cana”.
15  Para melhor entendimento da sociedade açucareira no Brasil a leitura de Menino de Engenho de José 
Lins do Regô traz com riqueza de detalhes, e explicita que os filhos dos senhores do engenho (mancebos) 
saiam do Brasil para estudar na Europa, como ocorre com o personagem narrador.

Logo, necessariamente, o nascimento do ensino jurídico no Brasil tem íntima ligação com ensino 
jurídico em Portugal, pois a base estrutural da criação do ensino jurídico no Brasil “copiou” as do ensino 
jurídico português. Os primeiros bacharéis em direito no Brasil vieram de Portugal, mais precisamente de 
Coimbra, que é matriz onde se plasmou o perfil dos primeiros juristas brasileiros. Desta feita, recorre-se a 
literatura portuguesa16, para caracterizar o ensino do direito português17. 

Esta época do ensino jurídico português decorava-se a sebenta, uma apostila que permanecia imutável 
durante décadas, sem criticar, sem discutir, sem questionar. Criados no seio do mais puro dogmatismo. Esses 
são os primeiros bacharéis em direito do Brasil, e, também, os primeiros docentes do ensino jurídico brasileiro.

A lógica reprodutiva do direito brasileiro faz com que o ensino jurídico adquira as mesmas 
características do ensino jurídico português, portanto se teve no Brasil a repetição das aulas monótonas, das 
apostilas imutáveis transbordando o dogmatismo, do conhecimento pronto, sem discussão, sem crítica, da 
teoria, quando se estudava a teoria, desligada da prática. 

A transição do ensino jurídico português para o ensino jurídico brasileiro deu-se no corpo docente 
com os egressos do ensino jurídico português, e com estes se acompanhou todas as características do ensino 
jurídico português, as quais logicamente foram passadas aos primeiros alunos do ensino jurídico brasileiro, e, 
assim, conseqüentemente até o século XXI como se verá mais adiante.

2.2 O PERÍODO IMPERIAL: o nascimento.

O curso de direito no Brasil foi criado em 1827, conquanto tivesse seu projeto inicial elaborado 
em 1823, logo após a proclamação da “independência”, vislumbrava-se neste momento o romper, em tese, o 
vínculo da colônia Brasil, com a metrópole Portugal, já que os estudantes das famílias burguesas brasileiras 
iam estudar em Portugal, logo eram as faculdades portuguesas  que formavam os profissionais que atuavam 
no Brasil, e estes graduados eram, somente, os filhos dos senhores de engenhos e dos barões do café, 
possibilidade devido ao crescimento econômico dos dois ciclos agroexportadores.

Já que as relações iriam ser, teoricamente, rompidas entre a colônia Brasil e a metrópole, necessitava-
se criar as Faculdades no Brasil, pois eram esses graduados, que antes se formavam na Europa, os quais iriam 
ocupar os quadros administrativos do recente Estado “independente”18. E foi assim que após a promulgação 
da primeira Constituição em 1824, que se aprovaram as primeiras faculdades de ensino do direito no Brasil, 
uma se localizava em São Paulo, centro da emergente elite cafeeira, e outra em Olinda, centro da sociedade 
oligárquica açucareira. Assim, contemplavam-se os anseios educacionais dos barões do café e dos senhores de 
engenho para que seus filhos estudassem no Brasil. O curso adotado inicialmente para a criação da Faculdade 
é o curso de direito.

As Universidades nascem dos cursos de direito, portanto a história da construção das Universidades, 
as quais são, em relação as Faculdades a ampliação da oferta de cursos, no Brasil se confundem com as do 

16  MEDINA (2006, p. 16-17) diz que o primeiro exemplo da monotonia das aulas é Eça de Queiroz, 
literário português autor de obras renomadas como Os Maias, O Primo Basílio, Conde d’Abranhos e Últimas 
Páginas onde teve uma rápida experiência com ensino do Direito. Segundo MEDINA, em cartas escritas 
por Eça de Queiroz à época de estudante fora retratada a rotina do curso de direito em Portugal, onde se 
tinha que decorar a ‘sebenta’, a qual é uma apostila que se utilizava em Coimbra em substituição aos livros. 
Face à monotonia MEDINA (2006, p. 16-17) diz que Eça de Queiroz deixa o curso de Direito para poder se 
relacionar com o mundo.
17  Segundo MEDINA (2006, p. 16) o ensino jurídico tinha como características “a monotonia das aulas, o 
alheamento dos professores aos métodos didáticos, a inexistência de uma visão crítica do direito, contribuíram 
para afastar da seara jurídica talentos de escol ou levaram outros a valer-se, para o seu aprendizado, dos 
recursos do autodidatismo”.
18  BASTOS trata dessa íntima ligação dos cursos de direito com a criação do Estado, como também 
esclarece a influência da formação européia, principalmente de Coimbra na formação do ensino jurídico 
brasileiro, quando afirma “(...) a questão central das discussões sobre o ensino jurídico, no Parlamento 
brasileiro, foi sua finalidade social e institucional: formar bacharéis, não propriamente formar magistrados, 
mas, principalmente, preparar a nossa elite administrativa. Este foi seu papel preponderante durante todo o 
Império, a formação da elite administrativa brasileira” (1997, p. 36). 
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cursos de Direito, logo o ensino jurídico tem papel relevante na formação universitária brasileira19.
O ensino jurídico Português à época de Eça de Queiroz reproduz-se em todas as características no 

ensino jurídico brasileiro. A reprodução das características da repetição idéias está impregnada no direito em 
plena contemporaneidade, conquanto não se irá muito longe para provar que o dogmatismo estudado nas 
sebentas de Eça de Queiroz, se repetiram e se repetem, provavelmente se repetirão. Reproduz-se, portanto, 
o mesmo ensino jurídico de Portugal do século XIV, do Brasil do século XIX, em pleno século XXI.

Desta forma, em 1827 criam-se os primeiros cursos de direito no Brasil. E neste ano vive-se a 
época romancista da literatura brasileira, pois as influências européias eram sentidas no Brasil, já que os 
autores das obras literárias estudavam na Europa, mais especificamente em Portugal, onde também se vivia 
a época romancista da literatura européia. E as obras literárias produzidas durante o romantismo têm como 
característica a descrição. E é através da descrição que se formará o perfil dos profissionais de direito que 
vinham de Portugal, logo as obras literárias retrataram com perfeição20 o momento histórico, sociológico e 
psicanalítico de atuação dos profissionais do direito na época da criação dos cursos de direito, bem como a 
fase inicial destes. 

Neste contexto do século XIX, alguns personagens do romantismo literário brasileiro retratam as 
características dos estudantes do ensino do direito no Brasil. A elite brasileira à época admitia que seus filhos 
ingressassem, apenas, no seminário, nos cursos de medicina, engenharia e de direito. Evidencia-se esta vontade 
da elite do século XIX de mandar seus filhos estudarem, apenas, nos cursos acima mencionados, para manter 
o status quo, com o personagem Bentinho21 da obra Dom Casmurro de Machado de Assis, que apesar de 
ter sido escrita em 1899, a ficção se dá no ano de 185722. Bentinho na tentativa de fugir do desejo materno 
de lhe enviar ao Seminário, já que a mãe de Bentinho Dona Glória fizera uma promessa de que Bentinho se 
tornasse padre, pois nutria uma paixão por Capitu, Bentinho se propõe a estudar qualquer coisa, inclusive 
estudar Direito em São Paulo23.

A falta de vocação24 para o direito não é exclusividade do personagem Bentinho de Dom Casmurro, 
em outra obra de Machado de Assis, destaca-se que nas obras de Machado de Assis há diversos personagens 
que são bacharéis em Direito25, por tal motivo utiliza-se demasiadamente as obras de Machado de Assis como 
referência a descrição dos bacharéis do século XIX. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas26, o personagem 
narrador, Brás Cubas, também, não sabe que carreira seguir27. As profissões delineadas por Brás Cubas todas 
têm um sentido único que move o personagem narrador, que é a ambição, e é estudando Direito, mesmo não 
sendo a sua vocação, que Brás Cubas encontra o conforto para a sua ambição28. 

19  Neste sentido, salienta BASTOS (1997, p. 35) que o “ensino jurídico no Brasil perpassa pela questão 
da Universidade brasileira, especialmente porque a história e a origem da nossa Universidade estão na história 
e na origem dos cursos de direito”
20  Para JUNQUEIRA (1998, p. 33) “se o romance constitui o lugar da manifestação do cotidiano, a 
literatura do século XIX é a representante por excelência deste respeito pela realidade”.
21  Bentinho não sabia se estudava medicina ou direito, e explica JUNQUEIRA (1998, p. 41) “é o 
personagem que sintetiza a dúvida”.
22  Machado narra a passagem do tempo em: “(...) A casa era a Rua Matacavalos, o mês novembro, o ano 
é que é um tanto remoto, mas eu não hei de trocar as datas à minha vida só para agradar às pessoas que não 
amam histórias velhas; o ano era 1857”. (ASSIS, 2002, p. 21).
23  Assim diz Bentinho, o personagem de Machado de ASSIS (2002, p. 58): “Estou pronto para tudo; se ela 
quiser que eu estude leis, vou para S. Paulo[...]”.
24  MEDINA (2006, p. 21) diz que “talvez, por isso, as Faculdades de Direito fossem, àquela época, um 
estuário de vocações indefinidas, para onde confluíam, em boa parte, jovens que não se sentiam atraídos nem 
para a medicina nem para a engenharia ou não haviam recebido o chamado interior para a vida sacerdotal (...)
25  MEDINA (2006, p. 32) diz que nas obras de Machado de Assis os personagens eram bacharéis, porque 
“era tão comum naquela época de apogeu do bacharelismo”. Ainda diz que “essa circunstância é digna de 
nota, porque não vamos encontrar, talvez, tantos bacharéis nas obras de outros escritores”.
26  A narrativa se passa no século XIX, mais precisamente, tem início, cronologicamente, no ano de 1805. 
“eis aqui como chegamos nós, sem esforço, ao dia 20 de outubro de 1805, em que nasci” (p. 10).
27 Momento que Brás Cubas não sabe que carreira seguir: “talvez naturalista, literato, arqueólogo, 
banqueiro, político, ou até bispo” (s.d, p. 24)
28  Assim descreve Machado de Assis a passagem de Brás Cubas pelo ensino jurídico em Coimbra no 
século XIX: “A universidade me esperava com as suas matérias árduas; estudei-as muito mediocremente, e 

Brás Cubas é o retrato fiel do ensino jurídico do século XIX, Machado de Assis descreve bem, em 
Memórias Póstumas de Brás Cubas, o que ocorria com os bacharéis em Direito no Brasil naquele período29. 
Estudavam o Direito para manter o status quo social que a família pertencia, e muito mais que isto, concluíam 
o curso de Direito para serem “doutores” e desfrutarem do prestígio perante uma sociedade provinciana30. 
Em nenhum momento há passagens que descrevam a preocupação dos estudantes, dos bacharéis com a 
Ciência do Direito, propriamente dita.

A opção pela Direito na sociedade do século XIX31 se dá, pois o ensino jurídico acolhe os indecisos, 
e até aqueles que nada querem, pois na sociedade do século XIX a formação da elite necessitava de uma 
“intelectualidade”32, como forma de afirmar as “conquistas” históricas da sociedade brasileira daquela época.

Outro sintoma do ensino jurídico do século XIX, além da falta de vocação dos alunos que nele 
adentravam, era o fator político, tal como bem narrado por Macho de Assis em Quincas Borbas33, pois àqueles 
que fossem bacharéis em direito garantiam vagas tanto no poder executivo, assumindo carreiras nas direções 
dos órgãos do Estado Monarca, quer seja no âmbito Nacional, como no regional. Os cargos do alto escalão 
do poder Legislativo também eram de exclusividade de bacharéis em Direito. Como se verá, após a troca do 
regime Monarca pelo Republicano, o período conhecido como da República Velha também será conhecido 
como a “República dos Bacharéis”, pois todos os Presidentes eram graduados em Direito à época.

Serviam, então, os bacharéis em direito do período imperial para a formação da elite administrativa 
do Estado34 e para as carreiras políticas, bem como para ostentarem o título de doutor, tão almejado para a 

nem por isso perdi o grau de bacharel; deram-me com a solenidade do estilo, após os anos da lei; uma bela 
festa que me encheu de orgulho e de saudades, - principalmente de saudades. Tinha eu conquistado em 
Coimbra uma grande nomeada de folião; era um acadêmico estróina, superficial, tumultuário e petulante, 
dado às aventuras, fazendo romantismo prático e liberalismo teórico, vivendo na pura, vivendo na pura fé dos 
olhos pretos e das constituições escritas. No dia em que a Universidade me atestou, em pergaminho, uma 
ciência que eu estava longe de trazer arraigada no cérebro, confesso que me achei de algum modo logrado, 
ainda que orgulhoso. Explico-me: o diploma era uma carta de alforria; se me dava a liberdade, dava-me a 
responsabilidade. (s.d, p. 24-25).
29  Os estudantes do Direito do século XIX decoravam “só as fórmulas, o vocabulário, o esqueleto”. 
Prossegue Machado de Assis narrando em Memórias Póstumas de Brás Cubas a forma com que Brás Cubas 
tratou a Universidade “[...] como tratei o latim; embolsei três versos de Virgílio, dois de Horácio, uma dúzia de 
locuções morais e políticas, para as despesas da conversação. Tratei-os como tratei a história e a jurisprudência. 
Colhi de todas as coisas a fraseologia, a casca, a ornamentação [...]” (s.d, p. 27).
30 Segundo JUNQUEIRA (1998, p. 47-48) “[...] dentro do ideal de vida cultivado à época, o estudo 
do Direito pode ser atribuído ao prestígio do título de doutor que, quando acompanhado de fortuna, 
superava qualquer deformação de caráter ao definir para o portador uma imagem socialmente respeitável, 
principalmente nas províncias. 
31  JUNQUEIRA (1998, p. 48-49) se dá, pois “[...] O direito, coisa vaga e difusa, apresentava-se, em uma 
sociedade baseada em relações privadas, como a única alternativa para todos aqueles que, sem vocação para 
outras carreiras (ou seja, para a medicina, a politécnica ou o sacerdócio, três opções consideradas legítimas 
para os filhos da elite dominante), precisavam garantir, através de um curso superior, o ingresso na elite local”.
32  Conclui JUNQUEIRA (1998, p. 49) dizendo que “Os cursos jurídicos eram, enfim, o locus onde se 
reuniam todos os profissionalmente indecisos que deveriam, por uma imposição social, completar os estudos 
universitários e, assim, receber suas ‘cartas de alforria’ e reforçar seu prestígio social”.
33  A formação de bacharéis em direito para atuarem na política, está bem definida pelo personagem 
Camacho da obra Machadiana Quincas Borba. Machado de Assis descreve o personagem “Camacho era o 
homem político. Formado em direito, em 1844, pela faculdade do Recife, voltara para a província natal, onde 
começou a advogar; mas a advocacia era um pretexto. Já na academia, escrevera um jornal político, sem 
partido definido, mas com muitas idéias colhidas aqui e ali, e expostas em estilo meio magro e meio inchado. 
(...)”.
34  Machado de ASSIS (2001, p. 72) assim narrou o interesse de Camacho em Quincas Borbas: “Fundou 
ali (na terra natal) um jornal; mas, sendo a política local menos abstrata, Camacho aparou as asas e desceu 
às nomeações de delegados, às obras provinciais, às gratificações, à luta com a folha adversa, e os nomes 
próprios e impróprios. A adjetivação exigiu grande apuro. Nefasto, esbanjador, vergonhoso, perverso, foram 
os termos obrigados, enquanto atacou o governo; mas, logo que, por um mudança de presidente, passou a 
defendê-lo”.
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sustentação do status quo da elite intelectual da sociedade brasileira imperial.

2.3 O PERÍODO REPUBLICANO: o primeiro choro.

Durante o período colonial e imperial os cursos de Direito jamais sofreram qualquer crítica quanto 
ao papel social que estes deveriam ter, porém é durante o período republicano35, que essas críticas surgem, 
mas a atitude é em vão, já que com a República o curso voltou-se a formar bacharéis-advogados para a elite 
administrativa do Estado. No mesmo sentido MEDINA (2006, p. 39-40) sintetiza dizendo que no período 
republicano é o apogeu do bacharelismo36, já que habilitava o bacharel em direito para além da profissão de 
advogado e das carreiras jurídicas, e o bacharel, em cidades interioranas, só tinha seu status social ofuscado 
pela figura do Coronel.

BASTOS (1997, p. 37) entende que esta tendência do ensino jurídico em formar a elite administrativa 
do Estado ou formar bacharéis-advogados relaciona-se com os currículos jurídicos e os conteúdos37. 

A discussão do ensino jurídico para BASTOS (1997, p. 38) é associada à discussão da importância do 
ensino do Direito Romano, pois pondera afirmando que ao se pensar na formação de um advogado voltado 
para as questões da origem do conhecimento jurídico deveria ser priorizado o ensino do Direito Romano, 
se pensasse na formação de um bacharel em direito voltado para as questões sociais, pensava-se no ensino 
do Direito Público. Observa-se que na prática os cursos de Direito, formam tanto a elite administrativa do 
Estado, como também, advogados ligados às relações privadas da sociedade, conquanto, as relações sociais 
não se eximem somente em relações sociedade e Estado, e indivíduo versus indivíduo.

O ensino jurídico não contemplava e não conseguia estudar a que se propunha no início do período 
republicano, foi a proposta de Rui Barbosa que propôs a modificação da grade curricular dos Cursos de 
Direito inserindo nesta o ensino da Sociologia38, isto dentro de um contexto onde se ensinava, apenas, 
o corpus iuris civilis (Direito Romano), parte que era toda a base do direito privado, e o Direito Público, 
preparatório àqueles que iriam assumir os papéis de dirigentes do Estado.

A proposta de Rui Barbosa, considerada pelos doutrinadores de radical, foi expurgada, tanto que o 
ensino da Sociologia só teve sua obrigatoriedade na grade do ensino do Direito em 197239. É desta forma que 
o recém nascido curso de Direito chorou, pois continuou distante da realidade circundante, insistiu na mesma 
fórmula copiada do ensino jurídico português de Eça de Queiroz, onde o que se aprendia em nada se aplicava, 
e o ensino continuava a adotar a “sebenta”, continuava como à época de Bentinho, de Brás Cubas e Camacho. 

Logo, o ensino jurídico do império a república40 em nada mudou. Os currículos do curso de Direito 
continuavam a insistir no ensino do Direito Positivo, através do Direito Romano e do Direito Público, quando 
não, muito raramente, também, ensinava a título filosófico o “velho” Direito Natural. Em que pese a clara 
mudança do contexto histórico e social sofrida entre séculos, a insurgência de novos direitos, o Direito 
permaneceu imutável e alheio aos acontecimentos. Como se verá o ensino jurídico continuará com as 

35  Para BASTOS (1997, p. 36) é no período republicano que se inicia “a discussão sobre o papel social 
dos cursos jurídicos”
36  Expressão definida por MEDINA (2006, p. 39) como o fenômeno social da banalização do bacharel 
em Direito na vida política do País e a absorção por funções que são alheias à formação do bacharel em 
Direito em síntese, é o primado do bacharel em direito no plano social, político e cultural.
37  Segundo BASTOS (1997, p. 37) “os currículos jurídicos estudam a linguagem oficial do Estado e este 
foi o problema central da nossa história curricular: transmitir e reproduzir o conhecimento oficial”
38  Para MEDINA (2006, p. 77) Rui Barbosa propunha a formação de “um bacharel dotado de espírito 
crítico, apto a contribuir para a evolução do direito”.
39  BASTOS (1997, p. 40) ressalta que a Universidade de Brasília em 1962 introduziu na grade curricular a 
disciplina Introdução às Ciências Sociais, Sociologia, com a relevante contribuição de docentes da UNB, entre 
eles Roberto Lyra Filho, fundador do projeto de extensão “Direito Achado na Rua” e da Nova Escola Jurídica 
Brasileira.
40  Idem (1997, p. 41) resume o ensino jurídico durante a República como “[...] os currículos jurídicos 
da Primeira República foram realmente retrógados, sem qualquer preocupação inovadora no que se refere à 
proposta republicana. Os currículos na República foram ainda determinados e amarrados pelas questões do 
ensino jurídico imperial e pelos seus estereótipos. Nada mais imperial do que o ensino jurídico na República”.

indeléveis características da imutabilidade e da insensibilidade aos fatos sociais. 

3 ENSINO JURÍDICO, LITERATURA E MODERNIDADE: a reprodução

A memória do ensino jurídico41 brasileiro fora resgatada. Na modernidade, a memória do ensino 
do direito é juridicamente relevante, logo se transforma em presente, portanto o mesmo ensino jurídico do 
século XIX (o nascimento) é também o do século XXI, obviamente, que a evolução social, as mudanças sociais, 
os fatos sociais, as ações sociais, os conflitos sociais, não são os mesmos nos períodos históricos citados.

Corroborando com a compreensão do direito vivo e desvinculado do direito que ensina nos códigos, 
tem-se que o estudo da história do direito do passado encontra-se a fundamentação para o direito do 
presente42, e é desta forma analisando o discurso do ensino jurídico nas literaturas clássicas que se entenderá, 
o ensino jurídico do presente.

O que perdurou durante séculos no ensino jurídico brasileiro foi o ensino do direito pregado em 
teorias pré-datadas, teorias que não dão conta dos fatos sociais, das ações sociais e dos conflitos sociais, que 
não sabem lidar com a insurgência de novos direitos e de novos atores sociais43. E em plena contemporaneidade 
o ensino jurídico é o mesmo dos tempos de Eça de Queiroz, dos tempos de Bentinho, Camacho e Brás 
Cubas, que se fossem personagens de obras literárias do século XXI seriam os mesmos alunos da graduação 
em direito como foram no passado, se comportariam da mesma forma que se comportaram, estudariam as 
mesmas coisas que estudaram.

Os currículos do ensino do direito no Brasil no século XXI possuem bem mais semelhanças do 
que diferenças em relação aos currículos do século XIX. A grande discussão que ocorreu na República é o 
ensino do Direito Romano e do Direito Público, ainda tem resquício em pleno início do século XXI, porém 
travestido de direito civil e as relações privadas, e de direito constitucional e administrativo com as relações 
do Estado.

O ensino jurídico permanece como a referência da “sebenta”, a mesma do Eça de Queiroz. A 
diferença está no nome que a “sebenta”, hodiernamente, possui, o de código, ou no latim, o vade mecum, que 
nada mais é do que a reprodução da linguagem oficial do Estado. A reprodução do discurso oficial do Estado 
no ensino jurídico é feita através dos códigos que em nada anseiam a realidade circundante de uma sociedade, 
a qual sofre mutações significativas, enquanto que o direito e, conseqüentemente, o ensino jurídico, ficaram 
estagnados lá no século XIX44. 

Ora, a ciência e a teoria do direito ensinada até o século XXI de fato não satisfazem as relações 
sociais com os novos atores sociais que evidenciam novos conflitos sociais, pois se no início em que se 
deu o ensino do direito no Brasil “copiado” das escolas jurídicas portuguesas vivia-se em uma sociedade 
escravocrata, com um modo de produção sui-generis, enquanto que o ensino jurídico à época se limitava ao 
ensino do Direito Público, para preparar a elite administrativa do Estado. Portanto ledo engano de MEDINA 
(2006) ao afirmar que o clima que se instaurou no início dos cursos jurídicos no Brasil era propício ao 

41 DE GIORGI (2006, p. 60-61) diz que “A memória é uma função dos sistemas que temporaliza 
as operações recursivas atemporais. (...). O direito, do mesmo modo, possui uma memória. O direito é, 
igualmente, a estrutura de um sistema que opera continuamente em uma atemporalidade: os eventos que 
o direito considera juridicamente relevantes transformam-se em presente, portanto, fragmentam-se, a cada 
momento, em um antes e um depois.
42  Para EHRLICH (1999, p. 109-110) “[...] o desenvolvimento do direito, no qual, evidentemente, entende-
se só o desenvolvimento das proposições jurídicas, mas também que nós cheguemos à compreensão histórica 
do direito do presente, pois este direito, constituído das proposições jurídicas do presente de acordo com a 
concepção dominante, está enraizado no direito do passado” 
43  Para melhor compreensão da insurgência de novos direitos e do sujeito coletivo de direito ver 
SOUSA JUNIOR, José Geraldo de. Movimentos sociais – emergência de novos sujeitos: o sujeito coletivo de 
direito. In.: ___________. Sociologia Jurídica: condições sociais e possibilidades teóricas. Porto Alegre: Fabris 
Editor, 2002. 
44  Neste sentido explica EHRLICH (1999, p. 111) “Não se discute se a lei perdeu seu domínio sobre a 
vida ou se nunca o teve; se a vida tomou seu desenvolvimento para além da lei ou se nunca correspondeu à lei. 
Também aqui, a ciência e a teoria do direito cumprem sua tarefa muito mal se elas simplesmente apresentam 
o que a lei prescreve e nada do que realmente acontece”.
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debate e a pesquisa, pois o que ocorreu foi a pura, e medíocre reprodução do ensino jurídico português, já 
que se tivesse ocorrido pesquisa e debate, ter-se-ía, no mínimo, produções datadas de meados do século XIX 
debatendo a questão do escravo, das próprias leis editadas para o fim do escravismo, ou, quiçá da práxis do 
direito. Mas, os personagens de Machado de Assis se formavam num curso que era uma coisa vaga, difusa, sem 
aplicabilidade nenhuma, para somente ter o título de “doutor”.

A sociedade brasileira fora se modificando, a escravidão fora abolida, em tese, o regime mudara de 
Monarquista para o Republicano, as mudanças sociais são profundas, contudo o ensino jurídico permanece 
imutável e alheio ao que acontece, ensina-se, ainda, as mesmas disciplinas que Brás Cubas aprendera em 
Coimbra, os alunos possuem ainda a mesma dúvida de Bentinho quanto a carreira a se seguir, e a ambição 
demonstrada por Camacho por status social e riqueza continua a refletir na graduação de bacharel em direito.

Portanto, a compreensão histórica do direito presente, a memória do ensino jurídico, revela que 
o ensino direito no Brasil do século XXI é um fantasma vivo45, é démodé, é o mesmo ensino do século XVI 
em Portugal. Perdura nos séculos a característica do ensino jurídico brasileiro, e a teimosia em não querer 
compreender a sociedade, a realidade.

Única realidade talvez que o direito se adéqua é a do Estado, pois em 196446 institui-se o regime 
ditatorial no governo brasileiro, com uma política desenvolvimentista, onde o fluxo de capital é o maior 
da história nacional, o governo brasileiro abre as pernas para o capital estrangeiro, e em contrapartida há 
ápice econômico. Com o advento econômico nacional há o aumento considerável da classe média, os novos 
burgueses, no Brasil. Aumenta-se a procura pelo Estado que necessitou se expandir, portanto, mais uma vez, o 
Estado precisava preencher os quadros administrativos. Precisava de bacharéis, tal como no período imperial. 
Assim as Universidades se expandiram, ganharam uma nova clientela, não muito exigente47 como sempre foi 
a antiga clientela, já que somente queriam ao final, apenas, um papel.

Retornam ciclicamente as mesmas questões abordadas no nascimento do ensino jurídico, ou seja, 
os fantasmas vivos48 do ensino jurídico brasileiro continuam a reinar. O ensino do direito mergulhou em uma 
escuridão profunda, a qual é o habitat ideal para os fantasmas, que sequer ainda não encontrou o bem-bom 
das “luzes”49.

3.1 MODERNIDADE E ENSINO JURÍDICO

A modernidade é uma das questões relevantes das Ciências Sociais para a compreensão do ocorre 
no século XXI50. 

45  Expressão que tem no direito o paradigma “ser/dever, a apologia dos valores e a postura moralista”. 
CAMPILONGO, Celso Fernandes. “Aos que não vêem que não vêem aquilo que não vêem”: sobre fantasmas 
vivos e a observação do direito como sistema diferenciado. In.: DE GIORGI, Raffaele. Direito, Tempo e 
Memória. São Paulo: Quater Latin, 2006. 
46  FARIA (1991, p. 10) sintetiza bem o fenômeno pós-64 dizendo que “para enfrentar às pressões 
das classes médias urbanas – desejosas de verem seus filhos na Universidade – e para suprir à carência de 
quadros da administração pública, o Estado promoveu uma reforma educacional dissociada do contexto 
sócio-econômico brasileiro. [...] procurou (o Estado) negociar a lealdade das novas gerações estudantis ao 
regime de troca de diplomas de bacharel”.
47 Quanto a qualidade ofertada pelos cursos de nível superior no Brasil e a relação do ensino com 
a realidade conclui FARIA (1991, p. 11) “Ao voltar-se somente à produção de grandes contingentes de 
diplomados, dos quais a maioria absoluta destacava-se pela discutível qualidade de sua formação teórica 
e técnica, a Universidade brasileira progressivamente deixou-se transformar em simples agência cartorial 
transmissora de idéias pré-concebidas, incapaz de oferecer ao aluno respostas satisfatórias ao entendimento 
do seu meio ambiente e de prepará-lo em termos de qualificação profissional”.
48  Para DE GIORGI (1998, p. 150) os fantasmas vivos “saem geralmente à meia-noite, quando a escuridão 
é profunda”. Logo como o ensino jurídico encontra-se num breu total há um fantasma que o habita de 
maneira que continua vivo dentro das salas de aula.
49  Metáfora em relação ao surgimento do Iluminismo que segundo COSTA (p. 169) “partiu de uma 
possibilidade de luzes sobre as trevas”.
50  Entre as divergências dos estudiosos da modernidade, há um consenso, que segundo COSTA é (p. 
168) “[...] os tempos em que vivemos hoje não mais correspondem às explicações até recentemente aceitas, 
sendo necessária a reformulação deste saber para uma possível compreensão dos fenômenos sociais”.

No ensino jurídico, todavia, as teorias ministradas aos alunos ainda são as mesmas de tempos remotos 
(a reprodução), são as pré-históricas teorias positivistas e naturalísticas do Direito. Ensina-se um direito pré-
histórico em um mundo globalizado51, em uma sociedade complexa, onde se torna difícil definir as relações.

A ordem econômica do mundo moderno é denominada de neoliberalismo, onde os Estados influem 
de maneira mínima na economia, sendo esta toda regida pelo grande maestro que é o capital estrangeiro, 
personificado e concentrado nos bancos e empresas multinacionais. É para SOUSA SANTOS (2002) o 
consenso neoliberal é que sustenta o fenômeno da globalização econômica. Ao analisar a situação social da 
globalização SOUSA SANTOS (2002) diz que o fenômeno traz um aumento significativo na desigualdade, 
concentrando a renda em um grupo seleto de pessoas.

Na contramão da globalização econômica hegemônica surge outro sujeito de direito globalizado, os 
movimentos sociais internacionais, como por exemplo, a La Via Campesina. Nascem pela necessidade de união 
das classes trabalhadoras, já que a globalização econômica aprofunda ainda mais a desigualdade, concentrando 
a distribuição de renda, tornando o direito dogmático-formal em particular, específico, então em um quadro 
de profundas desigualdades52, e, os movimentos sociais que antes eram sujeitos que agiam dentro de um 
limite geográfico passam a atuar de forma organizada no cenário internacional.

A superprodução de direitos dogmáticos-formais em contexto globalizado de estruturas que 
conglomeram infinitos ordenamentos jurídicos gera uma complexidade de antagonismos53.

Quanto a percepção da produção de desigualdades somente será possível ao assumir as seguintes 
perspectivas54: 

Um direito particular e específico, o qual é produzido pelo fenômeno da globalização, que além da 
desigualdade, produz através das novas características do direito, a exclusão. Aos mesmos que se unem e 
formam os movimentos populares55 clamam pela inclusão56.

4 CONCLUSÃO: a eutanásia

As obras literárias demonstraram que o ensino jurídico desde a formação foi um ensino acrítico, 
positivista, dogmático, formal, distante dos fatos sociais, sem nenhuma aplicabilidade prática. Os alunos eram 
selecionados socialmente, só cursava direito àqueles que pertenciam à classe dominante, dada a evolução e o 
aparecimento dos cursos de direito junto à ascensão de cada ciclo econômico.

As características descritas nas mais variadas obras literárias, também narram que os alunos eram 
autodidatas, professores desqualificados, e um sistema que como um todo contribuía para formar bacharéis 
em direito descompromissados com o próprio direito.

Na modernidade o ensino do direito não é moderno, permanece com as mesmas características do 
direito apresentado no século Xix. Diante de um quadro de estabilidade, imutabilidade secular57 do ensino 

51  Para SOUSA SANTOS (2002, p. 26) os “[...] estudos sobre os processos de globalização mostra-nos 
que estamos perante um fenómeno multifacetado com dimensões económicas, sociais, políticas, culturais, 
religiosas e jurídicas interligadas de modo complexo”.
52  Como diz DE GIORGI (1998, p. 157) “o direito produz desigualdade”
53   No entendimento de DE GIORGI (1998, P. 157) “Mais direito produz mais não-direito. (...). Visto que 
o sistema não é competente para compensar a sua incompetência, só pode compensar a desigualdade com a 
igualdade, produzindo novas desigualdades”.
54  DE GIORGI (1998, p. 140) diz que “(...) mais riqueza e mais pobreza; mais saber e mais não saber; 
mais política e menos controle; mais legalidade e mais ilegalidade; mais democracia e menos participação, mais 
segurança e mais risco (...)”.
55  Prefiro nomear os movimentos populares à movimentos sociais, pois este é um termo geral que 
inclui, também, a organização social de grandes empresas, de grande conglomerados econômicos, dos quais 
necessariamente a luta é pela manutenção do status quo. Agora, aqueles nascem dos desiguais e dos excluídos, 
é popular de fato, é geral e aberto a todos que se identificam com a causa indistintamente.
56  O fenômeno da inclusão ocorre porque para DE GIORGI (1998, p. 160) “(...) produzem exclusão 
porque operam com base na inclusão universal, em condições estruturalmente determinadas pelo sistema. 
Nova inclusão significa, então, nova exclusão. Inclusão significa outra marginalidade”.
57  LYRA FILHO (s.d, p. 22) entende que “os juristas, duma forma geral, estão atrasados de um século, 
na teoria e na prática da interpretação e ainda pensam que um texto a interpretar é um documento unívoco, 
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jurídico, surge questionamentos instigantes: Por que estudar direito, hoje? Para que estudar direito, hoje? Para 
quem é destinado esse ensino jurídico? O que forma esse ensino jurídico?

Diante da grave estagnação58, que assola o ensino jurídico de hoje, um ensino que sempre transmitiu o 
direito positivo, e resta-nos saber por que tal fenômeno perdurou no tempo? O positivismo jurídico segundo 
LYRA FILHO (1995) divide-se em positivismo legalista, positivismo sociológico e positivismo psicológico, os 
quais resultam em um modelo de ideologia jurídica, que reduz o direito a norma, e é, apenas, interessante 
porque dentro de um Estado tomado por uma classe dominante, a produz, como forma de dominação, de 
manutenção da ordem estabelecida. Ainda, cria um jogo, onde em nome da segurança e da neutralidade o 
direito permanece no ensino jurídico como sendo, apenas, o direito positivo.

O subjetivismo das confecções legislativas, das decisões judiciais, é base do positivismo jurídico 
ensinado nas escolas de direito hoje. Tais decisões se escondem na farsa que o positivismo jurídico intitulou 
de segurança jurídica e de neutralidade. Ora, se a formação dos bacharéis em direito é dada em um contexto 
social, no qual, apenas os privilegiados socialmente têm a oportunidade de ingressar e se formar em bacharel 
em direito, já que os caminhos a percorrer são fartos em obstáculos de cunho sócio-econômico, assim como 
para ingressar na carreira da magistratura deve-se também pagar preços elevadíssimos, logo qual ideologia 
estará nas mentes dos que elaboram as leis, e dos que decidem os conflitos sociais?

No Brasil para se chegar a um curso de Direito, do qual a demanda exige uma preparação para a 
seleção do vestibular da mais alta qualidade, dedicação quase que exclusiva para estudar, observa-se que 
geralmente as escolas particulares e os cursinhos de alto valor financeiro é que consegue colocar o estudante 
do ensino médio em cursos como o de Direito, o de Medicina e alguns cursos de Engenharia.

Passada a dificultosa fase de ingresso na seara universitária, ainda há o permanecer na Universidade. 
Durante os cinco anos de ensino do direito, nasce outra barreira financeira, pois os livros são de alto valor 
financeiro, inclusive a “sebenta”, e toda a infra-estrutura do caminho acadêmico é desenhada para que os 
menos favorecidos economicamente não se cheguem até o final da jornada universitária. Esta é a seleção 
natural do curso.

Ao graduar Bacharel em Direito(s), o diploma dentro de um canudo é de papel, é, apenas, um papel59, 
já que para estar habilitado a exercer a profissão ao qual a graduação o habilitou, faz-se necessário passar 
por um exame, que o valor da inscrição é mais de um terço do salário mínimo vigente, e ainda se têm a 
proliferação dos cursinhos preparatórios para o exame da ordem. Cursinhos duvidosos que ministram aula 
pela televisão, conquanto, com um custo elevadíssimo, e que gerou na seara a acadêmica o mito de que é 
necessário passar por um curso deste60 para se obter êxito no exame da Ordem.

Com todos esses obstáculos para se alcançar o direito, o direito de exercer a profissão, bem como 
de se chegar a quaisquer profissões jurídicas, a ideologia dominante nas carreiras jurídicas na modernidade 
da sociedade moderna, são os fantasmas vivos do século XIX. E neste contexto o que representa o ensino 
jurídico para a sociedade?

Nada. O ensino jurídico em nada representa para a sociedade, tanto que a distância entre o direito 
e a sociedade, faz com que esta não sinta falta daquele na sua ausência. Para que o ensino jurídico saia do 
centro de terapia intensiva (CTI) necessário tomar os remédios do direito achado na rua61; fazer a fisioterapia 

dentro de um sistema autônomo (o ordenamento) dito pleno e hermético e que só cabe determina-lhe o 
sentido exato, seja pelo desentranhamento dos conceitos, seja pela busca da finalidade, isto é, acertando o 
que diz ou para que diz a norma abordada”. 
58  Para SÁ E SILVA (2007, p. 56) “não há dúvida que a compreensão do direito como um sistema de 
normas, à moda de Kelsen (1998) contribuiu deveras para a secularização do fenômeno jurídico, afastando-o 
da tradição e do carisma (Weber, 1991). Em outras palavras, ela nos ajudou a demonstrar que o Direito é uma 
coisa nossa, dos homens e mulheres que participam do mesmo modo de vida, por mais ou menos democrática 
que ela seja (...). Todavia, também é verdade que a redução do direito a esse tal sistema de normas (a leitura 
positivista de Kelsen, que infelizmente se tornou hegemônica) nunca foi capaz de explicar algumas situações 
de maior instabilidade na vida social”.
59  Música de Martinho da Vila, O pequeno Burguês “O meu papel/ o meu canudo de papel.”
60  Ver RODRIGUES, Horácio Wanderlei. O ensino jurídico e direito alternativo. São Paulo: Acadêmica, 
1993.
61 SÁ E SILVA diz que “(...) o direito não está na norma, menos ainda na aparência das normas, mas sim 
no conflito. (...) enquanto atividade cognitiva, a ‘ciência’ jurídica não pode reduzir o seu objeto de estudo ao 
sistema (auto-referencial) de normas, nem aos procedimentos institucionalizados que balizam a formação 

com o reconhecimento da pluralidade62, seja ela jurídica, social ou cultural; bem como a última medida de 
recuperação é o reconhecimento da emergência de conflitos sociais63 como fonte de direitos.

Ainda se pode sonhar em ter um ensino jurídico distante da mediocridade que o assola, pode ainda 
o ensino jurídico ser um ensino compromissado com a sociedade, com o direito achado na rua, na beira do 
rio no caso amazônico. Desta forma se evitaria a eutanásia do ensino jurídico, só que para que isto ocorra, 
necessariamente deve se enterrar os fantasmas vivos que despertam na escuridão do ensino jurídico.

O ensino jurídico deve ser necessariamente crítico, a produção do saber jurídico deve ser crítica64, 
de forma que o debate com a doutrina dominante, pois discursos que centram em, apenas uma concepção, 
seja normativista, seja jusnaturalista, encobrem e reasseguram as funções sociais do direito e do Estado.

O estudo crítico do direito, que não se manifesta até este início de século XXI, não encobre as 
relações sociais, pois conforme a leitura histórica retratada pelas obras literárias há um descompasso entre 
os fatos sociais e o Direito, e esta lacuna preenche-se por um ensino jurídico crítico65.

A negação das características imutáveis do ensino jurídico, aliado à crítica é a alternativa ao ensino 
jurídico. Reconhecer que se vive em uma sociedade plural, onde há diversas formas de manifestação cultural, 
social e jurídica, como também, manifestações que contrariam a lei, o discurso oficial do estado, as formas 
marginalizadas por este direito.

Essa pluralidade jurídica e de espaços estruturais66, se manifestam todas em um lugar que é democrático, 
na rua. Assim, resume-se que Ensinar Direito significa estabelecer condições para o conhecimento crítico da 

(mais ou menos beneficiária de um agir comunicativo) dessas mesmas normas. Deve, ao contrário, expandi-lo 
para os sistemas (sociais e plurais) de conflito”. (2007, p. 59-60).
62 “Idem “(...) parece mais claro que o Direito emerge de lutas globais e locais que reclamam diferentes 
formas de mediação; e adotar uma teoria jurídica que tenha como reverso uma teoria do Estado é mais uma 
vez reduzir horizontes e desperdiçar o contributo de uma verdadeira dialética social”. (2007, p. 60).
63  Idem “Dentro da ‘dialética social’ proposta, fica claro que essa relação vem à tona não porque Lyra 
Filho considere o Direito em si mesmo libertador, mas porque percebe que ele é evocado e reconstruído a 
partir das lutas sociais de opressão e liberação, identificadas e numeradas no seu esquema interpretativo de 
acordo com a investigação sociológica que fez à época”. (2007, p. 60)
64  WARAT entende como pensamento crítico “(...) um conjunto de linguagens, ou melhor, de 
contralinguagens que, sem constituir um corpo sistemático de categorias, forma um conglomerado de 
significações, de esboços políticos e teoréticos, em ordem a produzir um conhecimento do Direito e do 
Estado, entendidos como elementos constituintes e constituídos pelas relações sociais”. (1984, p. 18)
65  Idem “ (...) reaver o conceito tradicional da ciência do direito; questionar as concepções juridicistas 
sobre a lei e a coerção; negar a visão reducionista que apreende o direito como um discurso punitivo, desta 
forma o discurso crítico é, portanto, uma denúncia da impossibilidade de aceitar na cultura jurídica fetichizada 
o desconhecimento da realidade do direito, como forma jurídica que organiza e possibilita as relações sociais 
que o condicionam, o saber crítico sobre o direito tenta produzir, desta forma, uma teoria das relações da 
forma jurídica; denunciar as funções políticas e ideológicas das concepções juridicistas sobre o Estado, que 
implicam a separação da sociedade civil e da política; propor uma inversão da razão jurídica dominante, é “um 
discurso que pretende falar politicamente do direito; propor uma inversão da razão jurídica dominante, que 
estabelece uma análise juridicista e não política do Estado; tentar estudar (recolocar) os efeitos sociais do 
dito, do calado, do reprimido; criar umas consciência participativa que permita aos diferentes juristas de ofício 
engajarem-se em competentemente nos múltiplos processos decisórios, tentar refletir sobre as condições 
para uma nova relação entre a técnica jurídica e a prática política; modificar as práticas tradicionais da pesquisa 
jurídica a partir de uma crítica epistemológica das teorias dominantes, de suas contradições internas e de 
seus efeitos ideológicos, com relação aos fenômenos que pretende organizar e explicar; proporcionar nas 
escolas de direito, um instrumental pedagógico adequado para que os estudantes possam adquirir um modo 
diferente de agir, pensar e sentir, a a partir de um problemática discursiva que tente mostrar não apenas a 
vinculação do direito com as relações de poder, mas também o papel das escolas de direito como produtoras 
de idéias e representações (...)” (1984, p. 20-22).
66  Sá e Silva quanto ir além do pluralismo entende “(...) que existe uma pluralidade não só de ordens 
jurídicas, mas de espaços estruturais em que essas ordens acontecem é um primeiro passo, que precisa ser 
complementado com a análise das lutas que se desenvolvem em cada um desses espaços e para além deles 
nas perspectivas de re-instituir a tensão entre regulação e emancipação (...)” (2007, p. 82).
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teoria e da prática de um “direito achado na rua” 67.
Especificamente no caso amazônico, o ensino jurídico deveria ser encontrado na beira do rio. Na 

Amazônia para um estudo analítico da sociedade e das diversas formas de manifestações culturais e jurídicas 
não estará demonstrada em nenhum código, nenhum vade mecum retratará os fatos sociais amazônicos. 
Dever-se-ia ensinar em obras literárias de autores regionais, em um estudo de casos, dever-se-ia sair da sala 
com ar condicionado e enfrentar horas de viagem de barco para conhecer como a sociedade se manifesta 
rio adentro.

Confirmam-se as hipóteses de que a literatura é uma fonte fidedigna da realidade, a qual se recorrer 
para um retrato fiel de um determinado contexto histórico, do comportamento de uma dada sociedade; que 
o discurso literário é uma fonte, da qual o ensino jurídico para uma leitura do direito e do próprio ensino 
jurídico poderiam beber, pois as velhas fontes do direito não suprem mais a sede de uma sociedade sedenta 
por dignidade; e o ensino jurídico hodierno, é semelhante ao que fora prática na Europa do século XVI, e no 
Brasil do século XIX.

Para que o ensino jurídico, o direito não morra por ele mesmo68, para que o direito seja efetivamente 
o direito, o ensino jurídico precisa renascer, executar um novo ciclo evolutivo, que desta vez evolua, não se 
estagne e fique se reproduzindo, porém precisa crescer, acompanhar a evolução social, andar de mãos dadas 
com os acontecimentos sociais. Assim o direito tornar-se-á um caçador, não da sociedade como o é, mas dos 
fantasmas, os fantasmas vivos.

REFERÊNCIAS

ASSIS, Machado de. Dom Casmurro. São Paulo: Martin Claret, 2002.

____________. Quincas Borbas. Paulo: Martin Claret, 2002.

___________. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Editora Ciranda Cultural, s.d.

BASTOS, Aurélio Wander. O ensino jurídico no Brasil e as suas personalidades históricas – uma recuperação de seu 
passado para reconhecer seu futuro. In: ENSINO JURÍDICO OAB: 170 anos de cursos jurídicos no Brasil. Brasília: OAB, 
Conselho Federal, 1997. p. 35-55.

CAMINHA, Pero Vaz. A Carta. disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000292.pdf>;

CAMÕES, Luiz Vaz de. Os Lusíadas. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000162.pdf>;

CAMPILONGO, Celso Fernandes; FARIA, José Eduardo. Sociologia Jurídica no Brasil. Porto Alegre: Sérgio Fabris Editor, 1991.

CAMPILONGO, Celso Fernandes. “Aos que não vêem que não vêem aquilo que não vêem”: sobre fantasmas vivos e 
a observação do direito como sistema diferenciado. In: DE GIORGI, Raffaele. Direito, Tempo e Memória. São Paulo: Quater 
Latin, 2006. p. 11-26.

67 Para SÁ e SILVA o “Direito Achado na Rua” é “(...) um projeto político e pedagógico exemplar de 
formação em direito, do ponto de vista da recomposição da tensão entre Direito e Emancipação Social que 
antes indiquei como necessária, com base nas minhas investigações teóricas e empíricas sobre o que significa 
‘estudar direito hoje’” (2007, p. 97).
68 As propostas dadas por SÁ e SILVA para a melhora do ensino jurídico são: “a) determinar o espaço 
político no qual se desenvolvem as práticas sociais que enunciam direitos ainda que contra legem; b) definir a 
natureza jurídica do sujeito coletivo capaz de elaborar um projeto político de transformação social e elaborar 
a sua representação teórica como sujeito coletivo de direito; e c) enquadrar os dados derivados destas 
práticas sociais criadoras de direitos e estabelecer novas categorias jurídicas para estruturar as relações 
solidárias de uma sociedade alternativa em que seja superada as condições de espoliação e de opressão do 
homem pelo homem na qual o direito possa realizar-se como um projeto de legítima organização social da 
liberdade” (2007, p. 97).

COSTA, Alexandre Bernardino. A teoria do direito na modernidade da sociedade moderna. In: Notícia do Direito Brasileiro. 
Nova série. Nº 8. Universidade de Brasília, s.d.

DE GIORGI, Raffaele. Redes da Inclusão. In: ________. Direito, Democracia e Risco: vínculos com o futuro. Porto Alegre: Fabris 
Editor, 1998. p. 133-148.

___________. Direito e Modernidade. In: ________. Direito, Democracia e Risco: vínculos com o futuro. Porto Alegre: Fabris 
Editor, 1998. p. 149-163.

___________. A memória do Direito. In: __________. Direito, Tempo e Memória. São Paulo: Quater Latin, 2006. p. 49-73.

EHRLICH, Eugen. O Estudo do Direito Vivo. In: FALCÃO, Joaquim; SOUTO, Cláudio. Sociologia e Direito: textos básicos para a 
disciplina de Sociologia Jurídica 2ª ed. São Paulo: Pioneira, 1999. p. 109-115.

FARIA, José Eduardo Campos de Oliveira. A globalização e o futuro do direito. In: ANAIS DA XVI CONFERÊNCIA NACIONAL 
DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. Fortaleza, 1996.

GUIMARÃES, Aleberto Passos. Quatro séculos de latifúndio – 1963. IN.: STEDILE, João Pedro (org.). A questão agrária no 
Brasil: o debate tradicional – 1500-1960. São Paulo: Expressão Popular, 2005. p. 35-77.

JUNQUEIRA, Eliane Botelho. Literatura e Direito: uma outra leitura do mundo das leis. Rio de Janeiro: Letra Capital, 1998.

KAFKA, Franz. O Processo. Tradução e organização de Marcelo Backes. Porto Alegre: L e PM, 2007.

KOSÍK, Karel. O Mundo da Pseudoconcreticidade e a sua Destruição. IN.: ____________. Dialética do Concreto. Trad Célia Neves 
e Alderico Toríbio. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976. p. 9-20.

LYRA FILHO, Roberto. Por que estudar direito, hoje?. In: SOUSA JÚNIOR, José Geraldo. (org.). Introdução Crítica ao Direito 
(série o direito achado na rua). Vol. 1. 4ª Ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1993. p. 22-27.

___________. O que é Direito. 17ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1995.

MEDINA, Paulo Roberto de Gouvêa. Ensino Jurídico, Literatura e Ética. Brasília: OAB Editora, 2006.

MIRANDA ROSA, F.A. Posição e Autonomia da Sociologia do Direito. In: FALCÃO, Joaquim; SOUTO, Cláudio. Sociologia e 
Direito: textos básicos para a disciplina de Sociologia Jurídica 2ª ed. São Paulo: Pioneira, 1999. p. 3-9.

REGO, José Lins. Menino de Engenho. 62ª Ed. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1995.

RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Ensino Jurídico e Direito Alternativo. São Paulo: Acadêmica, 1993.

SÁ E SILVA, Fábio Costa Morais. Ensino Jurídico: a descoberta de novos saberes para a democratização 
do direito e da sociedade. Porto Alegre: Fabris Editor, 2007.

SOUSA JÚNIOR, José Geraldo de. O ensino jurídico no âmbito da introdução ao estudo do direito. In: LYRA, Doreodó 
Araújo. (org.). Desordem e processo (estudos sobre o direito em homenagem a Roberto Lyra Filho. Porto Alegre: Sérgio Fabris 
Editor, 1986. (p. 93-110).

SOUSA JÚNIOR, José Geraldo de. Para uma crítica da eficácia do direito: anomia e outros aspectos fundamentais. 
Porto Alegre: Fabris Editor, 1984. p. 21-33.

SOUSA JÚNIOR, José Geraldo de. Movimentos Sociais – emergência de novos sujeitos: o sujeito coletivo de direito. In: 
________. Sociologia Jurídica: condições sociais e possibilidades teóricas. Porto Alegre: Fabris Editor, 2002. p. 53-66.

SOUSA SANTOS, Boaventura de. As dicotomias da modernidade e o seu declínio. In: ________. O Estado e o Direito na 



4342

transição pós-moderna: para um novo senso comum. Revista Humanidades. v. 7, n. 3. Brasília, 1992. p. 268-281.

WARAT, Luis Alberto. O outro lado da dogmática jurídica. In: ROCHA, Leonel Severo. Teoria do Direito e do Estado. Porto 
Alegre: Fabris Editor, 1994. p. 81-95.

WARAT, Luis Alberto. A produção crítica do saber jurídico. In: PLASTINO, Carlos Alberto (org.). Crítica do Direito e do Estado. 
Rio de Janeiro: Graal, 1984. p. 17-29.



4544

Das certezas da terra firme às incertezas dos territórios desconhecidos. Uma 
cartografia da trajetória de Luis Alberto Warat

Marta Gama1

RESUMO: Pretende-se com o presente trabalho construir uma cartografia a partir da 
trajetória empreendida por Luis Alberto Warat nos seus mais de quarenta anos de pesquisa 
e docência no campo jurídico. Essa cartografia especialmente desvela-se diante de sua 
inquietação frente às certezas e às pretensões de cientificidade do pensamento jurídico, o 
que promove no seu corpo a necessidade de sua desconstrução, conduzindo-o a múltiplos 
movimentos, dobras e desvios, até o encontro com os territórios desconhecidos, os lugares 
do abandono e da produção de subjetividade, pelo viés do surrealismo e da carnavalização. 
Com o intuito de (re)encontrar esse caminho, toma-se uma linha como ponto de partida: a 
sua formação no círculo analítico de Ambrósio Gioja na Universidade de Buenos Aires. Nos 
seus deslocamentos, observamos a construção de um sólido percurso teórico, um alicerce 
de onde ele pode pouco a pouco desconstruir as verdades instituídas do mundo jurídico, 
para em seguida lançar um olhar para a semiologia, a epistemologia, a filosofia da linguagem, 
o ensino, a carnavalização, o surrealismo, a psicanálise, o amor, a ecologia e a mediação. 
Movimentos estes disruptores com a sua formação primeira. Realizou toda uma trajetória de 
enfrentamento do discurso jurídico dominante, para em seguida propor a sua Epistemologia 
e o Ensino Carnavalizado e Surrealista na proposta sintetizada como Direito e Arte, forte 
na experiência artística como dispositivo produtor de novas subjetividades jurídicas, como 
forma de realizar uma concepção do Direito que valorizasse o que realmente é essencial: 
a vida. 
Palavras-chaves: Luis Alberto Warat, territórios desconhecidos, cartografia, 
surrealismo, carnavalização.

ABSTRACT: This study aims to map the path taken by Luis Alberto Warat throughout his more 
than forty years of research and teaching in the legal field. This mapping shows how restlessness 
he was challenging the supposed certainty and scientific ambition of legal thinking. As a result 
of this attitude he was lead to multiple movements, folds and detours until finding unknown 
territories, under the perspective of surrealism and carnivalization. As a starting point in order 
to (re)discover this path are taken is consideration his studies in the Gioja Ambrose’s analytical 
circle at the University of Buenos Aires. Furthermore, his travels seems to have helped to build 
a solid theoretical approach, so as to lay foundations from which he can gradually deconstruct 
the established truths of the legal world. After that he would pay attention to other fields of 
knowledge, such as semiology, epistemology, philosophy of language, pedagogy, carnivalization, 
surrealism, psychoanalysis, love, ecology and mediation. All of these movements were a sort of 
disruption against what he was trained to be. Warat held an irreverent trajectory towards the 
traditional legal discourse and due to this was able to propose a new look to Epistemology 
and what he called as the Carnivalized and Surrealist  approach to Education. These ideas were 
then synthesized under the name of Law and Art, which uses the artistic experience as a way to 
develop new legal subjectivities, so as to reach a new meaning of the word Law,  valuing what is 
really essential: Life.
Keywords: Luis Alberto Warat, unknows territories, cartography, surrealism, carnivalization.

1  Advogada. Mestra e Doutoranda em Direito, Estado e Constituição na Universidade de Brasília-UnB. 
Email: martagamma@hotmail.com

1 Perder para encontrar-se: seguindo os passos de Warat 

O mapa é a representação de um todo estático que pretende revelar uma realidade física, palpável, verificável. 
Nesse sentido, busca estabelecer verdades, definir certezas. A cartografia2, ao contrário do mapa, é um 
desenho que acompanha e se faz ao mesmo tempo em que os movimentos de transformação da paisagem, 
dos sentimentos, dos desejos. Ela se constitui no próprio movimento, se compõe ao mesmo tempo em que o 
território vai se apresentando, e se desfaz. Cartografia como desenho do novo do desejo, que rompe e decreta 
obsoleto o imaginário vigente. Admite-se, por essa sorte algo que sendo, nunca permanece susceptível ao 
instante em que o pincel alcança a seiva quieta da celulose já qualificada como papel, pois,  convida sempre à 
revisitação, à renovação, à resignificação.

Cristóvão Colombo possuía uma carta náutica, um astrolábio e navegava mirando as estrelas; nas noites 
escuras confiava apenas na sua intuição de que encontraria terras nas quais se acreditava existir criaturas 
marinhas que devoravam os navegadores, no fim do mundo que então era quadrado. Apesar de valer-se de 
um mapa, construiu cartografias ao enfrentar o desejante, o desafio de descobrir e construir o novo mundo... 

Luis Alberto Warat tal como Colombo navegou por mares povoados por criaturas marinhas, monstros 
terríveis, misticismos que se pretendiam científicos e verdadeiros. Da mesma forma que Colombo deixou-
se guiar pelas estrelas e nas noites de total escuridão, confiava na sua intuição que, pouco a pouco, foi se 
tornando o seu maior guia. Os seus territórios desconhecidos – ou, seus dragões como frequentemente 
referia-se - , foram-lhe guiando os passos que aos poucos se afastavam das certezas prontas que aprendeu no 
círculo analítico de Ambrósio Gioja3.

Navegou nesses mares, premido sempre pela necessidade de desmitificar as crenças e os estereótipos que 
orientavam o mundo jurídico. Como cartógrafo tentou desmantelar certas condições de existência do 
discurso jurídico dominante, elucidar sua perda de sentidos, buscando a criação de modos de expressão de 
desejos no Direito. Certo é que, foram as suas as primeiras certezas abaladas, estranhadas, desconstruídas. O 
seu corpo implicado nessa vibração produtora do novo, mas acossada pelos estranhamentos que produzem 
rupturas. 

E em meio a essa precariedade e inexistência de certezas ou verdades, ao exercício e a experiência dos seus 
deslocamentos constantes, é que lhes convido a experimentar comigo a singularidade do modo como as 
forças de determinado contexto histórico atravessou o corpo deste pensador na desconstrução e construção 
dos seus devires no mundo jurídico, atravessado pelo surrealismo e pela carnavalização. 

Desse modo, construí minha cartografia, tornei–me cartógrafa, antropófaga, ao me envolver e dar língua aos 
afetos que pediam passagem; ao mergulhar nas intensidades do meu tempo e estar atenta às linguagens que 
encontro, devorando as linhas dos elementos construídos e empreendidos por este autor, seguindo suas 
pistas, seus rastros dos mais de quarenta anos de ensino e pesquisa no campo jurídico realizados por Luis 
Alberto Warat.

Assim, em meio a densidade e longevidade da sua obra, os meus passos foram imprecisos, incertos e precários. 
Contudo, conhecendo o gosto do autor pela precariedade, como algo sempre por fazer, algo que não é 
acabado, mas que reclama sempre uma revisão, uma porta aberta, ou melhor, o inacabado como o alpendre, 
aquilo que não está nem dentro nem fora, mas entre; sinto-me a vontade para lançar-me nesse caminho. 

Os diálogos que realizamos desde o nosso encontro em Brasília no ano de 2004 e aqueles empreendidos 

2 Cartografia é um ideia-conceito de Felix Guattari e Suely Rolnik. GUATTARI, Felix; ROLNIK, Suely. 
Revolução Molecular: Pulsações políticas do desejo. Tradução de Suely Rolnik. Petrópolis: Vozes, 2005. 
Especialmente nesse trecho faça uma paráfrase do texto de Suely Rolnik. ROLNIK, Suely. Cartografia 
Sentimental: Transformações contemporâneas do desejo. São Paulo: Editora Estação Liberdade, 1989.

3 Warat em tom confessional afirma: “Eu já aprendi bastante o que os outros pensaram. Agora preciso 
seguir o caminho de meus desejos, sem trilhas. O caminho do imprevisível. Quero arriscar-me no acaso, sem 
bússolas que me guiem”. (2004 a, p. 175).



4746

entre nossos dragões4 serão os meus guias. Eles me dizem de um caminho percorrido por Warat, um corpo 
marcado por inquietações, um corpo vibrátil, desforme, prenhe de desejos, um corpo transgressor, um corpo 
de criação.

Olhando para a sua obra, as suas dobras e recantos, o que dizem, e tudo o quanto vai dizendo por apreensões, 
por ondas, capturo os sentidos e estranhamentos que produziram os seus movimentos sinfônicos. Com zelo 
examino e devoro as publicações, as datas, olho para o tempo. E em meio ao tempo, questiono-me, como 
surgiu o desejo de transgressão em Warat, em que momento ou que acontecimentos, leituras levaram a que 
desejasse o novo para o Direito? Observando os caminhos, as bifurcações e os atalhos – várias entradas 
para possíveis começos – centro-me, inicialmente, em uma linha que tomo como ponto de partida: a sua 
formação no rigoroso círculo analítico de Ambrósio Gioja na Universidade de Buenos Aires, os movimentos 
empreendidos rumo a semiologia, a epistemologia, a filosofia da linguagem, o ensino, a carnavalização, o 
surrealismo, a psicanálise, o amor, a ecologia e a mediação. Movimentos disruptores com a sua formação 
primeira, movimentos transgressores. 

Como surrealista se reconheceu e se afirmou desde a publicação do seu Manifesto do surrealismo jurídico, 
devir que se entranhou no seu corpo, atravessou-lhe definitivamente a alma. A rua grita Dionísio! Direitos 
Humanos da Alteridade, Surrealismo e Cartografia uma de suas últimas publicações ilustra a compreensão 
que tem da experiência artística como caminho definitivo de emancipação para o homem, o que marca o 
seu caminhar surrealista. Contudo, as bases para esse empreendimento já haviam sido colocadas desde o 
Derecho al derecho, obra publicada no ano de 1970. Verdadeiro manifesto surrealista e carnavalizado, onde 
o autor pela primeira vez interpela o mundo jurídico acerca das suas verdades instituídas, suas certezas e a 
sua mitologia, utilizando o potencial disruptor da arte. Coordenadas reveladas, que seriam perseguidas passo 
a passo até a construção de uma gramática para o Direito onde a convivência, o amor e a alteridade eram o 
seu centro.

Dizem os meus dragões que Warat desde sempre foi um transgressor - com classe como ele referia- mas um 
transgressor. Construiu um sólido percurso teórico, um alicerce do qual ele pode pouco a pouco desconstruir 
as verdades instituídas do mundo jurídico. Interpelou os juristas, revelou-lhes as suas crenças mitológicas. E, 
à fluidez do seu conhecimento, que nada tem de objetivo, ressaltou como poderia ser o que é só sendo 
linguagem. Um sistema de ilusões - como diria anos mais tarde- , perverso, mas um sistema de ilusões. 
Realizou toda uma trajetória de enfrentamento, para em seguida, propor a sua Epistemologia Carnavalizada 
e Surrealista, o Ensino carnavalizado e surrealista, como forma de realizar uma concepção do Direito que 
valorizasse o que realmente é essencial: a vida. Assim, entendia que a verdadeira revolução é a revolução do 
homem. 

Warat sempre foi um transgressor! Posta a primeira pedra com o seu Derecho al derecho, cuidou de 
desconstruir o imaginário instituído do universo jurídico, inicialmente com a semiologia, em seguida a 
carnavalização, o surrealismo, a psicanálise, a ecologia. Incansável utilizou a epistemologia e a metodologia 
para revelar a doxa no interior da episteme dos discursos jurídicos vigentes. Em seguida, abandonou a 
epistemologia moderna para propor a sua própria epistemologia, a epistemologia carnavalizada. Introduziu a 
arte, a experiência artística como forma de criação, de produção do novo, da sensibilidade, do encontro com 
o outro, da alteridade. Inscreveu o desejo e o amor no mundo jurídico.

A transgressão e a tentativa de ruptura com os imaginários instituídos do mundo jurídico estão presentes 
desde as suas primeiras obras, colocadas como que estrategicamente para pontuar um lugar de fala que, 
posteriormente, seria radicalizado. É esse o ponto de vista que busco nessa fala.

4 Uso aqui uma metáfora de Luis Alberto Warat construída ao longo de sua obra, e constantemente 
referida em palestras, conferências e aulas, que estabelece a relação entre dragões — animais mágicos no 
imaginário corrente — e os territórios desconhecidos da psique humana, que poderíamos aproximar da 
noção freudiana de inconsciente.

1.1 Entre dobras e reentrâncias: os caminhos inventados que chegaram à arte
O pensamento de Warat é sofisticado, marcado por uma incessante inquietação, total ausência de conformismo 
com verdades alcançadas. Certo que para ele qualquer verdade é sempre provisória e parcial. Em toda a sua 
trajetória de pesquisa e docência, produziu vários movimentos que marcam a procura de lugares para a 
realização de um projeto de libertação do homem de todas as formas de opressão, de legitimação do desejo, 
do erótico, do sensível, enquanto instâncias da vida e do conhecimento. O projeto de revolução subjetiva. 
(GONÇALVES, 2007). 

Um fio conduz toda a sua obra. Esse fio é a produção de subjetividades no horizonte da autonomia5 e 
da ruptura com a serialização de produção capitalista de subjetividades, que ele entende sempre como 
heterônoma. Essa autonomia é construída na intersubjetividade, com o outro. Assim, a alteridade, o cuidado 
de si e com o outro, o resgate da dimensão da corporeidade, a construção dos vínculos afetivos, vão sendo 
desenhados ao longo de seu trabalho como alicerces indispensáveis. É certo que esse núcleo central se irradia 
para o campo do Direito, que ele entende como lugar para construção dos vínculos e da alteridade e não 
apenas um local para a resolução dos conflitos que emergem da sociedade, antes uma possibilidade de sua 
vivência. No início, esse viés aparece como uma forte preocupação com o ensino jurídico, com a forma de 
produção de conhecimento, com os vínculos entre professor e aluno para, em seguida, ser enraizado em seu 
pensamento com o amadurecimento de suas ideias, em consonância com seus movimentos incansáveis.

Essa preocupação que permeia toda a sua obra e vai enredar em uma proposta de revolução subjetiva do 
homem através das revoluções moleculares, aparece inicialmente como uma forte preocupação com o ensino 
jurídico, a forma de produção de conhecimento, os vínculos entre professor e aluno. 

Warat (2006b) entende a emancipação como a experiência que permite ao homem o encontro consigo 
mesmo, com sua subjetividade, com sua própria estima, e a construir vínculos de cuidado e afeto com os 
outros, ou seja, estabelecer vínculos de alteridade. A emancipação pode ser conceituada como o conjunto 
das experiências radicais de alteridade, entendendo esta expressão como a possibilidade de estabelecer 
vínculos de cuidado e afeto mais além do que qualquer distorção que torne os homens reciprocamente 
dependentes, co-dependentes ou alienados. Trata a emancipação como possibilidade de se construir o espaço 
interior próprio, aquele inacessível, custodiado por dragões; como possibilidade de construir sua própria 
subjetividade, a interioridade do ser, que funcione como limite e condição da autonomia.

Para ele, a emancipação também se revela na descoberta do sentido para a própria vida. Descobri-lo nos 
conduz à autonomia, à liberdade, à emancipação. Sem essa procura não é possível a autonomia. Nesse caso, 
a aprendizagem de qualquer saber, a erudição acumulada, as verdades assimiladas na academia, não tem o 
menor sentido ou valor se não forem capazes de auxiliar o homem na construção desse processo (WARAT, 
2006c).

E, nesse sentido, “a autonomia coletiva só se consolida, só ganha consistência, se existir no nível da subjetividade 
dos indivíduos e dos grupos, em todos os níveis moleculares, novas atitudes, novas sensibilidades, novas práxis, 
que impeçam a volta de velhas estruturas” (WARAT, 2006c, p.38).

E daí a sua crítica ao conjunto de crenças, instituições, valores, sentidos e significados que marca o imaginário 
moderno capitalista. Um imaginário que alimenta os processos heterônomos de produção de subjetividade. 
Um imaginário que anima a formação de corpos dóceis, a domesticação, e termina por roubar a vida do 
homem.

Esse fio é o olhar que orienta meu corpo e seus movimentos interpretativos diante de Warat. Uma necessidade 
arqueológica me faz olhar para um ponto de partida, que atribuo para contar esse começo; como algo que 
sempre é, senão um primeiro passo, uma marca do que desejamos superar ou reconstruir.

5 Sobre a autonomia diz Warat (2004 a, p. 20): “A autonomia em última instância, em ser mais profundo, 
é a possibilidade de construir  por si as ilusões próprias, aquelas que nos permitem atribuir a nossos sonhos, 
desejos e sentidos o estatuto de realidade. Foi o que sempre Borges nos sussurrou ao ouvido. E Cortázar 
batizou como a alma dos Cronópios”.
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Warat empreendeu um longo caminho desde a sua formação em na Faculdade de Direito da Universidade de 
Buenos Aires - UBA, onde se graduou no ano de 1965 e de onde partiu para verdadeiramente experimentar 
outras possibilidades para o Direito, até encontrar-se com seus devires surrealista e carnavalizado.

Formou-se em Filosofia do Direito no círculo analítico de Ambrósio Gioja, dentro dos rigores então exigidos 
para a formação de um filosofo, “[...] da postura catedrática, do espírito de cátedra, onde se costuma ensinar 
a Filosofia e a Filosofia do Direito como história correta das doutrinas e a arqueologia dos sistemas de 
pensamento”(MONDARDO, 2000, p. 6). Um Warat maduro escreve em tom quase confessional no prólogo 
do livro de Dilsa Mondado6: “Aprendi filosofia no rigor dos conceitos e o desprezo ao poético como forma 
de pensamento”(MONDARDO, 2000, p. 6).

O rigor e os caracteres profundamente autoritários, aristocráticos, vaidosos e extremamente intolerantes 
marcavam a personalidade de Gioja e a maneira como o conhecimento e a docência eram tratadas. 
(MONDARDO, 2000, p.72). A respeito dessa época escreve Warat na sua obra o Amor tomado pelo amor:

Impressiona-me lembrar os muros cordiais impostos no grupo de Gioja. Era um afeto ao mestre 
construído de distâncias, de complexas e atuais senhas. A relação com Gioja nunca foi direta – todos 
eram ajudantes de algum lugar- tenente. Isto marcou uma das grandes diferenças que nos separavam. 
“Ser ajudante de” era uma das marcas que estereotipavam no grupo e que hoje ainda muitos de nos 
levam. Todos, talvez para encurtar distâncias, tentávamos nos identificar com Gioja, imitá-lo em tudo. 
Por isso, talvez, o grupo foi tão pouco criativo. Sê-lo era atraiçoar o mestre, abolir realmente distâncias 
(2004 a, p. 345).

Warat assim formou-se filosofo e professor em uma matriz pedagógica clássica e autoritária. Contudo, um 
acontecimento levou outros ventos à compreensão do processo de ensino e aprendizagem ao referido 
círculo e, consequentemente, à sua própria compreensão. Refiro-me à morte de Ambrósio Gioja - ocorrida 
quase no mesmo momento em que Warat foi aprovado no concurso para Professor Adjunto na Universidade 
de Buenos Aires – que fez com que a responsabilidade da cátedra de filosofia do Direito passasse para 
Roberto Vernengo, que convidou professoras do Departamento de Pedagogia da mesma Universidade para 
que realizassem um trabalho conjunto, numa atitude que já demonstra a transdisciplinaridade. Desse encontro 
emerge a crítica às aulas magistrais e a adoção das técnicas de dinâmica de grupo. Os contatos com estas 
professoras foi decisivo para que Warat desse início a um processo de superação dos resquícios autoritários 
vividos com Gioja. A partir desse momento posiciona-se contra o modelo tradicional de ensino que privilegia 
o conteúdo e o distanciamento entre professores e alunos e inaugura uma inquietação que passará a ser uma 
constante na sua vida acadêmica: o processo de produção de conhecimento (MONDARDO, 2000, p. 74).

A morte de Gioja também ocasionou outros desvios, talvez o mais importante deles. É o que escreve Warat: 
Quanto à minha formação, não posso queixar-me do que aprendi com Gioja (sempre respeitou a minha 
liberdade); o que me desencantou foi o que se seguiu à sua morte (intolerância pela diferença, pela 
soberania de pensamento, o culto exagerado à lógica, e muita vaidade). Então, ficou muito claro 
para mim que tinha que abandonar (metaforicamente e como atitude psicológica) a postura 
catedrática, o espírito de cátedra, onde se costuma ensinar a Filosofia e a Filosofia do Direito como 
história correta das doutrinas e a arqueologia dos sistemas de pensamento; senti que tinha de me tornar 
um intelectual inesperado, dedicado à reflexão sobre os modos de vida, a subjetividade e os temas 
proibidos. Internamente sempre fui um rebelde contra uma Filosofia que manipula o mundo e se nega 
(recusa) a habitá-lo. Preferi ser um filósofo que aceite que a liberdade de pensamento e o prazer do 
corpo andam juntos (MONDARDO, 2000, p. 12).

O doutoramento acontece no ano de 1971 em Direito e Ciência Sociais, na Faculdade de Direito da 
Universidade de Buenos Aires, sob a orientação de Ambrósio Gioja e Roberto Vernengo, com a tese Lenguaje, 
realidad e trancendencia em la ciência del Derecho, ano da morte de Ambrósio Gioja. Esses acontecimentos 

6 MONDARDO, Dilsa. 20 anos rebeldes: o direito à luz da proposta filosófica- pedagógica de L.A. Warat. 
Florianópolis: Diploma Legal, 2000.

representaram momentos que oportunizaram trânsitos na sua vida e no seu pensamento, como referido por 
ele no excerto transcrito.

A inquietação, dessarte, parece sempre ter estado na sua alma, atravessando o seu corpo como algo que o faz 
vibrar e tentar desconstruir as verdades impostas. Ele escreve no prólogo do livro de Dilsa Mondado: 

Aprendi filosofia no rigor dos conceitos e o desprezo ao poético como forma de pensamento. Até a 
obtenção do meu título de doutor em Direito e Ciências Sociais trataram de podar-me o desejo e a 
ilusão do meu pensamento. Impuseram-se, sem muito êxito, uma Filosofia do Direito absolutamente 
distante das minhas circunstâncias de vida. (MONDARDO, 2000, p. 12 _ grifo nosso). 

Certamente a tentativa de imposição da frieza acadêmica não logrou êxito, pois, o poético e as instâncias 
criativas da vida falaram mais alto. Dionísio produziu um encantamento maior do que a estética 
apolínea. 

Assim, em meio a esses trânsitos, emerge a sua rebeldia com as verdades instituídas do mundo jurídico, e a sua 
adesão às artes é então anunciada. E, no ano de 1970, ele realiza o que pode ser considerada a sua primeira 
grande transgressão no mundo jurídico e no círculo analítico de Buenos Aires. Refiro-me à publicação da 
obra Derecho al derecho, uma coletânea de textos de sua autoria e de Ricardo Entelman. Essa é uma obra de 
subversão da linguagem jurídica e de suas verdades, ou seja, do conjunto de crenças que animavam e animam 
o mundo jurídico. É uma tentativa de produzir o novo, por meio da desmitificação e da crítica ao saber 
tradicional. Nessa obra já está presente a crítica ao paradigma cientificista moderno e a sua epistemologia 
que nega o sensível como instância criadora de mundo.

A capa do livro já anuncia a tentativa de demarcar um horizonte crítico, transdisciplinar, complexo que seria 
traçado por Warat em suas obras posteriores, o que seria o marco de sua vida acadêmica: em um fundo 
branco, o título em letras negras, o debuxo de três cabeças de homens de perfil, ênfase no crânio. Uma obra 
de arte surrealista, cujos apelos e sentidos permaneciam abertos em face do título da obra.

A apresentação da obra por si já seria de grande subversão ao mundo editorial jurídico, diante dos modelos 
das obras publicadas naquele momento, e que ainda vigoram atualmente. Contudo, ela era apenas um anúncio. 
Seguindo-se aos agradecimentos há a transcrição de um verso do Alcorão, mais uma peça do quebra-cabeça 
que não iria se ajustar ao todo ou o anúncio da utilização das metáforas7? Um recurso que autor passaria a 
usar de forma recorrente quando buscava produzir rupturas no instituído, criar conceitos8 e tantas outras 
vezes abordar o absurdo não somente da condição humana, mas sobretudo do mundo jurídico

Nas suas Palabras liminares os autores advertem aos leitores dos desvios dos lugares comuns cometidos. 
Afirmam uma trajetória que apela ao poético, ao sensível, ao metafórico, como forma de ver o mundo e 
produzir narrativas novas do mundo jurídico. Seria um anúncio da assunção do Paradigma da Complexidade, 
da Razão sensível, da Cartografia, do Surrealismo jurídico, da Carnavalização que viriam anos depois?

Dizem Warat e Entelman:
Tradicionalmente los autores de filosofia jurídica para su comunicación com suas lectores utilizan un 
lenguaje totalmente neutro a la emoción. La presentación metafórica, que acerca por encantamiento 
a lo que se quiere decir, queda así deliberadamente apartada de sus intentos de monstración. Por eso 
este libro tiene la irreverente pretensión, y no por ello menos científica, de ser diferente. Nuestra 
intención originaria fue hacer uma seria especulación teórica, sobre algunos temas jurídicos, lo 

7 Warat assume as metáforas como instrumentos hábeis para a produção de estranhamentos, 
provocações, sempre na pretensão de instigar o conhecimento posto e estabelecido.
8  Como Gilles Deleuze e Félix Guattari (2010), Warat entende que a pratica filosófica se realiza na 
criação de conceitos que nunca são fechados, definitivos. Assim, fez da sua atuação como pesquisador e 
professor uma constante na criação de conceitos, neologismos, pondo em andamento a ideia. Operando fluxos 
de inovação do pensamento do Direito e, a partir dele refazer sua trajetória sem negá-lo, mas incorporando 
a abertura para o novo.
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suficientemente trillados como para ser susceptibles de algún intento de clarificación. En este sentido, 
este es un libro no nascido. Pero, afortunadamente, no pasó demasiado tiempo no siendo. Poco a 
poco se transformó en otra cosa. Este cambio es producto natural de haber reemplazado la seriedad  
científica por la exposición emotiva el enunciado teorético por la metáfora. Diluir el conocimiento en 
la literatura de su mostración, no es transformalo en negativo, sino dotarlo de médios más efectivos 
para su transmissión. Plantear los problemas normativos apelando a recursos casi diríamos poéticos, 
lejos de constituir um superficial divertimiento intelectual, es un intento de demostrar que por lo 
directo y accesible de la explicación, se mide la possibilidad de transmitir conocimientos com claridad. 
Se puede ser riguroso y profundamente antisolemne. La verdad jurídica no hay que construila, hay que 
desembarazarla de las oscuridades teóricas que la cubrem. Este libro es más que nada una sacudida. 
Intenta desprenderse del determinismo inmanente al derecho, que condena a quienes se vuelcan a él, 
a una estática insalvable. Implica cambiar de ritmo (WARAT; ENTELMAN, 1970, p. 13/14).

As linguagens acadêmica e jurídica são então definitivamente abandonadas dando lugar à expressão que, por 
meio de estilos literários, como a poesia, o conto e a crônica é incorporada como linguagem emotiva, porém, 
não menos qualificada que aquela reconhecida como científica. Também estão presentes os apelos ao humor, 
à metáfora, ao fantástico como possibilidades disruptoras.

Essa primeira incursão de Warat no universo surrealista e carnavalizado leva-me a interrogar sobre esse 
autor que, ainda na década de 1970, tem a inquietante audácia de publicar tal livro, e retoma seu olhar para 
a semiologia, a epistemologia e o ensino jurídico. O que o teria movido a produzir tamanha transgressão? 
Sinto como se uma pedra tivesse sido colocada: um marco a ser alcançado e com esse intuito ele atacaria as 
verdades jurídicas estrategicamente a partir de vários olhares, desconstruindo os castelos que, a despeito de 
estarem caindo, os juristas teimavam em mantê-los. Enfrentando esse campo de diversos lugares, Luiz Alberto 
os desestabilizou até inscrever o poético e o carnaval em suas entranhas. 

Segue com as suas preocupações e inquietações no campo do Ensino e da Epistemologia do Direito. Preocupa-
se com a formação dos docentes9 e também com a forma como os conteúdos são “transmitidos” aos alunos 
e com o conteúdo que é “ensinado”.

Para Warat o ensino do Direito também é fonte do Direito, isto porque a pedagogia tradicional pretende 
a transmissão de um saber completo e o efeito dessa plenitude é a ideologia funcionando no interior da 
própria educação. No Direito, a pedagogia ultrapassa as questões meramente pedagógicas para situar-se 
no lugar da gramática da produção de sentidos do Direito, pois a plenitude da expressão pedagógica é um 
fluxo de crenças que reforçam o credo juridicista da completa significação do Direito. Entende que, ao 
questionar as atitudes pedagógicas dos docentes também estaria gerando um processo que serviria para que 
se desaprendesse a perfeição das significações jurídicas. Assim, introduziu a problemática epistemológica no 
interior da problemática pedagógica do ensino do Direito, tomando-a intrínseca à metodologia do ensino. 

Inquieto diante do ensino dogmático do Direito, da soberba “[...]e [d]a inércia expositiva que dominavam 
o ensino jurídico: juízes, promotores e advogados bem sucedidos que ministravam as aulas achando que a 
repetição mecânica dos conteúdos das leis, matizados com algumas idealizações doutrinarias, fosse uma 
atitude pedagógica”(ROCHA; WARAT, 1991, p. 6), Warat cria, juntamente com professores brasileiros e 
argentinos, a ALMED10. Pretendiam uma nova atitude pedagógica, um vínculo não autoritário entre professor 
9 Na Universidade de Morón na Argentina desenvolveu um curso de especialização em “Metodologia 
do Ensino e da Pesquisa” para professores. E, posteriormente no Brasil após a criação da ALMED- Associação 
Latino Americana Metodologia do Ensino do Direito, também ministrou juntamente com Rosa Maria Cardoso 
da Cunha cursos de especialização em Metodologia do Ensino para docentes.
10 No ano de 1972 Warat veio pela primeira vez ao Brasil, convidado para participar do I Encontro 
Latino-Americano de Metodologia do Ensino do Direito, realizado na cidade de Bagé-RS, conjuntamente 
com o II Encontro Brasileiro de Faculdades de Direito no ano de 1972. Desse encontro surgiu o convite de 
Joaquim Falcão coordenador do curso de mestrado em Direito da PUC-RJ para que Warat desse aulas no 
programa de pós-graduação e o início do seu caminho percorrido no Brasil (MONDARDO, 2000). Como 
fruto desse transito é criada a ALMED- Associação Latino Americana para o Ensino do Direito no ano de 
1974, na cidade de Buenos Aires, por um grupo de professores na sua maioria brasileiros e argentinos, com a 

e alunos, condições menos arbitrárias e subjetivas de avaliação, um processo pedagógico mais participativo e 
menos apegado às famosas e estéreis aulas magistrais (MONDARDO, 2000). Acreditavam na possibilidade de 
aplicar, nos territórios jurídicos, as técnicas da dinâmica de grupo e as contribuições da pedagogia científica; 
instrumentando, assim, técnicas operativas a serviço do polo progressista do pensamento jurídico. 

Ao lado de suas preocupações epistemológicas e metodológicas do ensino jurídico, Warat mantém suas 
reflexões semiológicas. No campo semiológico ele tentou fornecer aos alunos um instrumental que pudesse 
desmanchar certas ilusões que os juristas tinham sobre o funcionamento, a natureza e os efeitos da linguagem 
do Direito e do ato de interpretação da lei.

A partir do desenvolvimento da semiologia do poder, toma corpo a ideia de que o ensino do Direito tem 
uma dimensão prioritariamente política de produção do poder das significações do Direito; é um lugar onde 
se desenvolve a luta política no espaço instituído. Junto com os desenvolvimentos teóricos externados pela 
semiologia política, o caráter político do ensino jurídico é amplamente debatido. Entretanto, e de forma 
paralela a este aspecto, começa a se tornar temática a questão dos afetos no processo de ensino. Warat fala 
da pedagogia do desejo, e manifesta preocupação teórica pela dimensão afetiva do processo de produção do 
conhecimento.

Nessa fase, ele trabalhava as questões políticas e afetivas de modo independente, entretanto, dialeticamente 
vinculadas, como duas problemáticas que se vão interpenetrando, interferindo e abalando-se mutuamente. 
Fala da absoluta impossibilidade de pensar o ensino do Direito como lugar de neutralidade, política ou afetiva. 
A impossibilidade política ou afetiva de ensinar sem uma tomada de posição sobre os destinos políticos 
daquilo que se ensina. 

A esse momento seguiu-se a sua proposta da Epistemologia Carnavalizada e do Ensino Carnavalizado presentes 
em sua obra A ciência jurídica e seus dois maridos, uma tentativa de fazer atravessar o Direito pelos aportes 
teóricos da Teoria da Carnavalização de Mikhail Bakhtin, e de prolongar o olhar da carnavalização como 
experiência mágica e cosmovisão do mundo, que permita a reconciliação do homem com suas paixões.

Para Warat, Bakhtin foi o primeiro teórico da intertextualidade, que se encontra necessariamente definida 
pela polifonia, pelo dialogismo, e pela polissemia, ideias chaves para situar-se frente à fórmula da carnavalização. 
A polifonia é uma operação antilinear, uma técnica para colocar em crise a verdade. O sistema de signos tende 
a perder sua hegemonia, quando é marcado por estruturas simultâneas de organização. A polifonia estimula a 
ruptura da estereotiparão dos discursos, provoca o deslocamento permanente dos significados. 

A sua proposta é de carnavalizar a Epistemologia que significa reconhecer que as verdades propostas pelas 
ciências sociais são explicações assustadas, respostas omissas, conceitos mutilados que provocam práticas 
mutiladoras, montagens insensíveis, questões sem desejos, hipóteses deserotizadas, convicções sem futuro. 
Como estratégia para realizar a compreensão do devir incerto das verdades, propõe a substituição dos 
discursos tradicionais que supostamente falam verdades, pela poética. A epistemologia carnavalizada substituía 
o método pela cartografia, pela hierarquização, e pela verticalidade dos saberes pelo rizoma, as identidades 
pelos devires e os territórios pelos lugares vazios (WARAT, 2004 a).

As ideias presentes na carnavalização também são trazidas para o ensino do Direito surgindo assim a didática 
ou Ensino carnavalizado. Nesse sentido, o discurso monológico do professor é substituído pelo discurso 
polifônico, em que todas as vozes são escutadas, todos produzem conhecimento. A ausência de hierarquia 
entre os saberes acadêmico e popular também é uma característica que afeta a sala de aula, pois, reconhece os 
alunos como potência criativa ao invés de simples repositórios. A rua como instância do coletivo, do público 
ganha dimensão no ensino, já que a sala de aula não é o único lugar de produção do saber. Por derradeiro, o 
riso, a alegria, o lúdico, juntamente com a arte, ocupam relevante espaço porque diz de instâncias desejosas 
da vida que precisam ser reconhecidas.

Em seguida à sua grande virada com a carnavalização, ele segue rumo ao surrealismo. Assim, partindo dos 

tarefa precípua de reformulação das práticas pedagógicas ligadas as faculdades de direito. 
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aportes surrealistas, Warat (2004a) formulou o seu Manifesto do surrealismo jurídico11, uma inquietante 
proposta de reflexão e revolução da concepção do ensino do Direito, um convite ao rompimento com as 
formas tradicionais do ensino jurídico e com a pedagogia universitária que privilegiam o cientificismo, o 
racionalismo, o positivismo em detrimento da dimensão poética.

Para Warat, “a pedagogia tradicional, baseada na angústia da perda, é um instrumento de controle apoiado 
no sufocamento da imaginação criativa. Nessa forma de ensino, toda criatividade será castigada” (2004a, p. 
214). Ao contrário da pedagogia surrealista  “[...] o fundamental é o desenvolvimento da criatividade, dos 
afetos. E essa é a melhor profilaxia contra as formas totalitárias do saber” (WARAT, 2004a, p. 214). Cumpre 
ao professor abandonar a usual atitude de autoritarismo e embarcar na provocação pela sedução dos jogos 
na tentativa de despertar no aluno o erótico adormecido, os sonhos, o desejo, práticas estas que por certo o 
ajudarão a “[...] desenvolver a sua capacidade crítica, sua autonomia frente ao saber” (WARAT, 2004a, p. 214), 
consubstanciada em seu espírito autônomo.

O professor surrealista não é necessariamente um erudito, é simplesmente um artista, um ilusionista 
competente. Ele aceita que conhecer é descobrir em cada um a sua identidade; reconhece seu conhecimento 
a partir desse gesto, mas encontra sua identidade respeitando a dos outros (WARAT, 2004a; 2006b). 

Essa é a proposta do Surrealismo Jurídico que proclama a necessidade de revolucionar o ensino do Direito 
por meio de práticas pedagógicas que provoquem os alunos a encontrarem o seu desejo, a despertar os 
sentidos, a inscrever a poesia na vida, uma proposta pedagógica para a revolução do homem, pois busca criar 
pontos de fugas, fissuras no instituído e, a partir daí, fazer emergir o poético.

Como verdadeiro Cronópio12 seguiu se mimetizando, emprestando cores, se descolorindo. Daí um mergulho 
mais radical na psicanálise, outra forma de desajustar o discurso jurídico, com a obra O amor tomado pelo 
amor, onde a expressão literária já é absolutamente fluente, pois já abandonara a escrita acadêmica, adotando 
a arte como sua forma de manifestação.

Nesses movimentos, apelo ao ecologia como lugar da complexidade e do homem. E, em seguida uma nova 
virada rumo à mediação que na sua lente também é um mergulho na psicanálise e uma projeção para o 

11  WARAT, Luis Alberto. Manifesto do surrealismo jurídico. Publicado posteriormente sob o título 
Manifesto para uma ecologia do desejo. 
12 O escritor Júlio Cortázar foi uma influência marcante na obra e no pensamento de Warat, desde 
Derecho al derechoa literatura surrealista desse argentino-francês esteve presente em seus escritos. Em 
especial o livro Sobre Cronópios e Famas influenciou Warat que tomou de empréstimo os personagens 
de Cortázar para iluminar a sua própria fala. Para Warat, os Cronópios são “[...] Homens pluriformes e 
pluricromáticos de espantosa riqueza inventiva, estranha poesia e humor adstringente. Altamente sensíveis 
a tudo o que existe de raro e fantástico na vida cotidiana, vivem empenhados em redescobrir o amor pela 
vida, debochar do instituído e exercitar uma livre comunicação dos desejos. Comunicam-se marginalmente, 
apelando a uma semiologia dissidente dos desejos. A forma dos cronópios é a loucura. Os cronópios são 
anarquissoloídes, iconoclastas, imaginativos, autor-realizados, submetidos ao domínio do coração. Um 
cronópio é uma flor, dois são um jardim. Nada mais parecido a um cronópio que uma criança impertinente, 
criativa, vital, desconcertante. Os pequenos cronópios se alimentam da imaginação, que os transforma em 
flores, capazes de criar novos mundos povoados de cronópios” (2004 a, p.96). Diz Warat, “De minha parte, 
emprego o termo cronópio para referir-me a um tipo muito particular de energia criativa” (2004 a, p. 97).
Sobre Cortázar Warat ainda escreveria por ocasião de sua morte “[...] enquanto espero [os jornais], sinto a 
necessidade de dizer por escrito adeus ao homem que me mostrou, com impecável perícia, como se deve 
viajar em direção ao fantástico, para poder ter as realidades e evidências por enigmas; como poder transmutar 
em loucas as razões, para poder sobreviver socialmente a tantos monstros que, nobre, militar e sensualmente, 
nos governam. Ainda adolescente, aprendi em Cortázar a horrorizar-me das antinomias e a gostar dos textos 
que transpirassem, por todos os seus poros, uma vitalidade ardentemente exposta e comprometida. Durante 
todos esses anos, cada vez que como nesta manhã, me sentia lento e entorpecido ante uma folha de papel 
em branco, recorria a Cortázar, porque sabia que teria uma leitura inspiradora. Junto com Barthes, é o autor 
mais anonimamente citado em meus trabalhos. Os dois são minha gramática do desejo (2004a, p. 99).

Direito dos seus aportes. 

Em que pese tais movimentos parecerem dispares, e talvez distantes do surrealismo e da carnavalização, 
entendo que lhes foram consequentes. Representam a possibilidade de ruptura com a Epistemologia 
dominante, a assunção da possibilidade de produzir conhecimento jurídico desde aportes transdisciplinares 
em que estão asseguradas a linguagem artística e sua potência disruptora. Afirmo, pois, Warat como um 
eterno surrealista, anjo carnavalizado que não mediu esforços para aproximar o Direito da vida, rompendo 
com os distanciamentos supérfluos inventados pelos juristas. 

E, o apelo ao poético está presente da mesma forma em diversos trabalhos publicados, conferências 
pronunciadas, cursos ministrados. Enfim, na sua vida acadêmica. O seu devir surrealista é uma constante, 
ouso afirmar –  em que pese toda a inquietação e movimentos realizados – estar sempre presente em 
sua existência desde o início da sua carreira, como pudemos compartilhar em face da leitura da sua obra 
Derecho al derecho, publicada no ano de 1970, na Argentina, no mesmo momento em que finalizava sua tese 
de doutorado.

As bases do seu pensamento, então maduro, permitiram ser reafirmadas em seu Lapidarium. Nele estão 
assentadas a sua crítica ao Paradigma moderno cientificista e também à perspectiva da pós-modernidade, 
sempre a seu ver mais nociva: a necessidade da emergência de uma visão de mundo, um mundo em trânsito, 
desde o sensível, às artes, ao sonho, à criatividade e uma Epistemologia elaborada desde essa visão de mundo; 
a arte como disruptora e como potencia criadora de novos mundos e; o apelo ao poético como uma 
emergência de uma nova visão de mundo, um mundo que reclama a alteridade, o diálogo e o reconhecimento.

A modernidade como paradigma (modo de ver o mundo), propôs uma forma de razão excedida em suas 
funções. Esse excesso de razão determinou o desprestigio e finalmente a exclusão da sensibilidade como 
parte do paradigma moderno (a poética do signo). O resultado foi perverso, monstruoso. Passamos a 
entender o mundo com uma razão enferma, sem a saúde dos atos poéticos. Foi perdida a estilística 
da existência (uma estética que nos habilite a entender o mundo desde o humanismo da alteridade). 
Falo da estética como olhar teórico, da pintura, da literatura, do cinema, como formas do fazer teórico 
que a epistemologia não possa excluir como sem-sentidos por sua falta de denotação, por sua falta de 
verdade, por esse voo de sentidos que nos permite escapar das referencias imediatas e previsíveis do 
objetivo e do consumo rápido e fugaz [...]. O século XXI demanda a perspectiva de uma epistemologia 
aberta ao sonho e à criatividade para sair dos impasses da modernidade. A sabedoria de um saber que 
nos propõe um estilo de existência apoiado na criatividade e no sonho, que insiste em que o homem 
deve inventar e desejar para continuar existindo, para poder escapar, sonhando incessantemente, de 
uma cultura árida, quase desértica, onde não existe mais a possibilidade de qualquer projeto. Sem as 
tripas como fundamento, não existe qualquer sentido, qualquer verdade que se possa sustentar. Sem as 
tripas, sem o coração, sem o desejo como fundamento, não existe diálogo com o outro. Sem as tripas 
como fundamento, estamos na pós-modernidade: uma cultura do vazio, do espetáculo desmedido da 
informação banal e fascinante, que terminou roubando da condição humana o seu sentido. O corredor 
sem saída, o abismo. Conceber a estética como epistemologia (vista como estilística da existência) 
implica, para o sujeito, o reconhecimento de sua feminilidade ao tornar possível um discurso singular de 
alteridade (com o outro) sobre o mundo e a perda definitiva da crença em enunciados universais, para 
poder descobrir com o outro diferentes modalidades eróticas, dialógicas, que lhes permitam experiências 
de criação. A obra- de- arte visual nos interpela como uma janela entreaberta pelo imaginário, que nos 
revela a profundidade e complexidade do sentido, de um ato, de uma emoção, que nos conduz a sentidos 
inéditos, sentidos ainda não ditos, e principalmente aos sentidos que não sabemos de nos mesmos, a 
nosso inconsciente, sempre revelado pelo outro nas marcas de uma comunicação. (WARAT, 2004 a, p. 
24/25).

No ano de 2005 ele retoma com mais força ao Surrealismo Jurídico, juntamente com o Grupo Direito e Arte 
da UnB que aceita o convite de radicalizar a sua proposta de colocar em andamento a livre experimentação 
artística como tentativa de ruptura com as gramáticas instituídas do mundo acadêmico e, sobretudo do 
mundo jurídico.
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Essas convivências/experiências também resultaram na invenção do Cabaret Macunaíma13 e, em seguida, dos 
Cafés Filosóficos14 e, por último, das Casas Warat; projeto último que gestou, e que continua crescendo de 
forma rizomática e deterritorializada como imaginou. Em todos esses espaços o poético, a livre experimentação 
artística, a imaginação foram e são os condutores das experiências vivenciadas. Importante que se diga que 
desde esse momento a produção se volta de forma definitiva para a importância da experiência artística, das 
artes, como estilística da existência e da possibilidade de realização da alteridade.

Assim são os seus últimos textos escritos e publicados na coletânea A rua grita Dionísio: direitos humanos 
da alteridade, surrealismo e cartografia; Mosaicos do materialismo mágico, Terceiro manifesto do surrealismo 
jurídico: o amor louco. Neles estão presentes, eu entendo, os valores que sintetizam o percurso empreendido 
pelo grande mestre, amigo, mercador de sonhos, vendedor de ilusões. O surrealismo, a alteridade e a cartografia 
como produtores de sentidos que possibilitam a produção de subjetividades autônomas, singulares, que 
rompem o processo de serialização e possibilitam a alteridade.

Pois, para Warat o Surrealismo é mais que uma expressão estética, é uma concepção de vida, um olhar 
diferente para o mundo, longe das convenções e dos lugares comuns. Uma radical busca da alteridade, do 
reconhecimento do outro em sua expressão poética, porque propõe a revolução da vida em todos os seus 
planos, nos seus valores, nas suas significações a partir da imaginação, do sonho, do inconsciente e mostra o 
sentido singular de cada existência no questionamento das formas oficiais da cultura. 

A proposta Direito e Arte
Direito e Arte é uma proposta formulada a partir do pensamento de Warat, da sua atuação como docente 
e pensador do Direito, em especial dos movimentos e reflexões sobre a Epistemologia Jurídica, o ensino do 
Direito e as práticas jurídicas. De logo advirto que essa proposta, que entendo como a síntese da obra de 
Warat, aponta para a minha própria leitura do seu trabalho. Leitura que foi sendo esboçada no percurso 
da nossa intensa convivências afetiva e intelectual, que teve início no ano de 2004, na cidade de Brasília, se 
expandiu rizomática e desterritorializadamente, abrindo caminhos pelo Brasil e pela América Latina. Desde 
então, tivemos oportunidade de compartilhar muitas ideias, em conversas formais e informais, em salas de 
aula, auditórios e ambientes extramuros da academia. Durante a realização de cursos, encontros da Casa 
Warat de Buenos Aires, seminários, congressos, Cabarets Macunaímas, Cafés Filosóficos, até o momento do 
seu falecimento no dia 16 de dezembro de 2010.

Nesse período, nunca nos furtamos ao exercício de sonhar com outros mundos possíveis e impossíveis 
para o Direito e para os homens, sempre na perspectiva da emancipação, da produção de subjetividades 
autônomas; da alteridade, da arte, da construção de vínculos afetivos que pudessem nos ajudar a resgatar os 
nossos próprios desejos, o cuidado de si e do outro. Acredito que o ato de sonhar e imaginar outros mundos 
também nos constitui e constitui essa proposta.

É possível afirmar que a proposta Direito e Arte foi sendo gestada ao longo de toda a vida acadêmica de 
Warat. Posta a sua pedra fundamental com a publicação da obra Derecho al derecho no ano de 1970, outros 
movimentos se seguiram. Obras onde a linguagem literária foi definitivamente assumida, como A ciência 
jurídica e seus dois maridos, O manifesto do surrealismo jurídico, O amor tomado pelo amor, Por quem 
cantam as sereias, são exemplos claros desse encaminhamento. 

Outras vozes artísticas foram sendo escutadas nesse caminho, ajudando a trilhar um universo de polifonia 
criativa, assim Os quadrinhos puros do Direito, onde a Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen, é contada 
13 Sobre o Cabaret Macunaíma ver: GONÇALVES, Marta Regina Gama. Surrealismo Jurídico: a invenção 
do Cabaret Macunaíma – Uma concepção emancipatória do Direito. Dissertação (Mestrado em Direito) 
Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Brasília/DF, 
2007.
14 A partir do ano de 2007 Warat deu início a realização de Cafés Filosóficos que um pouco à moda dos 
Cabarets Macunaíma buscavam produzir momentos de ludicidade e poesia. Desde então foram realizados 
vários Cafés em diversas localidades a exemplo do Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA, Curitiba-PR, Santo Ângelo-
RS, Buenos Aires, etc.

através da linguagem dos quadrinhos. Em um tom que se aproxima do humor, que parodia a seriedade da 
obra, Warat cria a mulata fundamental como tentativa de definir a norma fundamental kelseniana. Nada mais 
original, nada mais subversivo.

Compõem esse mosaico, a criação da disciplina Filoestética e Direito, no Programa de Pós-Graduação em 
Direito da Universidade de Santa Catarina, que deu origem ao Projeto Filosofia, Estética e Direito e ao 
Núcleo de Vídeo e Cinema – NVC. Esse em conjunto com a ALMED, realizou as Semanas de CineSofia15.Com 
as semanas de CineSofia pretendia-se empregar o cinema como um ponto de subjetivação, que permitisse 
repensar os mal-estares do final do século. Um modo de entender esteticamente o que somos para tentar 
afirmar a autonomia, emprestando ao cinema o viés de memória criativa e o experimento da alteridade 
(WARAT, 2004 a). Todos esse movimento também rendeu o periódico Cinesofia, que com um projeto gráfico 
arrojado,  se transformou em um espaço para a manifestação artística, publicando além dos anais do evento 
ensaios, entrevistas, poesias, fotos, etc.. 

As atividades do Núcleo de Vídeo e Cinema – NVC, não se limitavam à produção dos Seminários e do 
periódico, mas envolviam também a roteirização, produção e realização de filmes. Assim, a realização do longa 
metragem baseado na obra de Warat O amor tomado pelo amor16.

A criação da disciplina Psicanálise e Direito, no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade 
de Santa Catarina, possibilitou a inscrição das temáticas do desejo, do erótico, do amor e da castração no 
universo jurídico, temas tão caros à proposta Direito e Arte. Ainda nesse sentido é possível relatar os dois 
Seminários sobre o Amor realizados no ano de 1990, na cidade de Florianópolis. 

As disciplinas criadas por Warat, o Projeto Filosofia, Estética e Direito, o Núcleo de Vídeo e Cinema – NVC, 
os seminários de Cinesofia, os seminários sobre o Amor, a publicação Cinesofia, as atividades de roteirização, 
produção, realização de um longa metragem, são algumas contas desse mosaico, que foi sendo construído e 
cuja síntese acredito ser a proposta Direito e Arte.

Os passos dados em direção à experiência artística17 foram se tornando cada vez mais seguros, mais livres, até 
o encontro com o Grupo Direito e Arte da UnB. Compreendo que as experiências vivenciadas no período de 
2005 a 2007, pelo Grupo e a criação do Cabaret Macunaíma, tem especial importância na construção dessa 
proposta. A essas experiências se agregam os Cafés Filosóficos e as Casas Warat.

Poderia mencionar ainda os projetos fantásticos elaborados por Warat como o Barco do Amor, o circo 
surrealista itinerante, a criação de uma trupe de teatro que circularia por todas as faculdades de Direito do 
Brasil com o Cabaret, entre tantos outros, que certamente fazem parte dessa composição.

Essas contas vão compondo um fio, uma guia que me guia nessa cartografia e com ela o percurso que 
empreendi na minha pesquisa de mestrado, me levam a persistir na investigação dessa temática e a formular a 

15 A I Semana nacional de CineSofia, Promovida pelo Núcleo de Vídeo e Cinema do Programa de Pós-
graduação em Direito da UFSC e a ALMED, de 7 a 12 de novembro de 1994. E a II Semana nacional de 
CineSofia  20 a 26 de agosto de 1994 Florianópolis-SC. A 3a.  Semana Nacional de Cinesofia aconteceu 7 a 9 
de setembro de 2001 no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães-MS.
16 Por ocasião do  VI Seminário Internacional Direito e Cinema na Faculdade de Direito da UFRJ, realizado 
nos dias 01 a 03 de junho de 2011, na cidade do Rio de Janeiro, a Professora Vera Karam de Chueiri, relatou 
para todos da plateia que à época em que era aluna do curso de Mestrado da Universidade Federal de Santa 
Catarina, passou inúmeras noites escrevendo o roteiro do filme O amor tomado pelo amor à pedido de 
Warat. 
17 Em conversa com a Professora Cecília Caballero Lois em junho de 2011, na cidade do Rio de Janeiro, 
ela relatou que quando foi aluna do Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Santa 
Catarina, teve a oportunidade de conviver com Warat. E que ele sempre propunha aos alunos o fazer artístico. 
Disse ainda que àquela época, nos idos da década de 1980, ainda não se faziam presentes no Brasil as linhas 
teóricas Direito e Arte, Direito e Literatura, Direito e Cinema, etc.
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proposta Direito e Arte. A potencialidade da experiência artística na formação do jurista e a sua repercussão 
nas práticas jurídicas. 
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A LIBERDADE DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA E OS NOVOS DISPOSITIVOS DE MÍDIA: 
Uma análise sobre a proteção artística dos jogos eletrônicos

 
Gabriel Hernan EIFER1

RESUMO: O objeto do presente trabalho é realizar um estudo sobre a liberdade de expressão 
artística e a proteção conferida aos dispositivos de mídia modernos, essencialmente sob o paradigma dos 
jogos eletrônicos, que estão em voga pelas recentes decisões do Poder Judiciário brasileiro que restringiram 
a comercialização de jogos com elementos violentos ou conturbadores. Neste panorama, serão examinados 
os requisitos para configuração de status artístico para uma obra, se os jogos eletrônicos podem alcançar 
tamanho prestígio e qual a repercussão que o estado de obra artística tem para o mundo jurídico. O objetivo 
é analisar quais são os elementos necessários para que a mensagem emanada de uma mídia moderna faça jus 
à proteção constitucional da liberdade de expressão artística e obter conclusões que servirão de base para 
verificar se as novas e futuras mídias se inserem nessa moldura protetiva. Como metodologia para alcançar 
essas respostas, realizar-se-á um cotejo que terá como base científica a doutrina brasileira e norte-americana 
da liberdade de expressão, bem como decisões judiciais de ambos os países. O norte teórico é a decisão da 
Suprema Corte Norte-Americana no caso Brown v. Entertainment Merchants assn. ( No. 08-1448 ) 556 F. 3d 
950, em que foi afastada, pela prevalência da liberdade de expressão artística, a lei Californiana que buscava 
limitar o comércio de jogos eletrônicos para menores. Serão também considerados os avanços históricos 
da liberdade de expressão artística a partir do século XX, sopesando variáveis sociológicas como a violência 
na mídia, a proteção à criança e ao adolescente e a importância cultural dos novos dispositivos de mídia. A 
pesquisa encontra-se concluída, mas em constante atualização em face das novas orientações jurisprudências 
e científicas sobre o tema.

Palavras Chaves: dispositivos de mídia; jogos eletrônicos; liberdade de expressão artística; limites à 
liberdade de expressão.

ABSTRACT: This scientific work’s purpose is to study artistic freedom of speech and the protection 
bestowed to modern media devices, essentially through the videogames paradigm, in season due to recent 
decisions of the Brazilian Judiciary that restricted commercialization of games containing disturbing or violent 
elements. In this prospect, it will be examined what are the elements needed for a work to reach artistic 
qualification, whether videogames can obtain such prestige and its implications in the law world. The idea is 
to analyze which elements a modern medium message needs to have to be sheltered by the Constitutional 
protection of artistic freedom of speech and to reach conclusions that will serve as foundations to check if 
the new and future media fit into that protective frame. As methodology to seek those answers, it will be done 
a confrontation between American and Brazilian freedom of speech doctrine, as well as judgments from both 
countries. The theoretical framework is the Supreme Court’s leading case Brown v. Entertainment Merchants 
assn. ( No. 08-1448 ) 556 F. 3d 950, in which the Californian Law that tried to restrict the commercialization of 
videogames to minors was ruled out. It will also be measured the historical developments of artistic freedom 
of speech through the 20th century, poising sociological variables as media violence, childhood protection and 
the cultural importance of the new media devices. The research is finished, but in constant update due to new 
scientific and judicial doctrines about the subject.

KEYWORDS: media devices, videogames, artistic freedom of speech, the edges of free speech.

1  Advogado em direito público, formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2009, pós-
graduando em direito público na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

1. INTRODUÇÃO

O fenômeno da revolução digital fez com que os aparatos tecnológicos atingissem popularidade 
e acessibilidade, trazendo constantemente novos desafios na utilização e alcance desses dispositivos. Este 
panorama conduz o mundo jurídico, sobretudo o positivado, a um momento sem precedentes. O Poder 
Judiciário definitivamente não acompanha a evolução da tecnologia na atualização e clara concepção que tem 
frente aos novos paradigmas virtuais. 

Isso também se manifesta nos demais campos do conhecimento que de alguma forma se relacionam aos 
aparelhos digitais. A arte nunca esteve tão ligada aos instrumentos tecnológicos como hoje. As mais recentes 
obras já incorporam elementos eletrônicos para aprimorar a técnica e refinar a mensagem transmitida. 

Nesse contexto, em face do progressivo e inevitável desenvolvimento, a adaptação aos novos dispositivos 
digitais deve ser a mais célere possível. Demanda-se que o binômio arte–direito dialogue constantemente 
para garantir a liberdade do primeiro, ao passo que mantém a força do último. 

Nesse cenário, uma das facetas jurídicas mais interessantes apresentadas pelos novos dispositivos 
de mídia diz respeito à proteção que merecem dentro da garantia constitucional da liberdade de expressão 
artística. Em face dos avanços tecnológicos, as novas mídias apresentarão elementos cada vez mais diferentes 
e se difundirão de forma sempre mais rápida. Por isso, deve haver uma ruptura na operação de identificação 
gradual e lenta da arte pela sociedade e pelo direito. A tarefa do operador jurídico, portanto, é fixar elementos 
capazes de determinar quando certo bem ou obra merece a proteção artística e quando não, sob pena de 
impedir o livre intelecto e o trabalho criativo.

Há, em nossa sociedade, aqueles sistemas eletrônicos incorporados plenamente na vida cultural, como 
o cinema, a televisão e a música. Essas espécies de entretenimento artístico já gozam de uma definição 
relativamente clara pelo direito. Em outra banda, há um território de produtos eletrônicos que, ou por se 
renovarem constantemente - alterando suas características fundamentais de funcionamento -, ou por serem 
novidades, se mostram relativamente intangíveis para o direito e ainda não assimilados pela arte. Dentro 
deste gênero de produtos dilemáticos, encontramos a internet e os videogames2.

Nesse escopo, o objeto de estudo neste trabalho será o de avaliar até que ponto a mensagem emitida 
por um dispositivo de mídia merece ser albergada pela liberdade de expressão, em especial a artística. O foco 
será no dispositivo de mídia mais emblemático desta geração, os videogames, pelo contraste de tratamento: 
em que pese já tenham alcançado nos Estados Unidos a consagração como forma de arte, tanto em decisões 
judiciais como políticas, ainda têm prestígio insipiente em nosso país e em nossos tribunais. É a partir dessa 
disparidade de tratamento que buscaremos conclusões, e sob esse paradigma tentaremos criar linhas gerais 
de aplicação às demais mídias. 

2. A AMPLITUDE DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E OS JOGOS ELETRÔNICOS

 
O âmbito de proteção de um direito fundamental diz respeito aos bens que estão sob a égide de tal 

direito e à extensão interpretativa de sua norma constitucional.3 Partindo desse preceito cabe dispor se os 
jogos eletrônicos se encontram protegidos pela liberdade de expressão e, se sim, quais os aspectos jurídicos 
que embasam essa assertiva, com o fito de resolver até que ponto este direito fundamental é abrangente. 
Deste modo, poderemos, preliminarmente, estabelecer a proteção para novas tecnologias e novas formas de 
entretenimento.

Os ensinamentos essenciais da doutrina da liberdade de expressão se preocupavam, mormente, 
com as manifestações políticas frente à grande censura exercida por governos não democráticos. Em que 

2  Adotaremos o sentido mais amplo para os termos “jogos eletrônicos”, “games” e “videogames”, nos 
referindo a jogos utilizáveis em computadores, consoles caseiros e fliperamas.
3  Em tal exercício, é necessária uma interpretação-aplicação da norma iusfundamental, segundo FARIAS, 
Edilson. (Liberdade de expressão e comunicação: teoria e proteção constitucional. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2004, p. 35).: “É dizer, a concretização e realização do direito fundamental, além da delimitação da 
realidade social prevista hipoteticamente na norma, pressupõe o cotejo da situação fática com o programa da 
norma, do contexto social com o texto da norma, para que o processo interpretativo chegue a termo.”
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pese recente onda de cunho totalitário se reerga esporadicamente em alguns países, não há de se negar 
que a liberdade das opiniões políticas nos Estados ocidentais encontra-se relativamente bem consolidada, 
sobrepujando em relevância, no mundo jurídico, a proteção da liberdade de expressão da propaganda, da 
imprensa e do entretenimento.

O gozo da liberdade de expressão de forma praticamente irrepreensível como na política é algo não 
alcançado pelos demais meios de instrumentalizar as idéias e pensamentos.4 Sua força é fruto do sistema 
democrático ter sido alcançado por degladiações históricas da humanidade. Embora Dworkin afirme que, 
no direito americano, há consenso na doutrina de que a principal tarefa da Primeira Emenda é a proteção 
da expressão política e que qualquer outra proteção oferecida para outras espécies de discursos é derivada 
dessa função principal5, o constituinte brasileiro foi claro ao estender o manto protetivo, no artigo 5º, 
inciso IX da Carta Magna: “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença.”.

Assim, no objetivo de clarificar que classes de manifestações merecem fortaleza do Sistema Judiciário, 
é imperativo definir modernamente o termo liberdade de expressão frente a um produto de entretenimento 
e mídia como o jogo eletrônico.

Para fazer jus a essa proteção, o requisito essencial é que o bem jurídico protegido contenha qualquer 
tipo de informação que possa ser apreciada, que faça parte de uma operação articulada6, o cerne básico 
do direito fundamental aqui estudado. Como assevera o Justice McLaughlin, da Suprema Corte Americana, 
“Parece claro que antes de se conceder proteção da Primeira Emenda para o entretenimento é necessário 
que haja algum elemento de informação ou alguma idéia sendo comunicada.”.7 É por essa razão que o material 
desnudamente lúdico, que não apresenta particularidades quanto ao desenvolvimento artístico, idealístico e 
informativo em sua exploração, fica às margens da égide protetiva.8 

É nesse ponto que se diferenciam os sistemas de mídia da maior parte dos jogos ou brincadeiras. Essa 
foi acertadamente a interpretação tomada nos primeiros casos nos EUA, como America’s Best Family Showplace 
v. City of New York,9 em 1980, que assemelhou videogames aos meios de entretenimento mecânicos ou meros 
jogos: “As primeiras gerações de videogame podem ter carecido do requisito do elemento expressivo de ser 
um pouco mais do que jogos de tabuleiro eletrônicos ou corridas computadorizadas”.10 A Corte considerou 
que era imperativo para a proteção da liberdade de expressão que o jogo contivesse elementos comunicativos 
ou informativos.11 Considerou-se que os jogos não exibiam idéias, pois eram reproduções superficiais de 

4  É exemplo disso a imunidade parlamentar, que garante proteção sem poros da manifestação no 
exercício da função política.
5  DWORKIN, Ronald. O Direito da Liberdade: A leitura moral da Constituição norte-americana; 
tradução Marcelo Brandão Cipolla; São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 189.
6  O especialista na Primeira Emenda, SCHAUER, Frederick (Free Speech: A Philosophical Enquiry, 
Cambridge: Cambridge University Press, 1982, p. 97) nota os princípios de uma comunicação de idéia: 
“Comunicação é uma operação articulada, e só está operação articulada enseja o princípio da liberdade de 
expressão. Sem intento comunicativo, uma mensagem comunicadora, e um recipiente da comunicação, não há 
um ato comunicativo completo, e não é uma ocasião de se falar de liberdade de expressão.” 
7  Kaye v. Planning & Zoning Com., 472 A.2d 809, 812 (Conn. Super. Ct. 1983)
8 CANOTILHO, J. J. Gomes e MACHADO, Jónatas E. M. (“Reality Shows” e liberdade de programação. 
Coimbra Editora. 2003 p. 30-31) apontam que os programas de televisão merecem proteção da liberdade 
de expressão, o que pode ser analogicamente aplicado aos jogos eletrônicos, sem quaisquer restrições: 
“Isso significa que os programas podem ter um conteúdo informativo, formativo, lúdico, de entretenimento, 
abrangendo os diferentes domínios da vida social, de natureza política, econômica, cultural, artística, religiosa, 
desportiva, etc. Todos os programas, incidindo sobre qualquer destes domínios, encontram-se prima facie 
protegidos pela liberdade de expressão em sentido amplo e pela liberdades de radiodifusão e programação.” 
9  America’s Best Family Showplace Corp. v. City of New York, Dept. of Bldgs. 1982 US Dist. Ct. (ED 
New York) 536 F. Supp 170
10  Video Software Dealers Association v. Maleng 325 F. Supp. 2d 1180 (W.D. Wash. 2004): 
11  Referida decisão afirmou que “Em nenhum sentido pode ser dito que videogames são destinados 
a informar... Que alguns desses jogos ‘falem’ com os participantes, toquem música, ou tenham instruções 
escritas, não provêm o elemento faltante de ‘informação’ (...) Eles contêm tão pouco da forma particularizada 
de expressão que videogames não podem ser razoavelmente caracterizados como uma forma de expressão 
protegida pela Primeira Emenda.” 

simples artefatos.12 
Vide a precariedade de enredos e opções da época, o entendimento é compreensível. Contudo, 

frente à complexidade dos jogos atualmente elaborados, tal inteligência tornou-se obsoleta.13 Isso se refletiu 
na mudança da jurisprudência americana ao cabo do 2º milênio. Joseph Harold Bailey bem sintetiza está 
transformação: 

Jogos, desde os primórdios da indústria dos videogames, dependeram da imaginação do recipiente 
para discernir a mensagem. Desde que naqueles dias a mensagem enviada estava inibida pela 
tecnologia, a comunicação não podia ser exalada. Contudo, quando a indústria matura e torna-se 
um local comunicativo em 1990, os designers dos jogos começam a se comunicar com os jogadores. 
Os jogadores não mais têm de imaginar o que uma imagem digital é, eles não precisam mais usar sua 
imaginação.14

Destarte, por seu caráter informativo, o videogame, assim como os demais sistemas difusores de 
informação, atualmente pode encontrar-se sob a égide da liberdade de expressão. Ainda, por tratar-se de 
mídia que envolve aspectos artísticos, culturais e intelectuais, para seu pleno desenvolvimento, é necessário 
perscrutar se alcança a proteção qualificada pela liberdade de expressão artística.
 

3. OS JOGOS ELETRÔNICOS E A LIBERDADE DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA

 

A liberdade de expressão artística não deixa de estar inserida na livre manifestação de pensamento, 
com a ressalva aditiva de estar disposta na forma de arte, apelando aos sentidos do ser humano. A mensagem 
é passada de uma maneira mais rebuscada e complexa, utilizando-se do talento como meio de expressão. 
Não adentraremos na discussão eterna, qualitativa ou filosófica, do que é arte,15 mas aceitaremos que ela 
está se adaptando aos novos tempos, sempre acompanhando em seu âmago a concepção mais básica de 
manifestação estética, em busca de evocar os sentidos do ser humano.16 Embora já tenha sido sintetizada 

12  BAILEY, Joseph Harold. When pixels speak: why video games deserve free speech protection; why 
video games will not receive free speech protection. p. 162. Dissertação (doutorado em filosofia). TEXAS 
A&M University. 2006. p. 26
13  A questão se mantém atual, entretanto, em alguns setores menos desenvolvidos de softwares dos 
games, como muitos jogos amadores disponíveis virtualmente. Exemplo que gera discussão atualmente nos 
EUA, é o dos chamados advergames: jogos produzidos como forma de marketing de grandes empresas que 
pretendem atingir o público jovem. Tal espécie de propaganda é comum nas redes de fast food, e têm sido 
utilizadas por conterem efetividade muito maior do que o simples comercial de televisão ou que a utilização 
de banners. Primeiro por serem mais baratos; segundo, porque as crianças ao participar do jogo prendem sua 
atenção para o produto por muito mais tempo; terceiro, pela capacidade “viral” de se espalhar do jogo, vez 
que sendo interessante para a criança, ela irá certamente divulgar para amigos e familiares.
Estes advergames, ao contrário dos jogos dos sistemas de última geração, não contêm enredos complexos, 
desenvolvimento de personagens, visual sofisticado ou ao menos elementos de áudio inovadores, o que faz 
com que não estejam sob a égide da 1ª emenda, por grande parte da doutrina americana. Tal polêmica é 
abordada com propriedade por GROSSMAN, Seth. Grand Theft Oreo: the constitutionality of advergame 
regulation. Yale Law Journal v. 115 p. 227-236. 2005.
14  BAILEY, op. cit., p. 26.
15  SILVA, José Afonso da. (Liberdade de expressão cultural. Em Revista latino-americana de estudos 
constitucionais. Belo Horizonte, 2003. n.2, p. 44) recorrendo a Michel Ribon, afirma que a arte é uma 
interrogação inacabada e incessantemente retomada. 
16  Nesse sentido, assevera PLAZA, Julio. (ARTE E INTERATIVIDADE: AUTOR-OBRA-RECEPÇÃO. 
Disponível emhttp:/www.ehu.es/netart/alum0506/Ines_Albuquerque/ARTE%20E%20INTERATIVIDADE.htm) 
que: “Diante das mudanças em curso, é o momento para que a história da arte seja revisitada. A economia 
simbólica, os modos de fabricação e circulação da arte contemporânea são, assim, afetados pelo novo 
contexto. O artista da comunicação e sua obra interativa só existem pela participação efetiva do público, o 
que torna a noção de autor, conseqüentemente, mais problemática. O estado de coisas nos conduz à absoluta 
necessidade de redefinir, também, o conceito de artista. A materialidade da obra, sua diferença, está no novo 
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como a representação mais fiel possível da realidade, o conceito sofreu alteração radical no século XX, que 
começou a admitir a arte como expressão do pensamento do artista. Isto permitiu que a música, a dança e 
demais obras que não eram simplesmente reproduções visuais de objetos reais fossem admitidas como arte.

A arte tem o poder de seduzir, de emocionar e motivar, sendo uma das esferas fundamentais do 
ser humano, intrinsecamente ligada à cultura. Não há dúvidas de que os meios promotores da liberdade 
de expressão difundem também as tradições e costumes de uma sociedade, contribuindo obviamente na 
formação dos indivíduos, cultural e educacionalmente.17 Quando essencial da arte, portanto, a liberdade de 
expressão é basilar não só para o indivíduo, mas também para o bem-estar social. 

O reconhecimento dessa liberdade de expressão cultural, que engloba os conhecimentos intelectuais, 
conceptuais e intuitivos, está consolidado em nossa Constituição desde 1988, ao fazer menção específica à 
proteção da arte, tanto no supramencionado artigo 5º, inciso IX, como no parágrafo 2º do artigo 220: “É 
vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.”. Isso não significa que antes as 
manifestações desta espécie não fossem albergadas por nosso direito, nem inexistentes em nossa sociedade, 
mas havia indubitavelmente ressalvas quanto à fruição total e universal dessas liberdades. 

Contudo, pelas conveniências para o indivíduo e para a coletividade, hoje, obras de fundo artístico 
merecem reforço de proteção constitucional no que tange a liberdade de expressão. Isto é, uma proteção 
jurídica qualificada, como explica José Afonso da Silva: 

A arte não é obscena e não é pornográfica. O palavrão, no contexto artístico, não fere. Representa 
um momento estético, se bem colocado. A Constituição não agasalha, como limite à liberdade de 
expressão, a exigência de respeito aos bons costumes nem à ordem pública. Portanto, tais conceitos 
não podem ser erguidos como limitações à liberdade de expressão.18

Assim a proteção à expressão artística caracteriza-se por tolerar eventos narrativos para resguardar 
a obra final. Por mais que haja pequenos excessos de expressão, o valor final influi para que as arranhaduras 
de demais direitos sejam contornáveis, de mãos dadas ao princípio da proporcionalidade. Ilustrações sonoras 
ou gráficas de cenas que geram desgosto são suportáveis em prol da mensagem integral, bem arranjada, 
que o produto tenta passar. O ideal maquiavélico é abonado na análise artística, pois o produto procura 
prender o espectador com transtornos constantes de sentimentos, transportando-se do repúdio ao gozo 
e retornando, no fito de trazer a relevo a moral translúcida que se revela quando a obra é finalizada. O 
espectador compreende que parcelas da obra não se sustentam por si só, mas servem de contraste e 
paisagisticamente requintam a base firme em que a produção é ancorada.

É isso que permite que certos aspectos obscenos de obras primas sejam relevados em prol 
da construção final. Retomando contos infantis, originalmente a irmã adotiva da Cinderela tem os olhos 
arrancados por pombas, e João e Maria – duas crianças - matam a bruxa cozinhando ela no seu próprio 
forno.  Na literatura juvenil, Homero arranca o olho do Cíclope com uma estaca fervendo e em O Senhor 
das Moscas, um dos personagens principais – uma criança – é brutalmente assassinado pelos demais. Tais 
demonstrações de crueldade são suportadas pela grande significância artística, cultural e moral das referidas 
histórias. Estes eventos dificilmente suportariam um exame minucioso em circunstâncias além do meio 
artístico, pois, abstraída da história, a cena perderia a significância e a razão; quando inseridas, colaboram para 
a definição de um conjunto maior que é a obra de arte.

Ressalte-se que não se está assumindo a prevalência pura e irrestrita da liberdade de expressão, 
por mais artística que seja.19 A própria Constituição expõe expressamente as hipóteses em que pode ser 
limitada, uma vez que é o único diploma com autoridade para autorizar a restrição de um direito fundamental, 
como disposto no artigo 220, caput: “A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, 
modo de apreensão, na sua gênese, sua estrutura aberta ao público e na reprodutibilidade sem limites.”
17  Leon Tolstói, em O que é Arte, dizia que esta era um dos meios que unia os homens, garantindo a 
ela uma tonalidade concentradamente cultural. Emprestava-lhe também um caráter moral ao sustentar que a 
arte serviria para passar valores culturais e morais de uma geração à outra.
18  DA SILVA, op. cit., p. 52
19  ROBERTO, Luiz Fernando (ROBERTO, Luiz Fernando. Portaria nº 264/07: a informação de qualidade 
como instrumento a serviço da democracia. Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1417, 19 maio 2007.) afirma: “Essa 
leitura linear e simplista do direito à liberdade de expressão não é consentânea com o Estado Democrático e 
Constitucional de Direito, no âmbito do qual a preocupação com a promoção da dignidade humana faz com 
que direitos e garantias ganhem um conteúdo material, e que interesses colidentes não sejam anulados pela 
sobreposição de uns sobre outros, mas sim harmonizados.”

sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta 
Constituição.”.20 Contudo, eventual limitação, por mais possível que seja no confronto com os demais direitos 
fundamentais, demanda uma análise sobre a importância da mensagem, a relevância da obra final e o trabalho 
criativo protegido, elementos que não devem ser facilmente superados.

Cabe examinar, portanto, quais dispositivos merecem estar protegidos desta maneira. 

4. OS JOGOS ELETRÔNICOS COMO OBRAS ARTÍSTICAS

A espécie de proteção albergada na liberdade de expressão artística encontra suas balizas na complexa 
questão do que se classifica como arte. Incorporando os jogos eletrônicos nesta esfera, em termos gerais, 
pode se afirmar que, em nosso país, ainda não se encontram consolidados como obras de arte, embora sejam, 
e isso se explica por diversos motivos. 

As dificuldades de aceitação dos jogos eletrônicos começam pelo viés comercial que freqüentemente 
obstaculiza o reconhecimento de um bem como arte. A crença popular de que são jogos de criança ou que 
são meras atividades lúdicas, também não colabora para que ganhem prestígio artístico. Até mesmo a falta de 
análise crítica mais especializada é apontada como um contra.21 O principal empecilho, contudo, origina-se 
no choque geracional que impede compreender os jogos eletrônicos além da dimensão mecânica e passar a 
contemplá-los também na esfera estética, analisando como o design colabora para a jogabilidade e a narrativa 
contada.22

Antes máquinas que permitiam a jogabilidade de games simples e intuitivos, de gráficos e sons 
pobres e unidimensionais, os videogames sofreram uma ascendente evolutiva magnífica, acompanhando o 
desenvolvimento científico dos sistemas midiáticos desde o final do século XX, e transformaram-se em 
refinado espaço onde a criatividade humana age de forma quase ilimitada. Atualmente, são sistemas que 
disponibilizam aos jogadores verdadeiras obras de artes tecnológicas, congregando visuais inalcançados 
previamente por nenhum outro meio eletrônico, um alto grau de interatividade e uma complexidade de 
roteiros fantástica. Acompanhando essa evolução, pode-se afirmar que tais jogos ultrapassaram o caráter 

20  No voto do excelentíssimo ministro Ilmar Galvão, na ADIN n. 869-2, foram listadas as hipóteses 
constitucionais de restrição da liberdade de expressão: “Todas as limitações passíveis de serem opostas 
à liberdade de manifestação do pensamento, pelas suas variadas formas, ante a peremptoriedade dos 
textos indicados, hão de estar estabelecidas, de modo explícito ou implícito, na própria Constituição. Da 
primeira espécie, entre outras, a vedação do anonimato (art. 5º, inciso IV); o direito de resposta (id., inc. V); 
a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem (id., inciso X); o direito a indenização 
(id., incisos V e X); a necessidade de concessão, permissão ou autorização do Governo Federal, para os 
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens (art. 21, XII, a); a proibição do monopólio (art. 220, § 
5º); a observância, pelas emissoras de rádio e televisão, dos princípios da preferência, da promoção da cultura 
nacional e regional, do estímulo à produção independente, da regionalização da produção cultural, artística e 
jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei, e do respeito aos valores éticos e sociais da pessoa 
e da família (art. 221 e incisos); a exclusividade a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, 
pessoas físicas, na participação do capital e na administração e orientação intelectual de empresa jornalística 
e de radiodifusão sonora e de sons e imagens (art. 222); o direito que têm os partidos políticos e de acesso 
gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei (art. 17 §4º), etc.” (DISTRITO FEDERAL, Supremo Tribunal 
Federal. ADIn 869-2. Rel. Min. Ilmar Galvão. 2004)
21 Como colocam alguns membros dessa tese, há de se superar a mera análise e alcançar o status de 
crítica, ou seja, examinar o produto de maneira profunda, sob uma ótica holística, e não somente no que tange 
à execução técnica. Se há técnicas e aproximações, estas devem também ser examinadas.
22  MITCHELL, Grethe; CLARKE, Andy. (Introduction. In.Grethe Mitchell; Andy Clarke [Org.]. Videogames 
and Art. Bristol, UK: Intellect Books. 2007 p. 9), detalham esta difícil tarefa: “O elemento do jogar do videogame 
é tão forte, e tão problemático para o artista e visualizador, que requer o substancial efeito de distanciamento 
que este tipo de intelectualização prove. De forma ao visualizador reconhecer e responder à mensagem que 
o artista está conduzindo pelo seu trabalho, ele precisa ser retirado do jogo para que eles vejam o jogo como 
ele é. Se isso não acontecer, ele vai naturalmente tender a aproveitar um trabalho de videogame artístico 
como um videogame, provavelmente mais do que como uma obra de arte”. 
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lúdico, e já contribuem em esferas educacionais e axiológicas do jogador, tanto ou mais que as outras mídias. 
Assim como os filmes e a literatura, hoje o videogame trata também de temáticas polêmicas como a violência 
social, conflitos psicológicos complexos e a agitação de valores sociais. 

A história demonstra que o fenômeno de negar o tratamento daquelas mídias consolidadas às 
novidades do mundo tecnológico e artístico é recorrente. Na década de 50, a origem de todo mal era o 
rock’n roll, que libertinava os jovens com seu reprovável apelo sexual, se distanciando da proteção concedida 
aos ritmos musicais mais estabelecidos23. Um tempo depois, as histórias em quadrinhos, que contavam muitas 
vezes narrativas clássicas, mas, de forma ilustrada, também foram objeto de reprovação24. À época, psicólogos 
afirmavam que crianças que tinham como hábito ler histórias do Super-Homem tendiam a desenvolver 
um contentamento sádico, pois tais contos fictícios causariam lesões no desenvolvimento ético. Verifica-se, 
portanto, uma tendência de que os novos meios de divulgação de narrativas sejam recebidos com reservas, 
tendo seus aspectos artísticos negados e a proteção constitucional diminuída.

Assim como as novas tecnologias, também as novidades artísticas tardam a serem aceitas, uma vez 
que leva tempo e excelência para serem admiradas por seus nichos e pela sociedade. As fotografias de 
Oscar Rejlander, por exemplo, hoje são consideradas obras de arte além do seu tempo, porquanto seu 
reconhecimento à época foi nulo. Para defender seu trabalho, afirmou que a arte não precisa seguir os 
procedimentos ortodóxicos, advogando pelo seu ofício na seguinte passagem: 

Uma composição fotográfica deve conter muitas partes em comum com a arte; e mesmo quando elas 
se separam, a fotografia artística não fica inerte, mas segue adiante e ganha outros méritos em outra 
estrada – uma mais humilde, mas cheia de dificuldades, requerendo muito pensamento e técnica até o 
último momento -, onde elas novamente convergem.25

Desta feita, sob o mesmo histórico utilizado para justificar a liberdade de expressão comunicativa 
aos jogos eletrônicos, sustenta-se sua manifestação artística. Enquanto antigamente os jogos eram simples 
dispositivos de atividades lúdicas, sem maiores requintes técnicos ou valores de produção, hoje, muitas 
vezes, são obras de desenvolvimento ímpar no mundo tecnológico.26 Nesse sentido, se afirma que o mero 
entretenimento vira arte quando o elemento comunicativo no trabalho é uma novela ou é excepcionalmente 
bem feito.27 

Complementarmente, o caráter artístico pode ser deduzido pela multiplicidade de ferramentas 
utilizadas para sua consecução. A arte que se encontra nos jogos eletrônicos está muito além da mera estética 
visual28, mas reúne uma conjuntura de fatores artísticos individuais. A complexidade da atividade de produção 

23  Entre outros fatos marcantes, o Rock’n Roll chegou a ser proibido no Egito em 1957 e algumas 
emissoras de televisão se refutavam a transmitir Elvis dançando.
24  Também na década de 50, histórias de terror e de guerra eram freqüentemente banidas pelo Congresso 
Americano, como relata o livro The Horror! The Horror!: Comic Books the Government Didn’t Want You 
to Read!, de Jim Trombetta. Many in the late 1940’s andearly 1950’s blamed comic books for fostering a 
“preoccupation with violence and horror” among the young, leading to a rising juvenile crime rate.
25  REJLANDER, Oscar Gustave. An Apology for Art-Photography, 1863.
26  Nesse sentido é um meio artístico, como considera LOWOOD, Henry (High-performance play: 
the making of machinima. In.Grethe Mitchell; Andy Clarke [Org.]. Videogames and Art. Bristol, UK: Intellect 
Books. 2007  p. 59) , citando “as aspirações narrativas e sociais, a maestria técnica, o conto visual de histórias, 
a profundidade estratégica, ou a realidade simulada encontrada na paleta de gêneros de jogos. Os jogos 
de computador hoje cobrem uma extensão impressionante do entretenimento, simulação, artística e 
experiências narrativas e competitivas”. Ou ainda, de forma mais específica, detalhando jogos marcantes, 
Lucas Haeser (Hipergames: O Videogame entre a Hipermídia e o Entretenimento. Dissertação [bacharel em 
comunicação, arte e tecnologia], Faculdade de Belas Artes de São Paulo, 2005. p. 96) consigna: “Atualmente 
o nível de aprimoramento visual, sonoro, conceitual ou mesmo computacional e técnico é extremamente 
elevado. Desde os cenários magníficos de Myst, as trilhas sonoras de Final Fantasy ou The Legend of Zelda 
(Nintendo), ou a inventividade de jogos como Katamari Damacy (Namco), é impossível não verificar um forte 
caráter artístico.” 
27  KOSTER, Raph. Video Games and Online Worlds as Art. GIGNEWS. 2005. Disponível em www.
gignews.com/raph1.htm
28  MITCHELL; CLARKE (op. cit., p.12): “Se estamos procurando arte em videogames, não é na superfície 
esplendorosa dos jogos. É encontrada, ao contrário, no modo com que as pessoas – sejam elas conscientemente 

artística de um jogo eletrônico é magnífica, como lista Brett Martin: 
“Conceitos devem ser esboçados, personagens modelados, paisagens renderizadas, narrativas 
produzidas, músicas compostas, e o vídeo editado. Fazendo isso, videogames compilam todas as 
ferramentas do mundo artístico em uma mídia; desenho, pintura, escultura, design, arquitetura, escrita 
criativa, arte de vídeo e computador e representação, todas se unem para criar videogames.”29

Outro método de responder à indagação suscitada é realizar a analogia com as outras mídias – jogos 
eletrônicos têm componentes semelhantes aos demais sistemas reconhecidos como arte. Se tomarmos uma 
representação como ideal artístico e com uma mídia nova alcançarmos resultados idênticos ou semelhantes, 
se conclui que a proteção estendida a ambos deve ser a mesma.

Nesta linha, os jogos eletrônicos têm gráficos que podem ser comparados a filmes e pinturas, 
qualificando o componente visual como arte.  No aspecto musical, os jogos contêm sons e trilhas sonoras 
que variam de onomatopéias a músicas formuladas por compositores renomados e orquestras. Além disso, 
comumente têm histórias e narrativas.  Alguns dos produtos mais modernos já trazem narrativas complexas, 
tratando de temáticas polêmicas e intricadas, que não somente equiparam-se em qualidade a romances atuais, 
como têm sido utilizadas para roteiros de filmes, e se essa película é protegida pela liberdade de expressão 
artística, é inexplicável negá-la ao jogo eletrônico.

Um contra-argumento diz que, por mais que os elementos sejam artísticos, pode se argüir que, 
na análise global, o produto não mantém igual potencialidade artística. Ou seja, não é porque uma casa é 
decorada com belos ornamentos e pinturas renomadas que ela se torna arte, assim como jogar xadrez 
com pedras luxuosamente adornadas não o faz ser reputado como arte.30 No entanto, há composições que 
são construídas pelos mais simples elementos e ainda assim alcançam um resultado artístico, e por isso a 
análise contextual é arriscada. De todos os modos, pode se concluir que, se os componentes são fatores 
fundamentais para a definição do produto final, então estamos mais próximos do que pode se considerar 
arte: se o aspecto artístico é relevante para o desfrute da obra, aí temos um fator digno de proteção.

Em verdade, em face dos avanços de técnica e tecnologia, deve-se inverter a lógica para afastar a 
guarida constitucional da liberdade de expressão artística. A questão a ser formulada é, se um produto contém 
diversos elementos artísticos, qual é o fator que deveria impedi-lo de ser arte? Se um jogo é composto por 
visuais, músicas e narrativa de altíssima qualidade, deve-se invocar uma razão para impedir sua proteção 
artística.

O elemento freqüentemente utilizado para afastar referida proteção é geralmente aquele que advém 
da novidade que a mídia traz. A fotografia não era considerada artística por ser exata representação do 
mundo real. O cinema não era admitido como arte, pois apresentava fotogramas em seqüência, trazendo 
dinamicidade. Aos jogos eletrônicos, por sua vez, nega-se a característica artística pela interatividade. 

Isto é, diz-se que o jogo seria mais experimentado do que apreciado, ao contrário das outras 
manifestações artísticas. Tal assertiva, entretanto, não pode ser tomada como incontestável. Em primeiro lugar, 
há outras formas de entretenimento que também já incorporaram a interatividade, em menor ou maior grau, 
como é freqüente ocorrer em peças de teatro que demandam a participação ativa do público, ou livros nos 
quais o autor conduz o roteiro (choose-your-own adventure). A atuação do jogador é uma complementação da 
forma de contar a narrativa, agregando-se à moldura proposta pelo criador.31 Até porque, esta interatividade 
– dita de terceira geração - mais avançada em relação às demais mídias como filmes, músicas e livros, 
não é suficiente para inferir que os aspectos artísticos desse sistema sejam menores do que os demais. 
A interatividade pode abrir espaço para discussão às diferentes reações que ocasionam no receptor da 
mensagem, mas não para discutir os elementos artísticos apresentados32. É por isso que discussão a respeito 

artistas ou não – usam o videogame como um meio.” 
29  MARTIN, Brett. Should videogames be viewed as art? In.Grethe Mitchell; Andy Clarke [Org.]. 
Videogames and Art. Bristol, UK: Intellect Books. 2007  p. 205
30  LABOSSERIE, Mike. Can Vídeo Games be Art? Talking Philosophy. 2010. Disponível em http://blog.
talkingphilosophy.com/?p=1741
31  Este aspecto dos games, sua interatividade, nos proporciona uma outra maneira de encará-los como 
obras de arte. (...) O game em si é uma obra de arte, e, neste aspecto, a primeira intrinsecamente interativa, 
reativa. BOBANY, Arthur. Videogame Arte. Editora Novas Idéias, 2008, p. 29.
32 “Como os livros protegidos, peças de teatro, e filmes que precederam eles, os videogames comunicam 
idéias – e até mensagens sociais – por meio de diversos dispositivos literários familiares (como personagens, 
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dos efeitos da mídia no desenvolvimento da criança e do adolescente, por exemplo, pode ser perquirida; 
não para afastar o produto do âmbito artístico, mas para sopesar com a proporcionalidade e concluir se é 
interessante ou não que receba proteção qualificada da liberdade de expressão.

Nesse panorama, em que pese muitos reservem aos videogames tão-somente uma representação 
tecnológica e lúdica (e alguns jogos ainda se inserem neste contexto), a evolução e a complexidade de 
produção fazem com que, entre os estudiosos, não haja dúvidas de que o jogo bem produzido ultrapassa a 
ciência e alcança a arte.33 Os jogos eletrônicos parecem ser o ponto de encontro entre artefatos culturais 
funcionais e artefatos culturais textuais.34 Os primeiros são especialmente produzidos por via de atuação 
tecnológica, geradora de bens utilitários, cuja acumulação forma a cultura material da comunidade, sujeito ao 
regime jurídico das atividades industriais e comerciais. Os textuais provêm da atividade intelectual, científica 
e artística cujos objetos diversificados formam o sistema de fins que presidem à ordenação social, o que 
vale dizer constituem os sistemas simbólicos que constituem as culturas.35 Por tudo isso, como afirma o 
especialista em comunicações digitais, Henry Jenkins, os videogames são a forma de arte da era digital.36

Podemos concluir asseverando, como o Judge Morris S. Arnold, que os criadores e usuários de 
videogame têm direito à liberdade de expressão artística. Comparando com as demais artes, afirmou que a 
Corte maior americana já defendeu as pinturas de Jackson Pollock (pintor do expressionismo abstrato que 
desenvolveu técnica de elaborar obras de arte a partir de pingos de tinta arremessados contra a tela), música 
de Arnold Schoenberg (criador do decafonismo, maior expoente da atonalidade no modernismo musical) ou 
a poesia Jabberwocky de Lewis Carroll (poema de versos sem sentidos). Logo, se a Primeira Emenda é versátil 
até esse ponto, não se vê razão porque as pinturas, o design gráfico, a arte conceitual, os sons, as músicas, as 
histórias, e a narrativa presentes em um videogame não merecem similar proteção. O mero fato de que elas 
aparecem em uma nova mídia não traz outras conseqüências legais.37

O videogame, portanto, deve ser considerado um meio pelo qual se realiza arte, merecendo 
estar no pedestal em que estão honrados os demais modos de exteriorização técnica do pensamento.38 
O computador é um instrumento que oferece aos artistas novas fontes e oportunidades para alcançar o 
público; é a criatividade humana que faz a arte.39 Como decidiu a Suprema Corte Norte-Americana, “sejam 
quais forem os desafios de aplicar a Constituição à sempre progressiva tecnologia, os princípios básicos da 
liberdade de expressão e de imprensa, como ordenado pela Primeira Emenda, não variam quando uma nova 
e diferente mídia de comunicação aparece.”.40 

diálogo, enredo e música) e por elementos distintos do meio (como a interação do jogador com o mundo 
virtual). Isso é suficiente para conferir proteção da Primeira Emenda.” United States v. Playboy Entertainment 
Group, Inc., 529 U. S. 803, 818 (2000)
33  Além do pós-modernismo ao qual é freqüentemente associado, outra maneira de compreender seu 
estilo artístico seria o de pop art, como é colocado por MITCHELL;CLARKE (op. cit., p.9): “O uso de imagens 
icônicas e estilos gráficos marcantes e simples na arte dos videogames traz à mente a pop art. A arte do 
videogame é fascinada pelos seus ícones e, como a pop art, alegra-se na efemeridade da matéria tratada”. 
34  Como afirma aquele que é o mais famoso idealizador e produtor de jogos, Shigeru  Miyamoto: “Outro 
elemento importante é a crença que criadores são artistas. Ao mesmo tempo, entretanto, é necessário que 
nós, criadores, sejamos engenheiros, pela técnica necessária para as criações.” SALTZMAN, Marc. Game 
Design Secrets of the Sages, 2. Ed. Indianapolis: MacMillan, 2000. p.10.
35  Conceitos retirados de DA SILVA (op. cit., p. 46)
36  JENKINS, Henry. Art Form for the Digital Age., The MIT Technology Review, Sept/Oct. 2000. Disponível 
em   http://www.technologyreview.com/read_article.aspx?id=12189&ch=infotech&sc=&pg=2
37  Interactive Digital Software Association v. St. Louis County, 329 F.3d 954; (2003).
38   A significância da obra Guernica, que desromantizou o heroísmo da guerra constituindo uma das mais 
celebradas obras antifascistas da história da arte pode ser comparada, por exemplo, com o jogo de espionagem 
tática Metal Gear Solid: Sons of Liberty, que reflete de forma crítica e assombrosa os conflitos americanos pós 
os atentados do dia 11 de setembro. Deste modo, Picasso e Kojima, seus autores, respectivamente, um com 
um pincel e outro com um videogame, usaram suas mídias para expressar suas visões sobra a guerra. É este 
paralelo que é traçado por LUI, Chi Kong. (Are Videogames Art?: A Closer Examination of the Controversial 
Question Facing Videogame Culture. Gamecritics. John Hopkins University’s Center for Talented Youth. 2003. 
Disponível em http://www.gamecritics.com/feature/editorial/videogames_art/page03.php)
39  JENKINS. op. cit.
40  Joseph Burstyn, Inc. v. Wilson, 343 U. S. 495, 503 (1952).

5. A IMPORTÂNCIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA NA CASUÍSTICA JURÍDICA 
COMPARADA

Um bem sob a égide da liberdade de expressão artística, portanto, tem uma proteção qualificada 
quando considerada na ponderação jurídica. Na resolução da equação proposta pela proporcionalidade, 
o valor fundamental da liberdade de expressão ganha o reforço de sua vertente artística.  Isso pode ser 
observado por meio da comparação de tratamento jurídico e legislativo entre os jogos eletrônicos nos 
Estados Unidos, onde já alcançaram o status de arte41, e no Brasil. 

Como ensinado na jurisprudência americana, em Miller v. Califórnia, o material artístico deve ser 
analisado de forma absoluta, como um todo, e não por elementos esparsos42. Pode se relevar uma cena de 
nudez ou violência na apreciação da obra, quando tal representação encontra-se dentro de um contexto que 
acrescente à história.43

No mundo dos jogos eletrônicos, surge como exemplo, a utilização de nudez em God of War, 
jogo ambientado em temática épica, representando a mitologia grega com seus deuses e seres folclóricos, 
considerado uma representação gráfica fidedigna de “A Odisséia” de Homero. Na discussão ocorrida na 7ª 
Corte de Apelações, nos EUA, sobressaiu entendimento de que a cena em que o protagonista, frente a duas 
ninfas seminuas, decide abdicar do reino do hedonismo para focar-se em sua missão de eliminar o Deus da 
Guerra era crítica para o desenvolvimento da história, de modo que seria exagerado coibi-lo pela reprodução 
da aludida passagem.44

No Brasil, por sua vez, o aspecto artístico não foi levado em consideração nas decisões recentes que 
proibiram jogos eletrônicos.45 Entre os produtos proibidos, por exemplo, está Everquest, que foi escolhido 
o melhor jogo do ano de 1999 pelo conceituado sítio Gamespot e premiado pelo Technology & Engineering 
Emmy Award de 2008, graças a sua excelente realização em desenvolvimento técnico e de planejamento46. 
Counter Strike47, outro jogo proibido, se destacava pelos mapas estilizados por brasileiros representando as 

41  Após longo debate, reconheceram os jogos eletrônicos como forma de arte e foram inseridos dentro 
do National Endowment for the Arts.  Isso significa não somente o aumento de prestígio, como também uma 
maior facilidade na captação de recursos. O reconhecimento já se manifesta também academicamente, como 
na Escola de Design de Jogos, dentro da tradicional Academy of Art University de San Francisco. Além disso, já 
há consagração nos meios artísticos, como são exemplos a exposição The Art of Videogames no Smithsonian 
American Art Museum e a orquestra itinerante Video Game Live, que interpreta apenas músicas produzidas 
para jogos e já se apresentou com a Filarmônica de Los Angeles. 
42  Miller v. California, 413 U.S. 15, 24 (1973): “Só devem sofrer restrições aqueles materiais que tomados 
na íntegra não tem sérios valores artísticos, literários, artísticos, políticos, ou científicos”
43  Esse fenômeno não é exclusivo do mundo da arte, mas pode ser vislumbrado inclusive em questões 
culturais – se possível fazer a diferenciação - como no nosso Carnaval. Apesar da nudez e constante provocação 
da libido que instiga, por estar inserido em um valor cultural significante, este período festivo não sofre 
restrições de transmissão.
44  Entertainment Software Ass’n v. Blagojevich, 404 F.Supp.2d 1051 (N.D. Ill. 2005), aff ’d, 469 F.3d 641 
(7th Cir. 2006)
45  A primeira sentença significativa proibindo jogos eletrônicos no país foi proferida na Ação Civil 
Pública 1999.38.00.037967-8, na qual a Juíza Federal Dra. Cláudia Maria Resende Neves Guimarães, de 
Minas Gerais, proibiu os jogos Postal, Duke Nukem, Blood, Mortal Kombat, Doom e Requiem. Os produtos 
proibidos nesse momento já geravam grande polêmica globalmente, mas estávamos diante de cenário inicial 
na consolidação dos jogos eletrônicos como fator de entretenimento, razão pela qual nos focaremos nas 
decisões judiciais mais recentes: A prestação jurisdicional no processo 2002.38.00.046529-6, de junho de 
2007, determinando o impedimento de comercialização dos jogos Everquest e Counter-Strike e a da Ação 
Civil Pública n. 10800832357, da Justiça Estadual do Estado do Rio Grande Sul, proibindo a circulação do jogo 
Bully.
46  Ademais, seus valores artísticos são tão grandiosos que diversas peças de imagens artísticas do jogo 
foram incluídas no prestigioso livro de arte digital Exposé 6
47  A singularidade da decisão tange o fato de que a produtora do jogo sequer era responsável pelo 
mapa que criou divergências. Não temos o intento de entrar na discussão de responsabilização por produtos 
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cidades pátrias, e alastrou-se pelos computadores do mundo, trazendo aos olhos de jogadores estrangeiros 
um pouco da cultura brasileira. Finalmente, Bully, é uma reprodução da vida acadêmica escolar de forma 
caricatural, trata-se de aclamado jogo no que concerne aos seus atributos técnicos e valores artísticos, 
conquistando o prêmio de melhor roteiro da tradicional Writer’s Guild Of Great Britan.

 A proposta não é avaliar o mérito da proibição, mas apenas perscrutar o aspecto artístico presente 
e sua importância na análise da proporcionalidade judicial. Nessa linha é que se faz a crítica, pois o Judiciário 
pátrio sequer perquiriu se os jogos proibidos são recheados de elementos informativos e idealísticos de alta 
relevância. Faltou sopesar os altos valores artísticos e a contribuição que os jogos traziam a sociedade. Ao não 
estender a tais elementos uma proteção especial, ou sequer perquirir sobre a possibilidade de qualificação 
artística, perdeu-se uma oportunidade de reforçar a liberdade de expressão em face das novas mídias em 
nosso país, suscitando dúvidas a respeito dos limites do instituto. 

Efetivamente, deve haver maior ponderação por parte do Judiciário e da academia, porquanto são mais 
valores que estão postos na equação, sobretudo quando se vinculam de forma bem entrelaçadas a expressão 
artística e a mensagem bem articulada. Quando tocamos, por exemplo, na questão da violência, dentro de 
um produto eletrônico artístico, não podemos enfrentá-la de forma mundana e arrogante, mas devemos, ao 
contrário, “olhar os jogos como uma forma de arte emergente – uma que não simplesmente simula violência, 
mas progressivamente oferece novas maneiras de entendê-la – e conversar sobre como atingir um equilíbrio 
entre essa forma de expressão e a responsabilidade social.”48

Tais lições também devem ser aplicadas no tratamento da liberdade de expressão na atividade legislativa.  
A elaboração das leis deve ser precisamente informativa, de modo a evitar questionamentos no ofício criativo. 
Se a lei limitadora não for nítida ou admitir amplitude muito grande de interpretações, o comando positivado 
interfere na criação artística, pois o criador, sem a informação clara do que é permitido ou proibido tende a 
encolher suas vertentes criativas. 

Tomemos como exemplo o Projeto de Lei do Senado, nº 170 de 2006, de Valdir Raupp, que pretende 
criminalizar quem “fabrica, importa, distribui, mantém em depósito ou comercializa jogos de videogames 
ofensivos aos costumes, às tradições dos povos, aos seus cultos, credos, religiões e símbolos49.” A redação do 
referido projeto legislativo certamente não passa no exame de especificidade e clareza que uma lei limitadora 
da liberdade constitucional da expressão artística necessitaria.  Expressões como “ofender os costumes” 
ou “tradições dos povos” inviabilizam sobremaneira o trabalho criativo, seja pela arte ser historicamente 
instrumento questionador, seja pela vacuidão dos conceitos citados. A conseqüência pode ser um esfriamento 
no meio produtivo, ou seja, o decréscimo motivacional no âmbito produtivo face às limitações impostas pelo 
poder estatal.

É essa possível restrição na atividade criativa que deve ter em mente o legislador, como bem assentou 
o voto do Juiz da Suprema Corte Americana, Samuel Alito, ao afastar a Lei Estadual da Califórnia que limitava 
a comercialização dos jogos eletrônicos, recentemente julgada inconstitucional:

“O devido processo requer que as leis dêem as pessoas de inteligência comum uma clara informação 
sobre o que é proibido. (...) A falta de tal informação em uma lei que regula a expressão suscita um 
grande questionamento na Primeira Emenda, por causa do óbvio efeito de esfriamento (chilling effect) 
na liberdade de expressão”.50

derivados dos originais, mas a questão deve ser suscitada. Se o código do jogo é facilmente acessado por 
qualquer indivíduo, e a cultura dos MODs (modificação do jogo por usuários para alterar alguma característica 
sem autorização do produtor) é algo já incorporado ao mundo dos games, como culpar a produtora, no caso 
a Eletronic Arts, por causa de mapas e modificações realizadas por usuários ao redor da rede mundial de 
computadores? Na incalculável imensidão virtual, com ferramentas de edição renovando-se incansavelmente, 
a gama de transformações muitas vezes supera a capacidade de supervisioná-las.

48  JENKINS. op. cit.  
49  Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 
procedência nacional.
§ 2º Incide na mesma pena do caput deste artigo quem fabrica, importa, distribui, mantém em depósito ou 
comercializa jogos de videogames ofensivos aos costumes, às tradições dos povos, aos seus cultos, credos, 
religiões e símbolos.
50  Brown v. Entertainment Merchants assn. ( No. 08-1448 ) 556 F. 3d 950

Agindo de maneira contrária, o Estado estaria sonegando informações e idéias, moldando o cidadão 
e intrometendo-se na moral do ser humano51. O governo democrático caracteriza-se por não dizer o que o 
indivíduo deve pensar, falar, ou acreditar. Um Estado que interfere na cultura faz sua vontade prevalecer sobre 
a do povo que lhe constituiu, formatando em verdade um despotismo. Pelo controle da cultura se controla a 
educação, os credos, a essência do ser humano em comunidade.

Isso não significa, como já dito, que a proteção seja absoluta e que os jogos eletrônicos são mídias 
que podem ir além do bom senso e dos demais princípios que regem nossa sociedade. Um jogo eletrônico 
pode – e deve – ser proibido quando transpõe normas constitucionais: se discursa pelo ódio, se atenta contra 
a honra dos indivíduos, se incita o crime. De outra banda, se tem conteúdo desagradável, se personifica os 
jogadores no papel de anti-heróis, se traz valores conflituosos, estamos tratando de aspectos morais de um 
produto artístico. Todo adulto é livre para se desenvolver como bem desejar, tem liberdade de escolher como 
construir seu pensamento e deve ter o acesso a toda informação que lhe parecer conveniente. 

Assim, a limitação das mídias novas não deve ser desmedida, pois impende na aniquilação das mensagens 
que tentavam transmitir, com os corolários indesejáveis da incerteza na tarefa criativa de elaboração dos 
produtos artísticos e a decorrente interferência do Estado no livre desenvolvimento moral e cultural. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em face do exposto, podemos chegar a conclusões fundamentais sobre os requisitos que uma 
mensagem precisa ter para alcançar a égide protetiva da liberdade de expressão e da liberdade de expressão 
artística.

Partindo do paradigma adotado, os jogos eletrônicos expõem, muito além de seu caráter lúdico, uma 
história, uma narrativa delineada e um sistema complexo de informações. Completam, assim, os requisitos 
para serem albergados por estas garantias constitucionais. A mensagem transmitida é rebuscada, construída 
pelo talento, garantindo deleite visual, sonoro e experimental para os receptores. Por tais razões, o jogo 
eletrônico, como suporte informativo e comunicativo que é, encontra-se protegido pelo direito fundamental 
da liberdade de expressão e, devido à manifestação de ordem estética, é blindado mais estritamente pela 
liberdade de expressão artística.

De igual maneira, os demais dispositivos de mídia que alcançarem referidos atributos também 
merecem essa proteção. Se apresentarem algum fator diferenciado, então se deve perquirir sua inovação no 
campo adequado em que esse elemento emana influência. O que não se pode é negar o caráter artístico – e 
a decorrente proteção qualificada – unicamente pelo meio utilizado e pela inovação trazida.

Com a aceleração de desenvolvimento das novas mídias, presentes elementos que se comungam com 
aqueles das já consolidadas, a presunção que existe é de que a mensagem expressada é artística. Seja qual 
for o fator novo agregado – a visualização por meio de sítio eletrônico, o acréscimo de uma nova dimensão, 
a interatividade – deve-se justificar a razão pela qual o produto final não deve ser considerado arte, e não o 
contrário. 

Devido a grande proximidade entre os meios comunicativos, eventual afastamento da proteção da 
liberdade de expressão artística de determinado produto abre precedentes para inibir também livros, filmes, 
quadros e todos os demais meios de transmissão do pensamento. Por isso, a negativa do caráter artístico a 
um produto atemoriza todo o trabalho intelectual e criativo que pode ser desenvolvido. 

Assim, impõe-se ao mundo jurídico uma ponderação parcimoniosa sobre a restrição operada em 
um produto de ordem artística: não basta evitar atingir o núcleo fundamental da liberdade de expressão 
artística, pois qualquer limitação desmedida ataca nevralgicamente o instituto e traz um precedente inibidor 
ao trabalho criativo. Isso deve ser aplicado com ainda mais cuidado na relação com as mídias novas, pois a 

51  Nesse sentido, é importante a lição do Ministro da Suprema Corte Norte-americana Hugo Lafayette 
Black (Crença na Constituição, 1970, Forense, pp. 66/67), citado pelo Ministro Celso de Mello na Ação Direta 
de Inconstitucionalidade nº 392-5- DF: “Não é difícil, a mentes engenhosas, cogitar e inventar meios de fugir 
até das categóricas proibições da primeira emenda (...). A censura, mesmo sob o pretexto de proteger o povo 
contra livros, peças teatrais e filmes julgados obscenos por outras pessoas, demonstra um receio de que o 
povo não seja capaz de julgar por si (...). Não nos deveríamos jamais esquecer de que a linguagem clara da 
Constituição reconhece ser a censura inimiga mortal da liberdade e do progresso, e de que a Constituição a 
proíbe”.
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tendência de se desconsiderar o caráter artístico gera um descompasso nos diferentes instrumentos de 
manifestação, quando o produto comunicado, em sua essência, tem os mesmos elementos. Dessa feita, os 
princípios basilares de aplicação da liberdade de expressão e de sua qualificação artística devem ser mantidos 
se a obra final se repute como arte, seja qual for a mídia pela qual se manifesta.
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Resumo: O livre acesso à cultura e aos bens culturais é direito fundamental da pessoa humana, consagrado 
tanto pela Constituição Federal como por diplomas internacionais, a exemplo da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, da ONU. Atualmente, na era da sociedade da informação, sobretudo por meio da Internet 
e do crescente incremento da comunicação no ambiente digital, o acesso à cultura foi objeto de crescimento 
exponencial, de modo que bens culturais – como música, artes, cinema etc – ficam muito mais próximos 
do indivíduo, muitas vezes por distância percorrida em apenas um “clique”. Nesse sentido, a sociedade da 
informação surge como uma facilitadora do acesso aos bens culturais e, consequentemente, viabiliza o 
exercício do respectivo direito fundamental. É inegável que a cultura possui papel fundamental no processo 
de aprendizagem, uma vez que o educando internaliza as informações passadas pelo educador muito mais 
facilmente quando estas são associadas às suas práticas cotidianas, à sua experiência de vida, enfim, ao meio 
sócio-cultural no qual está inserido. É papel do educador, portanto, utilizar-se dos elementos disponibilizados 
pela sociedade da informação para aproximar o aluno da cultura, de modo a aumentar a eficácia e a amplitude 
do processo de aprendizagem deste, formando pessoas cada vez mais conscientes e conectadas com a 
realidade social global.
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Abstract: Free access to culture and cultural goods is a fundamental human right consecrated by both the 
Constitution and by international acts, such as the Universal Declaration of Human Rights (UN). Currently, 
in the era of information society, especially through the Internet and the growing increase of communication 
in the digital environment, access to culture was the subject of exponential growth, so that cultural goods 
- such as music, arts, cinema etc - are very closer to the individual, often by just a “click”. In this regard, the 
information society emerges as a facillitator of access to cultural goods and thus enables the exercise of 
their fundamental right. It is undeniable that culture has a primary role in the learning process, once the 
student internalizes the information given by educators much more easily when they are associated with 
their everyday practices, their life experience, that is, the sociocultural environment where he belongs. It is 
role of the educator, therefore, to make use of the elements provided by the information society to bring 
the student closer to culture in order to enhance the effectiveness and the amplitude of its learning process, 
forming more conscious and connected with the world’s social reality people.
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INTRODUÇÃO

 No contexto da sociedade da informação, em que a importância do acesso aos bens culturais assumiu 
uma nova lógica, o paradigma cultural – do “não social” – coloca à sociedade o imperativo de se fazer a 
releitura da concepção de direitos fundamentais, para adequar as garantias individuais à nova realidade da Era 
Digital. 
 Nesse sentido, num primeiro momento o presente estudo trabalhará o acesso à cultura como um 
direito fundamental de segunda geração. Ou seja, a cultura será pautada como um elemento necessário ao 
mínimo existencial de cada indivíduo, como um dos atributos da dignidade da pessoa humana, sendo o seu 
acesso uma garantia fundamental a ser tutelada e promovida pelo Estado.
 Essa nova realidade social da Era Digital alterou por completo as concepções clássicas da importância 
da cultura e de seu acesso num mundo em que a interação entre os indivíduos não mais encontra limitações 
de fronteiras e de distâncias, num mundo que encontrou na cultura o meio para a nova revolução a ser 
promovida pelos indivíduos em sua individualidade, rompendo, assim, com o paradigma do social. Dessa 
maneira, na sociedade da informação a efetivação do acesso aos bens culturais não mais pode ser vista (e 
alcançada) pela formas clássicas das sociedades passadas, o que coloca aos Estados, sobretudo, às nações 
em desenvolvimento, o desafio de promover políticas públicas de inclusão digital como forma de garantir o 
direito fundamental de acesso à cultura dentro da sociedade informacional. É este o objeto de estudo do 
segundo tópico.
 Por fim, será abordada a relação entre cultura e o processo de aprendizagem no contexto da sociedade 
da informação, analisando a necessidade do educador se utilizar das ferramentas que esse novo paradigma 
oferece, e do ambiente digital, em prol do aprendizado. A Internet e os mecanismos a ela ligados vieram para 
ficar, o que torna irreversível a relação entre o processo de aprendizagem e o ambiente digital.

1. ACESSO À CULTURA COMO DIREITO FUNDAMENTAL

 A cultura sempre foi considerada elemento determinante na evolução da humanidade, que de geração 
em geração foi transmitida e enriquecida por novos conhecimentos e valores humanos. Com apoio no 
entendimento de Lev Vygotsky, podemos afirmar que a cultura é “parte constitutiva da natureza humana, já que 
sua característica psicológica se dá através da internalização dos modos historicamente determinados e culturalmente 
organizados de operar com informações” 3.
 Por assim dizer, a evolução do ser humano em sociedade sempre esteve e estará ligada à cultura, ou 
melhor, ao acesso desta, uma vez que a cultura responde pela formação do caráter e de todos os valores 
existentes em cada pessoa. E por isso não chega a ser exagero afirmar que um indivíduo desprovido de 
cultura e de seu acesso tem ofendida a sua própria dignidade humana4.

Atualmente o reconhecimento pela humanidade sobre a importância da cultura e a preservação de 
sua diversidade verifica-se na Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, aprovada pela UNESCO, em 2 
de novembro de 2001, no seio das Nações Unidas, a qual tutela a “diversidade cultural” como “patrimônio 
comum da humanidade” 5. No direito brasileiro, preceitos pela preservação e o direito à cultura não são 

3  REGO, Teresa Cristina. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação. 19 ed. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2008, p.42.
4  REGO, Teresa Cristina. Op Cit, p. 41: “as características tipicamente humanas não estão presentes 
desde o nascimento do indivíduo, nem são mero resultado das pressões do meio externo. Elas resultam da 
interação dialética do homem e seu meio sócio-cultural. Ao mesmo tempo em que o ser humano transforma 
o seu meio para atender suas necessidades básicas, transforma-se a si mesmo. Em outras palavras, quando o 
homem modifica o ambiente através de seu próprio comportamento, essa mesmo modificação vai influenciar 
seu comportamento futuro.”
5  Artigo 1 – A diversidade cultural, patrimônio comum da humanidade
A cultura adquire formas diversas através do tempo e do espaço. Essa diversidade se manifesta na originalidade 
e na pluralidade de identidades que caracterizam os grupos e as sociedades que compõem a humanidade. 
Fonte de intercâmbios, de inovação e de criatividade, a diversidade cultural é, para o gênero humano, tão 
necessária como a diversidade biológica para a natureza. Nesse sentido, constitui o patrimônio comum da 
humanidade e deve ser reconhecida e consolidada em beneficio das gerações presentes e futuras.
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tratados de forma diferente, estando inseridos tanto na Constituição como em textos infraconstitucionais.

1.1 A ORDEM CONSTITUCIONAL CULTURAL

O direito de acesso à cultura e à proteção do patrimônio cultural brasileiro foi abordado com atenção 
especial pela Constituição Federal de 1988, e não poderia ser diferente, o legislador originário confiou 
expressamente ao Estado o dever de proteger todo tipo de manifestação cultural legitimamente tupiniquim, 
tutelando, no artigo 215, as “manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros 
grupos participantes do processo civilizatório nacional”6.

Apesar de o artigo 5º não contemplar, expressamente, a tutela do acesso à cultura, não podemos 
desconsiderar sua qualidade como um verdadeiro direito fundamental. Através de uma leitura atenta da 
Constituição Federal para além do citado artigo, observamos que foi reservada uma seção específica “Da 
Cultura” com o intuito de garantir “o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura 
nacional” (art. 215).

Mas não é só. Ao observamos que o legislador originário considerou no artigo 1º a dignidade da pessoa 
humana como fundamento da República7, e se relacionarmos entre os atributos necessários à formação da 
pessoa humana o acesso à cultura, responsável pelo desenvolvimento digno de cada indivíduo dentro dos 
padrões do mínimo existencial, é certo que o acesso à cultura é considerado um direito fundamental de 
segunda geração8.

Ademais, precisamente sobre o acesso à cultura, a Constituição estabelece como competência comum 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, “proporcionar os meios de acesso à cultura, à 
educação e à ciência” (art. 23, V). O que demonstra o empenho do constituinte em prol da efetivação do 
acesso à cultura nacional.

Em relação à Ordem Constitucional da Cultura, José Afonso da Silva bem elucida a extensão da 
importância conferida à cultura na CF/88:

(...), deu relevante importância à cultura, tomado esse termo em sentido abrangente da formação 
educacional do povo, expressões criadoras da pessoa e das projeções do espírito humano materializadas 
em suportes expressivos, portadores de referências à identidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, que se exprimem por vários dos seus artigos (5º, IX, 
23, III a V, 24, VII a IX, 30, IX E 205 a 217), formando aquilo que se denomina ordem constitucional da 
cultura, ou constituição cultural, constituída pelo conjunto de normas que contêm referências culturais 
e disposições consubstanciadoras dos direitos sociais relativos à educação e à cultura.9

Artigo 4 – Os direitos humanos, garantias da diversidade cultural
A defesa da diversidade cultural é um imperativo ético, inseparável do respeito à dignidade humana. Ela implica 
o compromisso de respeitar os direitos humanos e as liberdades fundamentais, em particular os direitos das 
pessoas que pertencem a minorias e os dos povos autóctones. Ninguém pode invocar a diversidade cultural 
para violar os direitos humanos garantidos pelo direito internacional, nem para limitar seu alcance. (grifo 
nosso).
6  Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da 
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.
§ 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de 
outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.
7  Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
III - a dignidade da pessoa humana;
8  Paulo Bonavides bem define os direitos fundamentais de segunda geração: “São os direitos sociais, 
culturais e econômicos bem como os direitos coletivos ou de coletividades, introduzidos no constitucionalismo 
das distintas formas de Estado social, depois que germinaram por obra da ideologia e da reflexão antiliberal 
do século XX. Nasceram abraçados ao princípio da igualdade, do qual não se podem separar, pois fazê-lo 
equivaleria a desmembrá-los da razão de ser que os ampara e estimula”. (BONAVIDES, Paulo. Curso de 
Direito Constitucional. 19ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006,  p. 564).
9  SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 21ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 
812.

Seguindo o entendimento do citado autor, a concepção de cultura pode abranger direitos sociais 
relativos à educação, ao lazer, ao desporto, à ciência e tecnologia, à comunicação social e ao meio ambiente. 
Razão pela qual o ordenamento jurídico nacional confere atenção especial a cada um desses direitos 
compreendidos dentro de uma ordem constitucional da cultura, no compromisso de preservar e propagar 
toda a historicidade do povo brasileiro.

Corroborando com ordem constitucional, importante destacar a Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e 
do Adolescente), em especial o artigo 4ª que enuncia como dever da família, da comunidade, da sociedade e 
do poder público assegurar, entre outros direitos inerentes ao desenvolvimento digno de nossas crianças e 
adolescentes, “a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”.

Elucidados os atributos constitucionais do direito à cultura, como um direito social fundamental 
de segunda geração, em especial os dispositivos que asseguram a proteção ao pleno exercício dos direitos 
culturais e o acesso às fontes da cultura nacional, passamos agora a verificar o valor representativo do acesso 
à cultura, precisamente no tocante à dignidade da pessoa humana.

1.2 A CULTURA COMO ATRIBUTO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

 A compreensão da dignidade da pessoa humana possui inúmeras acepções (religião, filosofia e ciência), 
e em virtude dessa complexidade, será objeto de estudo a ligação entre as noções de dignidade e liberdade, 
prezando pelo reconhecimento e afirmação da garantia de direitos de liberdade e dos direitos fundamentais 
de um modo geral. Assim, afasta-se o reconhecimento da dignidade como uma qualidade exclusivamente 
biológica e inata da natureza humana.10

 O ser humano é o único ser capaz de racionalizar seus atos, de criar e seguir ideologias, mesmo que 
contrárias a instintos naturais (ex. o jejum religioso), de estabelecer padrões éticos em suas condutas (leis e 
princípios), de transmitir um conhecimento construído por gerações (cultura). Esta noção de racionalidade, 
da vontade racional do ser humano, que permite à pessoa viver em condição de autonomia e guiar-se pelas 
leis que ela própria edita, compõe um dos atributos da dignidade. Ela resulta também do fato de a pessoa, 
diferentemente das coisas, ser considerada e tratada, em si mesma, “como um fim em si e nunca como um meio 
para a consecução de determinado resultado”.11

 De acordo com a concepção Kantiana, no mundo social existem duas categorias de valores: o preço 
e a dignidade. Enquanto o primeiro representa um valor exterior (de mercado) e manifesta interesses 
particulares, a dignidade representa um valor interior (moral) e é de interesse geral. Daí nasce a máxima de 
que: as coisas têm preço, as pessoas, dignidade.12

 Portanto, somente a pessoa humana, ser racional e insubstituível, possui dignidade, como expressão 
de um bem imaterial de valor interno das pessoas, que, diferentemente das coisas, não tem preço13. Nesse 
entendimento que a humanidade como espécie é insubstituível, que se pode dizer que o homem tem dignidade 
como um valor interno da pessoa, e jamais um preço14.
 A vedação da coisificação do ser humano, que não pode ser tratado como objeto em prol dos fins 
alheios, é elemento base para se chegar ao conceito jurídico da dignidade da pessoa humana. Para tanto, 
interessante é definição de Ingo Wolfgang Sarlet, como:

(...) a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecer do 
mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um 

10  SARLET, Ingo Wofgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma compreensão 
jurídico-constitucional necessária e possível. In SARLET (org), Dimensões da Dignidade: ensaios de Filosofia 
do Direito Constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 22.
11  COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2004, p. 21.
12  MORAES, Maria Celina Bodin de. O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo 
normativo. In SARLET, Ingo Wolfgang. Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado: 2003, p. 113.
13  KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos. Trad.: Leopoldo 
Holzbach. São Paulo: Martin Claret, 2004, p. 65.
14  COMPARATO, Fábio Konder. Op cit. p. 21-22.
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complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer 
ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas 
para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos 
destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos.15

 De acordo com a conceituação acima, a abordagem da dignidade da pessoa humana está ligada à ideia 
do reconhecimento e da garantia dos direitos humanos fundamentais com a defesa do mínimo existencial 
necessário ao desenvolvimento da pessoa. Já a dignidade como princípio, enseja a proteção da pessoa humana 
enquanto ser concreto, a fim de garantir as liberdades fundamentais à vida humana, a exemplo do acesso à 
alimentação, à saúde, à educação, à moradia, ao saneamento básico, e para o presente trabalho o acesso à 
cultura.
 É por tal razão que dizemos que a dignidade da pessoa humana, fundamento da República (art. 1º, 
III), somente pode atingida se garantido a cada indivíduo o acesso ao patrimônio cultural existente. Nesse 
entendimento, Vygotsky defende que “o desenvolvimento pleno do ser humano depende do aprendizado que 
realiza num determinado grupo cultural”, considerando ainda “o desenvolvimento da complexidade da estrutura 
humana como um processo de apropriação pelo homem da experiência histórica e cultural”.16

 Em suma, a análise da importância do acesso à cultura, sob a ótica da dignidade da pessoa humana, 
deve se prestar a perceber que o acesso aos bens culturais representa para o indivíduo uma forma de 
desenvolver a sua dignidade enquanto ser social. Portanto, considerando o direito à cultura como um direito 
fundamental, indubitável como dever do Estado preservar o patrimônio cultural, estimular o surgimento de 
novas manifestações socioculturais e garantir a todos o acesso à cultura como atributo necessário ao mínimo 
existencial.

2. SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E O ACESSO A BENS CULTURAIS

 Será objeto de estudo no presente tópico o acesso a bens culturais no contexto da sociedade da 
informação, sob a ótica da revolução informacional surgida com a Era Digital em que o volume e o fluxo de 
informações, a facilidade de comunicação e o acesso a bens culturais chegou a uma dimensão jamais vista na 
história da humanidade.

Em uma recente perspectiva histórica a revolução industrial e o capitalismo libertaram a realidade 
social que vigorava em termos políticos (Estados absolutistas) e fundaram a construção da organização 
social (Estados modernos). Substitui-se então o paradigma político pelo paradigma econômico e social, que 
triunfou por dois séculos. Atualmente, observamos a necessidade de um novo paradigma, sobretudo porque 
os problemas culturais adquiriram tamanha importância que o pensamento social deve organizar-se ao redor 
deles, e é então que surge o tema da informação, que designa uma revolução tecnológica cujos efeitos sociais 
e culturais são vistos por toda parte. Alain Touraine, ao defender o novo paradigma do “não social” – em que 
estão no centro o sujeito e os direitos culturais –, bem esclarece o surgimento do paradigma cultural sobre 
o mundo do social.17 

A era do conhecimento e da informação promoveu uma nova realidade no volume e acesso das 
informações, especialmente com a consolidação da Internet. O fenômeno de inserção da Internet ao cotidiano 
das pessoas, iniciado massivamente em nível mundial no final do século passado, constituiu a necessidade de 
inserção da sociedade como um todo no viés de novos meios de informação. O grande diferencial do período 
é a expansão do conceito de informação, que abrange a voz, a imagem, os dados em formato digital e as 
manifestações culturais que passam a ser disseminadas no ambiente digital.

Assim, surge o conceito de sociedade da informação, denominada por Manuel Castells de sociedade 
informacional18. Para delinear algumas das características dessa nova sociedade, Castells explica:

15  SARLET, Ingo Wofgang. Op cit., (2005) p. 37.
16  REGO, Teresa Cristina. Op cit. p. 71 e 93.
17  TOURAINE, Alain. Um novo paradigma: para compreender o mundo de hoje. Tradução Gentil Avelino 
Titton. 3ª ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 2007, p. 9.
18  “O termo sociedade da informação enfatiza o papel da informação na sociedade (...) o termo 
informacional indica o atributo de uma forma específica de organização social em que a geração, o 
processamento e a transmissão da informação tornam-se fontes fundamentais de produtividade e poder 
devido às novas condições tecnológicas surgidas (...)”. (CASTELLS, Manuel. A era da informação. 8ª ed. São 

O que caracteriza a revolução tecnológica atual não é a centralidade de conhecimentos e informação, 
mas a aplicação desses conhecimentos e informação para a geração de conhecimentos e de dispositivos 
de processamento/comunicação da informação, em um ciclo de realimentação cumulativo entre a 
inovação e seu uso. (...) As novas tecnologias da informação não são simplesmente ferramentas a 
serem aplicadas, mas processos a serem desenvolvidos. (...) Pela primeira vez na história, a mente 
humana é uma força direta de produção, não apenas um elemento decisivo no sistema produtivo19.

 Também utilizando a expressão sociedade da informação, Wachowicz afirma que ela inaugura um período 
único na história, marcado pela celeridade dos avanços tecnológicos e pela convergência da informática, das 
telecomunicações e do audiovisual. Sustenta que grande parte desse processo é impulsionado pela Internet, 
que se apresenta como um canal de informação por excelência, passível de produzir tanto efeitos benéficos, 
ao facilitar a comunicação e o acesso das pessoas à informação, quanto desencadear processo de exclusão, 
provocando uma verdadeira brecha digital.20

A noção dessa necessidade digital fez com que o computador e a Internet passassem a ser uma 
relevante fonte de informações culturais e educacionais, à medida que se disseminavam. A Internet, tal como 
aponta José de Oliveira Ascensão, “apresentou-se como um caráter atrativo, que levou a que seus destinatários nela 
se empenhassem e adestrassem, e por outro lado ficassem dependentes deste modo de comunicação”.21

É por assim dizer que estamos vivendo a construção de um novo paradigma social, o paradigma 
cultural, em que o volume e o fluxo de informações disponíveis alcançaram dimensões jamais vistas. O sujeito 
desta nova realidade social, ao passar a perceber o mundo em termos culturais, não poderá ficar refém de 
Estados, de grupos ou de determinadas classes, pois é a sua individualidade e o acesso aos bens culturais que 
irão ditar o futuro da humanidade na sociedade da informação.

Um dos desafios a ser enfrentado nos tempos atuais é a relação entre a situação econômica do 
país e a efetivação do acesso de todos à sociedade da informação, num contexto em que muitos indivíduos 
encontram-se excluídos da era informacional por razões de ordem socioeconômicas. Esta é a razão pela qual 
motivos socioeconômicos pautam a exclusão de grande parte da população do fenômeno tecnológico22.
 A realidade de exclusão da Era Digital deve ser vista com especial atenção pelo Estado sob a ótica do 
dever de preservar e, principalmente, de garantir a todos o acesso aos bens culturais, para promover uma 
verdadeira inclusão social. 
 Constatada a alteração das características gerais da sociedade, em especial a facilidade de comunicação 
entre as pessoas, com a diminuição dos custos e a irrelevância de distâncias e fronteiras, bem como a 
possibilidade de acesso facilitado a um número ilimitado de informações, que é colocada ao Estado a obrigação 
de desenvolver políticas públicas de inclusão digital que, por exemplo, facilitem a aquisição de computadores 
e ferramentas digitais a baixo custo, possibilitando o acesso ao ambiente digital, que propaguem o acesso livre 
e facilitado à Internet, e que desenvolva e disponibilize o acesso a softwares livres.
 É nesse ponto que a característica da sociedade da informação acerca da crescente busca por 
informações no ambiente digital deve ser encarada e garantida pelo Estado como um direito fundamental 
de acesso a bens culturais, surgindo assim a necessidade de desenvolver políticas públicas que tenham por 
objetivo a promoção da inclusão digital.

Paulo: Paz e Terra, 2005, nota de rodapé n° 30, p.64.)
19  CASTELLS, Manuel. A era da informação: economia, sociedade e cultura. v. 1 (A sociedade em rede). 
São Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 50-51.
20  WACHOWICZ, Marcos. Os direitos da informação na Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
In: WACHOWICZ, Marcos (Coord.). Propriedade intelectual e Internet, Curitiba: Juruá, 2002, p. 37-41.
21  ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito da Internet e da sociedade da informação. Rio de Janeiro: 
Forense, 2002, p. 69.
22  Segundo o  Comitê Gestor de Internet no Brasil, CGI, 54% da população brasileira nunca usou 
computador e 67% nunca teve acesso a internet. Isso coloca o Brasil no 73º lugar na escala dos países que 
trabalham com tecnologia da informação, em 2007. Extraído de http://www.cenpec.org.br/modules/news/
article.php?storyid=97. Acesso em 21 de janeiro de 2010.
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3. A CULTURA E O PROCESSO DE APRENDIZAGEM NO CONTEXTO DA SOCIEDADE DA 
INFORMAÇÃO

 A sociedade da informação é um fato social. Não se pode negar sua existência e tampouco ignorar sua 
influência nas mais variadas atividades cotidianas, sejam de elevada importância, como a condução de políticas 
públicas voltadas à inclusão da população neste contexto, ou, ainda, de menor impacto social, como o uso da 
Internet pelo aparelho celular quando se está a caminho do trabalho.
  Dentre as mais diversas conseqüências desta realidade, para o presente estudo interessa avaliar de 
que maneira a crescente facilitação do acesso à informação e, também, à cultura, interfere (ou pode interferir) 
no processo de aprendizagem e, ainda, de que modo ela pode ser utilizada em favor do educando, por 
intermédio do educador. 
 Nessa perspectiva, convém diagnosticar, primeiramente, qual a relação entre informação, cultura e 
aprendizado, para, então, avaliar de que maneira a sociedade da informação pode ser utilizada como mecanismo 
de incremento da qualidade de ensino. 
 Os estudos específicos acerca da influência da cultura e do meio social no processo de aprendizagem 
e da formação psicológica do ser humano remontam ao início do século XX, podendo ser concentrados, ao 
menos para os fins almejados pelo presente estudo, nas figuras de Jean Piaget23 e Lev Vygotsky24. 

Ambos dedicaram parte de sua obra para desvendar a origem das atividades psíquicas humanas e 
seu processo evolutivo do pensamento. Todavia, o último atuou de maneira mais voltada à compreensão do 
aprendizado, razão pela qual se opta por trabalhar com base em seus estudos. 

O autor russo, a fim de compreender o funcionamento psicológico humano, realizou pesquisas 
empíricas com animais, e, a partir da análise comparativa entre os resultados desse estudo e da observação 
das características humanas, concluiu, segundo Teresa C. Rêgo, que:

As características do funcionamento psicológico tipicamente humano não são transmitidas por 
hereditariedade (portanto, não estão presentes desde o nascimento do indivíduo), nem são adquiridas 
passivamente graças à pressão do ambiente externo. Elas são construídas ao longo da vida do 
indivíduo através de um processo de interação do homem com seu meio físico e social, que possibilita 

23  Para Piaget: “A vantagem de um estudo do desenvolvimento dos conhecimentos que remonta às suas 
raízes (mas, de momento, sem referência à pré-condições biológicas) consiste em fornecer uma resposta à 
questão mal resolvida da direção dos processos cognitivos iniciais. Se nos limitarmos às posições clássicas do 
problema, nada poderemos fazer, com efeito, senão indagar se toda informação cognitiva emana dos objetos, 
informando de fora do sujeito, conforme o supunha o empirismo tradicional, ou se, pelo contrário, o sujeito 
está desde o início munido de estruturas endógenas que imporá aos objetos, segundo as diversas variedades 
de apriorismo ou inatismo. [...]. Ora, as primeiras lições da análise psicogenética parecem contradizer esses 
pressupostos. De um lado, o conhecimento não procede, em suas origens, nem de um sujeito consciente de 
si mesmo nem de objetos já constituídos (do ponto de vista do sujeito) que se lhe imporiam: resultaria de 
interações que se produzem a meio caminho entre sujeito e objeto, e que dependem, portanto, dos dois ao 
mesmo tempo, mas em virtude de uma indiferenciação completa e não de trocas entre formas distintas.” 
(PIAGET, Jean. Epistemologia genética. 1° ed. São Paulo: Martins Flores, 1990. p. 7-8).
24  Lev Semenovitch Vygotsky foi um psicólogo Bielo-Russo nascido no ano de 1896. Viveu apenas 37 
anos, vindo a óbito em 1934, na cidade de Moscou, onde desenvolvia suas pesquisas.  Deixou uma obra muito 
rica que passou a ser disseminada somente depois de seu falecimento. Dedicou-se aos mais diversos ramos 
do conhecimento, estudando Direito, Literatura, História, Filosofia e até mesmo Medicina, sempre voltando 
suas pesquisas para a compreensão do desenvolvimento psicológico do ser humano, centro de seu objeto de 
pesquisa.
O interesse pela psicologia acadêmica, vale dizer, pelo processo de aprendizagem, nasceu a partir de seu 
contato com os problemas de crianças com defeitos congênitos (cegueira, retardo mental, afasia, etc.), 
quando trabalhou na formação de professores que se dedicavam a ensinar os portadores dessas deficiências. 
Concentrou-se, pois, em tentar buscar alternativas para ajudar no desenvolvimento dessas crianças. Jean 
Piaget (1896-1980) foi um educador suíço que é considerado por muitos o maior expoente do estudo do 
desenvolvimento cognitivo. Piaget tratará em sua obra de temas muito parecidos com o método construtivista 
proposto por Vygotski, sobretudo no que toca o estudo do processo cognitivo individual - o qual tratará pela 
nomenclatura de “pedagogia relacional”. (REGO, Teresa Cristina. Op. cit.. p. 19-37).

a apropriação da cultura elaborada pelas gerações precedentes, ao longo de milênios.25

Para Vygotsky, portanto, o processo de evolução psíquica, está diretamente relacionado com a cultura, 
ou melhor, com o contato entre o homem, o meio social e a cultura das gerações que o precederam. Parte-
se do conhecimento produzido por uma geração precedente para alcançar a compreensão da informação 
recebida, produzindo e/ou internalizando um novo conhecimento – aprendendo, portanto. 

Exemplifica-se. Ao receber a informação de que é possível a energia solar se converter em energia 
cinética, passa-se a estudar a produção de uma nova tecnologia para que automóveis possam ser movidos 
pelo calor emanado do sol. Todavia, nesse processo de produção de conhecimento, aprendendo como se cria 
a tecnologia em questão, não se parte da estaca zero, mas de todo o conhecimento que outros pesquisadores 
já construíram (como a maneira de se montar um motor tradicional, a tração das rodas, etc), para agregar-lhe 
valores e, assim, construir algo novo. Assim se dá o aprendizado. É esta a constatação de Vygotsky. 

Está, portanto, a relação entre o aprendizado e a cultura, uma vez que o homem, para aprender, 
busca nos conhecimentos armazenados o substrato para a produção de novos. Ocorre que o indivíduo só é 
instigado a internalizar conhecimento e, assim, apreender algo, quando exposto a uma informação nova, que 
se coloque além daquele raciocínio que já consegue realizar sozinho.26

Também a informação está diretamente ligada com o processo evolutivo do pensamento e, 
consequentemente, com o aprendizado. Exerce papel determinante, na medida em que se eleva ao grau de 
conhecimento já existente, criando um gap27, que o indivíduo tem que superar para compreender o fato novo. 
Ao processo de superação, dá-se o nome de aprendizado.

Trabalhando com informação na perspectiva da cultura, no mesmo sentido, Marteleto conclui que 
cultura e informação “são conceitos fenomênicos interligados pela sua própria natureza”28. A cultura, para o autor, 
funcionaria como uma memória, que ao conservar e reproduzir artefatos simbólicos e materiais de geração 
em geração, torna-se a depositária da informação social. 

Assim como a cultura, o papel da informação é vital no processo de aquisição de conhecimento, uma 
vez que é para compreendê-la que o indivíduo realiza o aprendizado. Na perspectiva de Barreto, a informação 
está intimamente ligada à produção de conhecimento no indivíduo, sendo definida como agente mediador na 
produção deste29. Araújo vai mais além, afirmando que a informação é “a mais poderosa força de transformação 
do homem”30.

Fecha-se, portanto, o ciclo relacional entre a tríade proposta. O processo de internalização do 
conhecimento dá-se por meio do contato do indivíduo com a informação recebida, a qual, relacionada por 
meio de um processo com a cultura que possui, permite sua compreensão (aprendizado) e sedimenta-se em 
seu intelecto, agregando-lhe valores e, por conseguinte, proporcionando evolução psíquica.

25  REGO, Teresa Cristina. Op. cit. p. 48. 
26  Em sua teoria, trabalhando com o desenvolvimento psicológico em crianças, Vygotsky aponta dois 
níveis de desenvolvimento psicológico: o real e o potencial. O real se refere às atividades que a criança pode 
fazer  sozinha, sem o auxílio de ninguém. O potencial é aquele que ela consegue fazer, mas desde com a 
ajuda de um adulto, que a auxilie e indique partes do caminho. Vygotsky vai afirmar que a escola tradicional 
considera apenas o primeiro fator para avaliar o aprendizado, mas não o segundo, que, para ele, é muito mais 
decisivo – eis que representa a capacidade de, por meio da interação, alcançar um conhecimento muito maior. 
À diferença entre aquilo que ela realiza sozinha e aquilo que ela consegue realizar com a ajuda de outros 
Vygotsky chamou de zona de desenvolvimento proximal. Esta zona é criada pelo aprendizado, de modo que a 
criança internaliza o processo e não mais esquece. Assim, “aquilo que é a zona de desenvolvimento proximal 
hoje será o nível de desenvolvimento real de amanhã”. O aprendizado não só possibilita como também 
orienta o processo de desenvolvimento psicológico. (REGO, Teresa Cristina. Op. cit. p. 71-79).
27  A este gap, que revela a diferença entre o que se pode fazer e o que se quer fazer, Vygotsky denominou 
“zona de desenvolvimento proximal”, que é alcançada por meio do aprendizado.
28  MARTELETO, R. M. Cultura, educação, distribuição social dos bens simbólicos e excedente 
informacional.  Informare, v. 1, n. 2, 1995, p. 90.
29  BARRETO, A. de A. A questão da informação. São Paulo em Perspectiva, v. 8, n. 4, out./dez. 1994, p. 4.
30  ARAUJO, V. M. R. H. de.  Sistemas de recuperação da informação: nova abordagem teórico-conceitual. 
Tese (Doutorado Comunicação e Cultura) - Escola de Comunicação da UFRJ, Rio de Janeiro, 1994, p. 84.
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O aprender, portanto, está relacionado com a interação entre os dois elementos, que é mediada 
por instrumentos de comunicação (signos) e pelo próprio meio social.31 O aprendizado é o processo, os 
instrumentos o meio. Será por intermédio destes elementos, pois, que haverá o contato entre a informação 
e a cultura e, o êxito do processo de internalização do conhecimento ou seu fracasso.32 

No processo de aprendizado, independentemente do modelo pedagógico ou da técnica de ensino 
a que se socorra o professor, há que se considerar a participação, em maior ou menor escala, da figura do 
educador, que objetiva que o educando absorva a informação passada, e da existência do meio social.33

Para que haja a transmissão de uma mensagem, há necessidade da utilização de mecanismos de 
comunicação, como exposto. E é exatamente neste ponto em que o contexto da sociedade da informação, 
como ferramenta de facilitação do acesso à cultura, interfere (ou pode interferir) sobremaneira na condução 
do processo de aprendizagem. 

A existência de mecanismos como a Internet, o compartilhamento de arquivos e o acesso a mais 
ampla gama de artigos e publicações on line não pode ser ignorada pelo educador. É uma realidade fática 
com a qual o processo de aprendizagem na sociedade informacional tem que conviver e, mais, evoluir. Há a 
necessidade de que se utilize desses fatores como elementos de incremento da qualidade do processo de 
ensino, tornando-os positivos. 

O papel do educador, portanto, deve ser o de se utilizar desses mecanismos como verdadeiras 
ferramentas de otimização do processo de ensino, de aprendizagem, quebrando os paradigmas clássicos e 
mudando a própria concepção de ensinar e aprender. No abalizado ensinamento de Manuel Castells: 

A questão crítica é mudar (...) para o aprendizado-de-aprender, uma vez que a maior parte da 
informação estará on-line e o que realmente será necessário é a habilidade para decidir o que 
procurar, como obter isso, como processá-lo e como usá-lo para a tarefa específica que provocou a 
busca de informação. Em outras palavras, o novo aprendizado é orientado para o desenvolvimento da 
capacidade educacional de transformar informação e conhecimento em ação.34 

É papel do educador orientar o educando a buscar, dentro do mar de informação que tem à disposição, 
os elementos que serão importantes para que ele próprio possa superar o processo de aprendizado. Trata-se 
de operar uma reestruturação do papel daquele que ensina.

Dentro dessa ótica, abordando a questão da informação na sociedade globalizada e a maneira como 
trabalhá-la dentro do cenário global, González de Gomez destaca a necessidade de situar os acontecimentos e 
processos (culturais, organizacionais, produtivos, políticos) em diferentes planos de integração, considerando a 
complexidade dos nós (links) que entrelaçam o local e os mundos externos, em todas as suas manifestações.35 

Em decorrência, as ações dos atores sociais que trabalham com a informação, sobretudo no seio 

31  Esta constatação já havia sido feita por Lev Vygotsky, o qual também dedicou seu estudo aos mecanismos 
da linguagem, estabelecendo que “os processos de funcionamento mental do homem são fornecidos pela 
cultura, através da mediação simbólica”. (VYGOTSKY, Lev Semenovich. A construção do pensamento e da 
linguagem. Tradução: Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 433).  
32  Não se ignora que tanto a informação recebida como a base cultural do indivíduo também influem 
de maneira significativa no processo de internalização de conhecimento. Todavia, como o objeto do presente 
estudo é a análise do processo de aprendizagem na sociedade da informação, optou-se por limitar a análise a 
este condicionante.
33  Não se pretende, e nem constitui objeto deste breve estudo, a análise dos modelos pedagógicos 
existentes e, tampouco, questionar a validade, legitimidade e grau de êxito de cada um deles. Para proporcionar 
a reflexão, recomenda-se a leitura de BECKER, Fernando. Educação e realidade. Porto Alegre: UFRGS, v. 19, n. 
1. Jan/jun 1993, p. 89-95; COLLAÇO, Thais Luzia. Aprendendo a ensinar direito o Direito. Florianópolis: OAB/
SC Editora, 2006. VEIGA, Ilma Passos Alencastro (org). Técnicas de ensino: Por que não?. Campinas: Papirus, 
1991.
34  CASTELLS, Manuel. A galáxia da Internet: reflexões sobre a Internet, os negócios e a sociedade. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. p. 103.
35  GONZÁLEZ DE GÓMEZ, M. N. A globalização e os novos espaços da informação. Informare, v. 3, n. 
1/2, 1997. p. 68.

do processo de aprendizagem, devem atuar de modo a promover o fluxo de informações em todos esses 
diferentes planos. 

Isto significa não somente permitir e promover o acesso a redes de informação globais para atores 
locais, mas também estabelecer conexões entre os espaços locais e globais, com dois tipos de procedimentos: 
(a) extrativo, de modo que os atores locais se apropriem das informações disponíveis na rede; (b) produtivo, 
para que os atores locais confirmem sua presença argumentativa, econômica e política nos espaços das redes 
globais.36

A sociedade da informação, portanto, é capaz de proporcionar uma verdadeira revolução no processo 
de aprendizagem, tanto no que toca à obtenção da informação e cultura para fins de internalização do 
conhecimento – não mais restrita ao âmbito onde ela é processada, mas ampliada para todo um espaço global, 
por meio da Internet –, quanto no que tange à exposição do conhecimento produzido, eis que há muito mais 
facilidade em divulgar e disseminar o que se produz.

Toda essa potencialidade, todavia, pode trazer prejuízos ou benefícios, a depender da maneira com 
que o educador se utiliza dos mecanismos postos a sua disposição. Vale salientar a advertência feita por 
Manuel Castells, acerca da responsabilidade social no processo de utilização das ferramentas da sociedade da 
informação: “ainda que não saibamos o bastante sobre as dimensões sociais e econômicas da Internet, sabemos que 
a melhoria de nossa condição dependerá do que as pessoas fizerem, inclusive você e eu, com ela”37.

Essa perspectiva é essencial para afirmar a necessidade de cautela no uso das ferramentas digitais, 
todavia parte-se do pressuposto que estas devem, sim, ser utilizadas. Ou seja, o educador não deve lutar 
contra a presença da sociedade da informação, mas se valer de seus mecanismos como aliados no processo 
de ensino38.

O êxito desta experiência depende não somente da cautela no uso das ferramentas da sociedade 
da informação (como a Internet, o compartilhamento de arquivos e as opções de pesquisa), mas da 
própria conscientização sobre o poder transformador da informação, que, aliada aos modernos meios de 
comunicação de massa, tem capacidade ilimitada de transformar culturalmente o homem, a sociedade e a 
própria humanidade como um todo39.
 Por fim, é interessante ressaltar a grande importância do educador dentro desse novo paradigma da 
informação, pois passará por ele a utilização de novas técnicas voltadas ao aprendizado, bem como o papel de 
ensinar e incentivar os educandos a buscar conhecimento no ambiente digital. Essa preocupação do mestre 
com o aprendizado de seus alunos pode ser bem entendida na obra de Luis Alberto Warat, principalmente se 
contextualizada na Era Informacional:

Um mestre, à diferença de um professor, não está interessado em lhe dar o livro certo, pois sabe que 
esse livro não existe. Ele está interessado em mudar você, a pessoa, colocando-o de cabeça para baixo, 
mexendo com a totalidade de seu ser. As palavras unicamente são valiosas, quando você não conhece 
o valor de ser. O verdadeiro mestre é aquele que lhe coloca em situações de aprendizagem e não o 
que lhe indica um “bom” livro.
Quando penso em um mestre, me situo em um relacionamento de intensa lealdade e confiança; enfim, 
de profundo amor (não existe amor sem lealdade e confiança). Vejo um homem sábio no que emprega 
técnicas para empurrar seus discípulos para além do ego e do intelecto teorizado, que usa técnicas 
para que possamos sentir nosso coração, reconhecer e aprender com nossa reserva de sensibilidade. 

36  GONZÁLEZ DE GÓMEZ, M. N. Op. Cit., 1997. p. 69.
37  CASTELLS, Manuel. Op. cit., 2003, p. 107.
38  “Vamos à universidade para aprender, pesquisar, elaborar, não para apenas assistir aulas. Ademais, 
o mundo vai guinando para a educação à distância e para o aproveitamento intensivo da tecnologia em 
educação. É urgente encarar este desafio, senão por outras razões, pela razão imediatista de motivação dos 
bons alunos, que já não suportam ‘café requentado’ e à la antiga. Não se trata, em absoluto, de transformar 
o professor em palhaço, figura divertida, contador de piadas e operador de efeitos especiais, mas capaz de 
usar a parafernália eletrônica, primeiro, em sentido motivador, e, segundo, principalmente como expediente 
de aprimoramento da aprendizagem.” (DEMO, Pedro. Universidade, aprendizagem e avaliação: horizontes 
reconstrutivos. Porto Alegre: Mediação, 2004. p. 39).
39  ARAÚJO, V. M. R. H. Op. cit. p. 84.
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Um mestre é tal, quando consegue nos ajudar a produzir sua própria morte, sua substituição pelo 
nosso próprio outro interior. Um mestre tem que ajudar os seus discípulos a abandoná-lo40.

 Por assim dizer, o mestre educador na sociedade contemporânea deverá se utilizar de novas técnicas 
voltadas ao aprendizado e ao acesso do conhecimento para indivíduos que cada vez mais tendem estabelecer 
uma maior proximidade de imersão diária no ambiente digital, e jamais fechar os olhos para essa realidade 
que veio para ficar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Percebe-se, com clareza, que o direito fundamental de livre acesso à cultura vê a sociedade da informação 
como um fenômeno à sua efetivação, pois possibilita, sobretudo por meio da Internet, a democratização do 
acesso a bens culturais e à sua facilitação. 
 Dentro dessa perspectiva, constatada na realidade fática, e, partindo da concepção de que a cultura e 
o meio sócio-cultural no qual o indivíduo está inserido são elementos preponderantes no desenvolvimento 
psicológico deste, bem como no processo de aprendizagem, é de se concluir que o educador não pode ficar 
alheio à sua existência, furtando-se a enxergar o óbvio – a necessidade de se utilizar das ferramentas que são 
criadas e disponibilizadas pela Era Digital para incrementar o processo de aprendizagem de seus alunos.
 A Internet e os crescentes mecanismos de relacionamento virtual são, indubitavelmente, fatores chave 
para o processo de ensino e o professor deve aprender a utilizar-se deles como aliados, e não relutar à sua 
existência e influência no processo de aprendizagem.

É importante, melhor, fundamental, que haja uma relação de mutualismo entre educador e educando, 
para que àquele seja reservado o papel de orientar, de instruir este pelos caminhos do universo digital, 
indicando locais de pesquisa, sugerindo links de notícias, fomentando discussões por meio de grupos de 
e-mail, utilizando de ferramentas criadas para tornar o aprendizado prazeroso, por exemplo. Trata-se de 
trabalhar com o inevitável de uma maneira positiva e construtiva. 

É este, sem dúvida, o novo desafio do ensino hodierno, com o qual todos aqueles que estão dispostos 
a ensinar e aprender terão que se confrontar – ao menos enquanto vigorar o novo paradigma cultural da 
sociedade da informação, que veio, ao que tudo indica, para ficar.
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A VOZ DE LECI: UM OLHAR DE DIREITO NO SAMBA
               

   David de Oliveira Monteiro – Mestrando em direitos humanos pela 
Universidade Federal da Paraíba UFPB

Cultura, direito e gênero analisados a partir de um olhar sociológico. É na obra da sambista carioca Leci 
Brandão da Silva, cuja trajetória musical é notadamente marcada pelo aprofundamento da discussão sobre 
a realidade social e cultural do Brasil, que teceremos as considerações, com o fim de provocar a discussão 
sobre as potencialidades da utilização do samba como método de observação das questões que permeiam o 
debate de direito e gênero. Para tanto lastrearemos a discussão no terreno da teoria feminista, tendo como 
fio condutor o dualismo de Frances Olsen, especificamente em seu texto El sexo del derecho. Buscar-se-á a 
identificação do dual nas composições da sambista – especialmente em ‘Mulher de Fibra; ‘Cidadã Brasileira’ e 
‘Marias’. O samba como produto da cultura popular, elemento de representação das realidades que envolvem 
os dilemas e as contradições de uma sociedade historicamente masculinizada, colore o debate em torno 
das questões de gênero, sobretudo quando utiliza expressões cuja significação estão diluídas quase que 
invisivelmente nas relações entre homem e mulher. Assim, esperamos que essa leitura e o debate reforcem 
o diagnóstico de que o invisibilzar sistemático por que foram as mulheres sujeitadas é compreendido muito 
claramente na obra da sambista Leci Brandão.
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Mediação e Conciliação no Poder Judiciário: a judicialização dos conflitos familiares em Porto 
Alegre/RS

Camila Schneider Mallet1*

Resumo

O presente artigo busca analisar o enfrentamento judicial concedido à violência doméstica e familiar contra 
a mulher, tanto pelos Juizados Especiais Criminais quanto pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher, a fim de avaliar a adequação dos mesmos à administração desse tipo de conflitualidade 
social. Para fins de comparação, identificar as práticas de mediação e conciliação implementadas pela Justiça 
Federal da 4ª Região.  Para tanto, foram feitas coletas de dados estatísticos referentes à Justiça Federal da 4ª 
Região; etnografia de audiências do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e da Justiça 
Federal da 4ª Região, onde sejam implementadas práticas de mediação e/ou conciliação; entrevistas com três 
juízes federais, três juízes estaduais, um procurador da república, uma delegada de polícia e uma assistente 
social. Embora na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) a opção tenha sido pela criminalização, constatou-
se que grande parte dos casos encaminhados ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 
de Porto Alegre dizem respeito a situações anteriores à violência: desgaste na relação pela falta de recursos 
materiais, pelo uso de drogas e/ou álcool, pela dificuldade em lidar com problemas sentimentais e/ou pela falta 
de interesse de uma das partes em manter o convívio. Assim, conclui-se que o conflito de gênero que está 
por detrás da violência doméstica não pode ser tratado pura e simplesmente como matéria criminal, pois 
desconsidera a relação íntima existente entre vítima e acusado, estigmatiza o suposto agressor, não previne 
a reincidência e afasta a possibilidade de resolução social do conflito. Sugere-se, portanto, a radicalização 
dos mecanismos de mediação, a ser realizada por pessoas devidamente instruídas das áreas da psicologia, do 
direito e do serviço social.

Palavras-chave: Mediação. Conciliação. Violência Doméstica. Multidisciplinaridade.

Abstract

This article seeks to analyze the judicial treatment on domestic and familiar violence against woman, both 
by the Special Criminal Courts and the Domestic and Familiar Violence against Woman Court, in order to 
evaluate the adequacy of them to the administration of this kind of social conflict. For comparative purposes, 
identify the practices of mediation and conciliation implemented by the Federal Court of the 4th Region. For 
this, were made collections of statistical data relating to the Federal Courts of the 4th Region; ethnography 
of Domestic and Familiar Violence against Woman and Federal Court of the 4th Region hearings, in which 
practices of mediation and/or conciliation are implemented; interviews with three federal judges, three state 
judges, a prosecutor, a police officer and a social worker. Although in Law N. 11.340/2006 (Maria da Penha Law) 
the option has been the criminalization, one concluded that the most of the cases sent to the Domestic and 
Familiar Violence against Woman Court refers to situations previous to violence: stress on relation because of 
material absence, drugs use and/or alcohol, difficulty on dealing with emotional problems and/or a disinterest 
of one of the parties to maintain the living. Hence, one concluded that the gender-based conflict that is behind 
the violence can not be treated simply as criminal matter, because it ignores the close relationship between 
victim and defendant, stigmatizes the alleged abuser, does not prevent recidivism and discard the possibility 
of social conflict resolution. It’s suggested, therefore, the radicalization of mediation, to be realized by people 
properly instructed in the areas of psychology, law and social work.

Keywords: Mediation. Conciliation. Domestic Violence. Multidisciplinarity.

1 * Graduanda da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) 
e bolsista de iniciação científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
E-mail: camila.smallet@gmail.com.

1. Introdução

Este texto objetiva sumarizar os resultados alcançados com uma pesquisa, de igual titulo, realizada 
pela autora e vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PPGCrim – PUCRS), mais especificamente ao Grupo de Pesquisa em Políticas 
Públicas de Segurança e Administração da Justiça Penal (GPESC). A primeira contou com verba do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), de agosto de 2010 a julho de 2011, fruto de 
bolsa de iniciação científica sob a orientação do Professor Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo. 

2. A demanda social pelo Juizado de Violência Doméstica

Com a abertura política no Brasil na década de 80, as demandas e os conflitos protagonizados pelos 
movimentos sociais tornaram-se uma importante referência na avaliação do funcionamento e da estrutura do 
sistema de justiça. O Judiciário começa a tomar novas formas e a assumir demandas que antes estavam fora 
do seu âmbito de atuação, tais como violência doméstica, disputa por questões de pequeno valor, direito do 
consumidor etc. 

O crescimento acelerado pela busca por direitos através do Judiciário tem como consequência o 
seu abarrotamento, e é nesse cenário que se começa a buscar diferentes maneiras de promover o acesso 
aos direitos. Ocorrem movimentos simultâneos: por um lado, a sobrecarga do sistema jurídico; por outro, 
o recurso a meios informais de resolução de litígios, seja no próprio processo judicial, seja em processos 
extrajudiciais. 

Nesse contexto de desburocratização do Estado, assistiu-se à expectativa por mudanças institucionais 
(dentre as quais a reforma do Judiciário), conforme a literatura tem apontado (Kant de Lima, Amorim, Burgos, 
2003; Sinhoreto, 2007). Paradoxalmente, apesar da mobilização para a construção e a reconstrução das 
instituições, inscritas e estimuladas na Constituição de 1988 – a “Constituição Cidadã” –, os conflitos sociais 
parecem ter se acentuado em diversas modalidades de violência.

Embora Adorno e Pasinato (2007) concordem que os cidadãos comuns não confiam nas instituições, 
particularmente nas instituições de justiça criminal, é recorrente que os operadores e técnicos atuantes nos 
tribunais brasileiros, em seus discursos, destaquem a crescente procura por serviços destinados, especialmente, 
à administração de conflitos conjugais e entre vizinhos, estes normalmente oriundos de relações sociais 
primárias, tidas, tradicionalmente, como duradouras. Uma das hipóteses desse aparente paradoxo pode estar 
localizada no fato de que, se, por um lado, no domínio dos conflitos criminais, não há confiança dos cidadãos 
nas instituições encarregadas da manutenção da ordem, por outro, nos conflitos envolvendo relações 
intesubjetivas, as pessoas devem acreditar na possibilidade de sua eficácia. 

No Relatório realizado pelo Ministério da Justiça em 2005, chamado “Mapeamento Nacional dos 
Programas de Administração Alternativa de Conflitos”, apresentou-se a predominância de mulheres como 
usuárias desses meios alternativos de justiça, as quais recorrem, sobretudo, por conflitos de natureza doméstica 
(Ministério da Justiça, 2005, p. 35).

Ainda assim, a literatura especializada no assunto tem explicitado as discrepâncias verificadas entre 
as expectativas do público que procura os serviços judiciários para a resolução desses tipos de conflito e o 
ordenamento jurídico voltado para a resolução dos mesmos. 

O problema que se identifica a partir da judicialização de determinados conflitos é que o enquadramento 
jurídico dos fatos levados ao Judiciário é restrito e acaba, muitas vezes, não dando respostas pertinentes às 
questões e complexidades sociais envolvidas no conflito efetivo, real, vivido pelos cidadãos. 

Antes da Lei Maria da Penha (11.340/2006) e da criação de um juizado especializado para o assunto, a 
maioria dos casos envolvendo violência doméstica contra a mulher eram encaminhados aos Juizados Especiais 
Criminais (JECrim). Há, na literatura e nos discursos dos movimentos sociais, uma ausência de consenso 
quanto à efetividade ou não dessa antiga atuação. 

De um lado, há quem diga que houve uma contribuição positiva na atuação dos JECrim, eis que, 
previamente à Lei 9.099/95, a realização de inquérito policial era obrigatória. Assim, teriam passado a dar 
conta de uma litigiosidade que antes não chegava ao Poder Judiciário. 

Por outro viés, existem as críticas aos Juizados encabeçadas pelo movimento feminista, principalmente 
quanto à incompletude do seu agir. Teria havido uma banalização da violência, ocorrida através da aplicação de 
medidas alternativas (em geral, pagamento de cestas básicas)2. Nesse sentido, Dias (2007, p. 8):

2 Alternativa essa que posteriormente veio a ser proibida pelo art. 17 da Lei 11.340/2006: É vedada a 
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A ênfase em afastar a incidência da Lei dos Juizados Especiais nada mais 
significa do que reação à maneira absolutamente inadequada com que a Justiça 
cuidava da violência doméstica. A partir do momento em que a lesão corporal 
leve foi considerada de pequeno potencial ofensivo, surgindo a possibilidade de 
os conflitos serem solucionados de forma consensual praticamente deixou de 
ser punida a violência intrafamiliar. O excesso de serviço levava o juiz a forçar 
desistências impondo acordos. O seu interesse, como forma de reduzir o volume 
de demandas, era não deixar que o processo se instalasse. A título de pena 
restritiva de direito popularizou-se de tal modo a imposição de pagamento de 
cestas básicas, que o seu efeito punitivo foi inócuo. A vítima sentiu-se ultrajada 
por sua integridade física ter tão pouca valia, enquanto o agressor adquiriu a 
consciência de que era “barato bater na mulher”. 

Entende-se, sim, que os Juizados Especiais Criminais abriram espaço para experiências bem sucedidas, 
como as alternativas de encaminhamento do caso (compromisso de respeito mútuo, encaminhamento para 
grupo de conscientização de homens agressores etc) dão conta. No entanto, a falta de adesão normativa 
e institucional a mecanismos efetivos para a mediação dos conflitos e o equívoco da “banalização da cesta 
básica” deflagraram a reação a que agora assistimos. 

3. A experiência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Porto 
Alegre 

Desde que foi implantado, pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da 
Comarca de Porto Alegre já passaram três juízes. Com base na observação das audiências foi possível chegar 
a algumas conclusões a respeito do modo de aplicação da Lei 11.340/06, identificando diferenças relacionadas 
à interpretação dada por cada um deles.

A juíza substituta Jane Maria Vidal foi a primeira magistrada a atuar no Juizado. Com o objetivo de 
adequar a lei à demanda, tendo em vista o grande número de casos e de pedidos de medida protetiva 
(aproximadamente 47 novos pedidos de liminar por dia), a forma encontrada por ela foi a realização das 
chamadas “audiências mutirão”, que consistiam em reunir semanalmente todas as vítimas no auditório 
do Foro Central, momento no qual era feita uma triagem – havendo manifestação de interesse ou não 
no prosseguimento do feito, com ou sem solicitação de medida protetiva, designando-se assim uma nova 
audiência para a tentativa de conciliação.

Nessa audiência de conciliação, buscava-se um acordo de caráter civil para a resolução dos conflitos 
envolvendo dissolução da união estável, pensão alimentícia de caráter provisório, regime de visitas. O 
processo criminal era, de regra, suspenso sob a condição de comparecimento do autor do fato a grupos de 
acompanhamento para o tratamento para a dependência química, por exemplo. 

A juíza Osnilda Pisa foi a responsável pelo Juizado de Porto Alegre no período de maio de 2008 
(quando efetivamente foi implantado o Juizado) até setembro de 2009. Deixando de realizar as audiências 
mutirão, sua atuação buscava soluções para os conflitos através da negociação entre as partes, evitando, 
diversas vezes, o prosseguimento do processo e a posterior condenação criminal, o que, neste caso, significava 
procurar espaços de diálogo como opções de solução que pudessem evitar a estigmatização do agressor e a 
repetição da violência.

A magistrada tinha a preocupação em saber o motivo das agressões, fazendo perguntas para 
compreender a dinâmica do relacionamento: se o suposto ofensor sempre foi agressivo, se tinha por hábito 
beber ou consumir drogas, por exemplo. Caso afirmativas as respostas, encaminhava-o a grupos de apoio, 
sempre salientando que era uma oportunidade para mudar o rumo de suas vidas, suspendendo o processo 
até a comprovação do cumprimento da medida, em uma nova audiência, que já ficava marcada. 

Segundo ela:
(...) pensando no que as vítimas efetivamente desejam, o Ministério Público 
está propondo ao demandado, independente de se ter o inquérito policial, em 
situações em que as partes continuam com o convívio, ou dependendo da não 

aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, 
bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.

gravidade do fato, a freqüência a grupos de auto-ajuda ou a um tratamento 
específico. Então, nós estamos fazendo mensalmente o grupo dos que estão 
aceitando essa proposta. Quem é dependente de álcool está freqüentando o A. 
A. [Alcoólicos Anônimos], quem é dependente de outras drogas o Narcóticos 
Anônimos, ou o grupo do Amor Exigente para quem tem dependência química, 
e que tem casos de violência. Em alguns casos também tratamento psicológico 
ou psiquiátrico como forma alternativa ao processo, que é uma medida mais 
efetiva para prevenir a causa que está gerando a violência, como é o caso 
do alcoolismo ou de alguns transtornos psiquiátricos, isso vai prevenir novas 
violências e a demora para ser encaminhado para um programa.

Desde outubro de 2009 até o presente momento, quem está na titularidade do Juizado é o magistrado 
Roberto Lorea. 
 Em palestra conferida em Seminário na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) nos dias 
15 e 16 de Setembro de 2011, intitulado “5 anos da Lei Maria da Penha: Desafios e Perspectivas”, Lorea disse 
que a Lei não trouxe novos tipos penais; sim, a proposta de um novo olhar sobre os mesmos delitos, buscando 
uma transformação social que está longe de acontecer. Destacou que o que se busca é encerrar o ciclo da 
violência: o agressor não é violento em todo o tempo, também há momentos bons no seu relacionamento 
com a vítima. Assim, passada a agressão, o marido manda flores e presentes a sua mulher, dizendo que está se 
tratando e que buscará melhorar – a mulher retira a representação que fez à polícia, dizendo que foi um erro. 
O magistrado alertou para a necessidade de a prestação jurisdicional ser mais especializada, ressaltando que 
não há cursos de capacitação aos funcionários da justiça que lidam com esse tipo de conflito.
 Quanto à necessidade de produção de inquérito policial, exigência que havia sido retirada pela 
Lei 9.099/95 (a qual criou a figura do Termo Circunstaciado para os delitos de menor potencial ofensivo), 
representa um expressivo crescimento do volume de trabalho para a Polícia Civil. De acordo com a delegada 
titular da Delegacia da Mulher, Nadine Farias:

A lei trouxe uma demanda muito maior para os nossos atendimentos, 
aumentando em quase cinqüenta por cento o número de ocorrências em 
relação ao período anterior à lei Maria da Penha, e, infelizmente, a lei fala em 
equipes multidisciplinares para o atendimento, em rede de atendimento e hoje 
em Porto Alegre a gente tem pessoas que trabalham em diversos órgãos e que 
acabam se comunicando para tentar arrumar uma solução para os casos. Mas 
não existe de maneira efetiva uma rede de atendimento. Infelizmente, hoje a 
delegacia de polícia é o primeiro órgão que elas procuram e se elas conseguem 
atingir o objetivo, que pode ser se separar do marido, conseguir alimentos para 
os filhos, ou afastar o agressor do lar, se tiver sucesso em todo o decorrer 
do procedimento, na cabeça desta mulher a informação que fica é a de que 
a delegacia funcionou ou a delegacia não funcionou, quando, na verdade, não 
depende só de nós.

Para aperfeiçoar o atendimento às vítimas de violência doméstica que procuram a Delegacia, a delegada 
acredita ser necessária a criação de serviços que as amparem em um momento anterior ao contato com a 
autoridade policial. 

Eu acho que deveria ser diferente. Eu acho que essa mulher deveria ser 
recebida, primeiramente, por um assistente social ou por um psicólogo e, ai sim, 
seria encaminhada para a defensoria pública para resolver todos os problemas 
cíveis, como separação, pedido de alimentos, enfim. Só depois para a delegacia 
para resolver o problema criminal, para ver se realmente o agressor cometeu 
um crime. Gostaria que fosse uma coisa em que, na mesma porta que ela 
entrou, que ela pudesse ter acesso a todos esses órgãos. Um acompanhamento 
psicológico, um tratamento de saúde tanto para ela quanto para o agressor, que 
são duas pessoas que precisam de tratamento. Isso é o mundo ideal. Isso é o 
que a lei prevê.
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 No mesmo já citado Seminário sobre os 5 anos da Lei Maria da Penha, a fala da Delegada Nadine 
Farias foi no sentido de que a Lei 11.343/06 trouxe todas as condições de atendimento que a mulher em 
situação de violência precisa; entretanto, as instituições não efetivaram os direitos nela assegurados. Disse 
que Delegacia tem função policial (e que assim deve ser): ou seja, deve investigar crimes, e não servir de 
assistência psicológica. Por outro lado, é esse tipo de serviço que a Delegacia da Mulher vem prestando. 

Recentemente (maio de 2011), o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da capital 
gaúcha passou a contar com o trabalho de uma assistente social especializada em mediação de conflitos 
familiares, Izabel Cristina Peres Fagundes, a qual está, paulatinamente, aplicando práticas restaurativas a 
processos em trâmite no Juizado – desde que com a autorização da vítima. Izabel diz que busca trabalhar 
o “terreno ainda fértil da relação”, sobretudo nos conflitos que envolvem uma relação continuada, como a 
conjugal e a parental. 

Sobre a ótica que se tem de que uma demanda judicial irá resolver perfeita e completamente os 
desejos da vítima em relação ao agressor (e, porque não, do agressor em relação a ela?), Izabel contradiz:

O que vem sendo observado pelos juízes e juízas, bem como pelos funcionários 
e técnicos que atendem diretamente essa mulher, é que muitas buscam a Lei 
Maria da Penha como forma de resolver conflitos que estão relacionados 
com a relação conjugal, com um filho dependente químico, ou mesmo entre 
irmãos e vizinhanças, na disputa de um terreno ou casa. Em muitos casos, e 
não são poucos, a lei vem sendo utilizada de forma inadequada, uma vez que as 
mulheres buscam resolver os conflitos de família numa vara criminal, quando 
deveriam buscar uma vara de família ou juizados cíveis, ou até mesmo outras 
formas de ajuda, na rede de atendimento assistencial e terapêutico que, no 
nosso município é deficitário, uma vez que Porto Alegre não conta com um 
Centro de Referencia de Atendimento à Mulher vítima de violência.

4. Conciliação na Justiça Federal da 4ª Região

A conciliação no âmbito da Justiça Federal do Rio Grande do Sul é conhecida pela sua eficiência e 
pioneirismo. Está dividida entre aquelas promovidas pela Justiça Federal – a qual abrange tanto processos que 
estão tramitando na justiça de primeiro grau quanto aqueles que já estão em grau de recurso no Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região – e aquelas que acontecem nas Varas Especiais Federais e nas Turmas Recursais. 

As ações em prol da conciliação no âmbito da Justiça Federal tiveram início com o Projeto Conciliação 
(PROJECON), disciplinado pelas Resoluções nº 37/2003 e nº 10/2004, destacando-se pelo seu caráter pioneiro, 
uma vez que inexistia, à época, iniciativa no mesmo sentido em outro Tribunal Federal. 

Os êxitos e a repercussão do PROJECON fora do âmbito da 4ª Região serviram de base à implantação 
de outros programas de conciliação na Justiça Federal e de incentivo à criação do Sistema Conciliação 
(SISTCON) – este disciplinado pela Resolução nº 88/2005 –, no qual consiste o atual movimento conciliatório 
na Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul. 

Na Justiça Federal tramitam muitas ações repetitivas, conhecidas também como ações de massa, as 
quais, muitas vezes, decorrem da atuação governamental, que afeta muitas pessoas ao mesmo tempo. Na 
conciliação desse tipo de processo, são organizados mutirões, onde diversas partes em ações diferentes 
realizam suas audiências conciliatórias numa mesma sala: sentam-se uma parte em frente à outra e, com o 
auxílio do conciliador, dialogam da maneira mais simples possível. Sendo assim, apesar de a audiência ser feita 
caso a caso, existe uma combinação prévia do Sistema de Conciliação com a parte que oferecerá o acordo.

Os principais mutirões feitos pelo SISTCON foram em torno do Sistema Financeiro Habitacional 
(SFH), de matérias de crédito bancário em que a Caixa Econômica Federal é parte no processo e de casos 
envolvendo o Financiamento Estudantil (FIES). Entretanto, aqueles de maior eficiência no percentual de 
acordos foram referentes a ações de desapropriação de famílias alocadas às margens da BR 101, para que sua 
duplicação pudesse ser efetivada.

Nesses casos, o percentual de acordos chegou a 96,10%.3
Fora do Sistema de Conciliação (SISTCON), o qual, como dito, atua no âmbito da Justiça Federal e 

do TRF4, a conciliação também acontece nas Varas Federais dos Juizados Especializados: a 1ª e a 4ª Vara do 

3  http://www.trf4.jus.br/trf4/institucional/institucional.php?no=314

Juizado Especial Federal Previdenciário, a Vara do Sistema Financeiro de Habitação e a Vara Ambiental, Agrária 
e Residual, são exemplos daquelas que seguem esse método – tentam a conciliação lá mesmo, sem remeter 
o processo ao SISTCON. 

Além disso, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Juízes (ENFAM), a Escola da 
Magistratura do TRF4 (EMAGIS) e a Secretaria de Reforma do Judiciário têm promovido cursos para 
magistrados e servidores do Poder Judiciário, na área de conciliação e de mediação judicial de conflitos, 
incentivando a prática e o aperfeiçoamento da composição amigável. 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), igualmente, é outro incentivador da autocomposição4, criando 
iniciativas como a Semana Nacional de Conciliação e o prêmio “conciliar é legal”, ambas coordenadas pela 
estrutura Movimento pela Conciliação.

A primeira, sucintamente, acontece a cada doze meses, durante uma semana: o Poder Judiciário se 
mobiliza para conciliar o maior número possível de processos, separando e contatando as partes, previamente, 
daqueles em que há essa possibilidade. A segunda, todavia, objetiva identificar, premiar, disseminar e estimular 
a realização de ações de modernização no âmbito do Poder Judiciário que estejam contribuindo para a 
aproximação das partes, a efetiva pacificação e, consequentemente, o aprimoramento da justiça.5

De uma maneira geral, a conciliação no âmbito federal é vista de forma positiva. Ainda há quem alegue 
que seus resultados colocam em risco o futuro da profissão do advogado, o que é contra-argumentado pelo 
SISTCON: o advogado que trabalha pela conciliação, na verdade, terá um cliente muito mais satisfeito, pois 
seu problema foi resolvido antes do esperado. Do contrário, caso ele trabalhe para a litigância, o trâmite 
poderá, além de durar mais tempo, ter um resultado negativo para o seu cliente. 

5. Conclusões e Sugestões

Observou-se que a experiência positiva da Justiça Federal dá-se em torno da conciliação, a qual tem 
como prioridade o acordo (quanto maior a porcentagem de acordos, melhor). Entretanto, não se pode tentar 
enfrentar os conflitos de violência doméstica da mesma maneira. Aqui, o mais adequado seria trabalhar com a 
medição: o mediador instrui as partes na mediação do caso, de modo que haja uma aproximação e um diálogo 
entre elas, e não obrigatoriamente a imposição de um acordo.

Grande parte do público que procura o Juizado de Violência Doméstica quer uma alternativa para 
solucionar problemas anteriores à violência: desgaste na relação, pela falta de recursos materiais, pelo uso 
de drogas e/ou álcool, dificuldade em lidar com problemas sentimentais, desinteresse de uma das partes em 
manter o convívio.

Araújo estudou o funcionamento e a (in)eficácia da justiça penal consensuada que vinha sendo 
aplicada aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, especialmente no estado de Goiás. 
Após uma análise crítica dos institutos e das instituições, propõe soluções que partem de um enfrentamento 
multidisciplinar do conflito e, sempre que possível, resolvendo-o consensuadamente (2003, p. 166-167):

Desde o início do presente trabalho, vimos questionando a (in)eficácia social 
da justiça penal de menor potencial ofensivo na violência contra a mulher. 
Com a expressão eficácia social, pretende-se observar a solução do conflito 
apresentado pela vítima, através do registro de um fato típico de menor 
potencial ofensivo.
Observou-se que, especialmente quando se trata de violência contra a mulher, 
em virtude das relações (afetivas, de parentesco, de vizinhança) que normalmente 
envolve, subjacente ao fato criminoso cujo registro se faz na Delegacia, há um 
conflito anterior, caracterizado por interesses em choque.

Acrescenta:

Assim, mais do que punir o agressor da mulher vítima de violência, esta pretende 
ver esse conflito discutido e pacificado, a fim de que se instale paz no seio da 
relação na qual está envolvida. Quando as instâncias formais de controle social, 

4  ttp://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=7932&Itemid=97
5  Conceito extraído da página eletrônica do próprio CNJ: http://www.cnj.jus.br/index.
php?option=com_content&view=article&id=7932&Itemid=97
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em tese encarregadas da solução de tais conflitos, não cumprem essa função, a 
vítima tende a delas desertar, fazendo o caminho de volta com o conflito que 
transitara da esfera privada para a pública, manipulando de forma instável a 
intervenção estatal.

Mello e Baptista (2011, p. 116) destacam o quão a lógica judicial/processual do contráditório dificulta 
a aproximação entre as partes:

A estrutura do processo, centralizada na figura do juiz, impede o diálogo 
das partes, que, em vez de pretenderem convencer umas às outras sobre as 
razões que as motivam no processo, acabam obrigadas ou condicionadas a se 
preocuparem, exclusivamente, em convencer o juiz sobre os seus argumentos, 
atitude que, mais uma vez, dificulta o consenso.

O conflito de gênero que está por detrás da violência doméstica não pode ser tratado pura e 
simplesmente como matéria criminal, pois desconsidera a relação íntima existente entre vítima e acusado, 
estigmatiza o suposto agressor, não previne a reincidência e afasta a possibilidade de resolução social do 
conflito. 

A visão dogmática que predomina no campo jurídico focaliza apenas o aspecto jurídico dos conflitos, 
traduzindo o que é um complexo problema social num limitado dispositivo legal, e essa tradução, restrita, 
acaba por impedir que o Judiciário analise outras dimensões dos conflitos das partes, levando-o à crise de 
legitimidade pela qual vem passando na atualidade.

De outra maneira, a possibilidade de adoção de medidas diversificadas pretendem fazer convergir 
duas ordens antagônicas, verificadas entre o tradicional e o novo, sendo que, normalmente, em se tratando 
de políticas do Judiciário, a tradição do campo privilegia a supremacia da ordem jurídica sobre a ordem 
social, obstáculo que poderia – e pode – ser bastante relativizado através da explicitação de que as lógicas 
que regem a ordem jurídica são distintas daquelas que orientam a ordem social, e que uma perspectiva 
multidisciplinar de análise do problema – como sugere o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com o auxílio 
de profissionais de diversas áreas para conduzir as conciliações e mediações, por exemplo – pode contribuir 
muito para aproximar tais lógicas e, consequentemente, diminuir o abismo que ainda separa o direito e os 
tribunais, da sociedade. Sugere-se a radicalização da aplicação de mecanismos de mediação, realizada por 
pessoas devidamente treinadas e acompanhadas por profissionais do direito, psicologia e serviço social.
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Neoconstitucionalismo e o pós-positivismo: características e fragilidades da nova dogmática 
constitucional

Fillipi Hoffmann Dutra1

Carlos Eduardo Dieder Reverbel2

RESUMO: O Segundo Pós-Guerra trouxe consequências profundas para o mundo e, em especial, para o 
Direito Constitucional. Desde a consolidação do Estado Democrático de Direito, o debate constitucional 
não experimentava tamanha agitação. Neste contexto, o presente estudo objetiva analisar as principais 
características do movimento da filosofia do direito que sustenta o Estado Constitucional: o “pós-positivismo 
jurídico”. Para tanto, trar-se-á à tona, primeiramente, os principais marcos do surgimento do “novo direito 
constitucional”, seja no plano histórico, filosófico e teórico. A partir de então, analisar-se-á como a superação 
do positivismo jurídico, proposta pelo neoconstitucionalismo, pode influenciar na dogmática constitucional 
atual, pois é através da concepção de Direito tida pelo pós-positivismo jurídico que os valores morais voltarão a 
permear as Constituições e todo o sistema jurídico. Neste patamar, as Constituições redigidas, antes concebidas 
como simples parâmetro orientador da política, assumem imperatividade, determinando que os princípios 
nelas insculpidos revistam-se de aplicação imediata. Ocorre que, na proposta neoconstitucional, a dimensão 
desses direitos pré-existentes, constantes nos princípios constitucionais, acaba por ser ditada exclusivamente 
pelo Poder Judiciário, em especial pela jurisdição constitucional. Entretanto, tornar o texto constitucional 
por demais maleável e entregar a sua dicção para apenas um dos segmentos do Estado pode trazer riscos 
incalculáveis à democracia. Principalmente em um sistema no qual o controle de constitucionalidade está ao 
dispor de qualquer julgador.
PALAVRAS-CHAVE: Neoconstitucionalismo; pós-positivismo jurídico; princípios constitucionais; jurisdição 
constitucional; democracia.

ABSTRACT: The Second Post-War brought profound consequences for the world and in particular to the 
Constitutional Law. Since the Rule of Law consolidation, the constitutional debate had not experienced such a 
stir. In this context, this study aims to analyze the main characteristics of the movement’s philosophy of law that 
underpins the Constitutional State: “post-legal positivism”. To this end, it will bring to the fore, first, the main 
landmarks of the emergence of “new constitutional law”, is on the historical, philosophical and theoretical. 
Since then, it will examine how to overcome the legal positivism, proposed by neo-constitutionalism, can 
influence the current constitutional tradition, it is through the conception of law taken by post-legal positivism 
that moral values return to permeate the constitutions and all legal system. At that point, the constitutions 
written before conceived as a simple parameter guiding policy, assumes imperativeness, determining that 
the principles they inscribe clothe yourselves with immediate effect. It turns out that the neo-constitutional 
proposal, the size of these pre-existing rights, contained in constitutional principles, turns out to be dictated 
solely by the judiciary, in particular the constitutional jurisdiction. However, to make the constitution too 
flexible and deliver your speech to only one segment of the state can bring incalculable risks to democracy. 
Especially in a system in which constitutionality control (judicial review) is available to any judge.
KEYWORDS: Neo-constitutionalism; post-positivism; constitutionals principles; constitutional jurisdiction; 
democracy.

SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO; 2. A ORIGEM DO NEOCONSTITUCIONALISMO; 2.1 Marco histórico; 
2.2 Marco filosófico; 2.3 Marco teórico; 2.4 O surgimento na Europa; 2.5 A recepção no Brasil; 3. A 
REAPROXIMAÇÃO ENTRE O DIREITO E A MORAL; 3.1 A moral no positivismo jurídico; 3.2 Abertura 
valorativa do sistema: o pós-positivismo jurídico; 4. PRINCÍPIOS: OS NOVOS PROTAGONISTAS DO 
DIREITO; 4.1 O elemento ideológico; 5. CONCLUSÃO; 6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
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1 INTRODUÇÃO

 O advento do Estado Constitucional trouxe consigo mudanças relevantes na forma de se ler o Direito. 
Apoiado em uma filosofia do direito que propõe a superação do modelo juspositivista clássico, consagrado 
pelo mundo afora há séculos, o movimento neoconstitucional (re)encontra na moral o substrato para alcançar 
a verdadeira “justiça”, cujo respaldo provirá dos princípios constitucionais positivados.

Impregnadas, então, por estes valores morais positivados, as Constituições acabam sendo alvos de 
constantes ponderações pelo Poder Judiciário, o que poderá acarretar, se realizadas de maneira desenfreada, 
grandes prejuízos para a democracia e a estrutura estatal.

Assim, ao desenvolver as premissas importantes do pós-positivismo jurídico, o presente trabalho 
procurará apontar os excessos que o movimento neoconstitucional pode propiciar, bem como os cuidados 
que devem ser tomados para que eles sejam minimizados.

2 A ORIGEM DO NEOCONSTITUCIONALISMO

 Formar um conceito lacônico de neoconstitucionalismo, nos dias de hoje, não parece ser tarefa simples3. 
Em verdade, o próprio termo “neoconstitucionalismo”, que ganhou força na Espanha e Itália ao ser utilizado 
para expressar o debate constitucional atual, não é uma unanimidade, sendo certo o seu desuso, por exemplo, 
nos Estados Unidos e na Alemanha4. Entretanto, os elementos que propiciaram o surgimento do “novo direito 
constitucional”5 já são possíveis de serem apontados, o que se buscará fazer, brevemente, a partir de agora.

2.1 Marco histórico

 O discurso constitucional ultrapassara, ao longo da história moderna, dois importantes momentos: 
o primeiro deles, acompanhado do movimento Liberal, era voltado especialmente a garantir um espaço 
de atuação individual perante o Estado, limitando seu poder excessivo, no qual as possíveis restrições à 
liberdade apenas seriam justificáveis quando realizadas por meio da lei. De outro lado, a segunda versão 
do pensamento constitucionalista, já inserida na questão social que irrompe no século XIX, vê o “Estado 
indiferente” substituído por um “Estado propositivo”, e as questões existenciais, antes deixadas à solução 
individual, passam a ser assumidas pelo Poder Público, que se transforma em um prestador de serviços6.
 Entretanto, o cenário instaurado após a Segunda Guerra Mundial indicava um possível esgotamento 
dos pensamentos clássicos e exigia uma nova leitura para o Direito, capaz de evitar que os erros cometidos 
no passado recente viessem a se repetir. Este, então, acabou por se tornar o marco histórico do surgimento 
do neoconstitucionalismo7.

3  Segundo Susanna Pozzolo, o neoconstitucionalismo “não se apresenta como uma doutrina descritiva 
(como pretende ser o juspositivismo metodológico ou conceitual), mas, no mínimo, como uma reconstrução 
racional e, no máximo, como uma justificação do sistema” (DUARTE, Écio Oto Ramos; POZZOLO, Susanna. 
Neoconstitucionalismo e positivismo jurídico: as faces da teoria do direito em tempos de interpretação 
moral da constituição. São Paulo: Landy, 2006, p. 78).  Antonio Celso Minhoto, por sua vez, questiona-se: 
“neoconstitucionalismo é, em verdade, um modo contemporâneo de se viver os ideais constitucionalistas, 
o constitucionalismo em seu estado mais puro e ortodoxo ou, ao revés, é uma forma totalmente – ou pelo 
menos majoritariamente – nova e inovadora de vivência social, mas principalmente de reflexão sobre o papel 
da constituição perante a sociedade?” (MINHOTO, Antonio Celso Baeta. Neoconstitucionalismo e os novos 
desafios da teoria constitucional. Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos: divisão jurídica, Bauru, SP, v.42, n.50 
, jul./dez. 2008, p. 60).
4  SARMENTO, Daniel. O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. Revista Brasileira de 
Estudos Constitucionais, Belo Horizonte, v.3, n. 9, jan./mar. 2009, p. 95.
5  BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito: o triunfo tardio 
do direito constitucional no Brasil. In: Constituição e Crise Política, Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 99.
6  SANTOS, Gustavo Ferreira. Neoconstitucionalismo e democracia. Revista de Informação Legislativa, 
Brasília, Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal v.43, n.172, dez. 2006, pp. 46-48.
7  Vale mencionar, contudo, o registro de Écio Oto Ramos Duarte, que visualizava, já no Primeiro Pós-
Guerra, no “intento de reconciliar o Estado com a sociedade”, “um modelo de Estado social que absorvesse 
a programaticidade das normas constitucionais tão inoperantes”, característica típica do pensamento 



9998

De fato, prevalecia na Europa, até então, “uma cultura jurídica essencialmente legicêntrica, que tratava 
a lei editada pelo parlamento como a fonte principal - quase como a fonte exclusiva - do Direito, e não 
atribuía força normativa às constituições”8. Foi, aliás, durante este “absolutismo legislativo”9 que imperava 
nas primeiras décadas do século XX que movimentos políticos e militares como o fascismo e o nazismo 
ascenderam ao poder, promovendo a barbárie em nome da lei10.

Fazia-se necessária, então, a “superação da concepção de uma teoria do direito calcada numa dimensão 
jurídico-formalista vinculadas à validez normativa”11, até então conhecida como positivismo jurídico, o que 
propiciou a fixação do marco filosófico do neoconstitucionalismo: o pós-positivismo jurídico.

2.2 Marco filosófico

O marco filosófico neoconstitucional revela-se quando há a tentativa de se promover uma “evolução” 
no pensamento positivista, sem abandonar algumas de suas antigas características. O pós-positivismo jurídico, 
de toda sorte, não despreza completamente o direito posto, mas busca ir além da legalidade estrita12, 
reaproximando o direito e a moral, que acabará por penetrar no tecido jurídico principalmente pela via dos 
princípios constitucionais13.

Em verdade, o que o pós-positivismo visa é uma certa confluência entre o jusnaturalismo do século 
XVI, que defendia a existência de valores e de pretensões humanas legítimas que não decorriam de uma 
norma estatal, e o juspositivismo, que partia da idéia de que o Direito se resume à lei, não se preocupando 
com o conteúdo da norma14. Neste sentido, importante destacar o observado por Massini Correas:

Parece que uma boa quantidade destes autores [de filosofia jurídica] se encontra 
na afanosa procura de uma via intermediária entre juspositivismo e jusnaturalismo, 
fundamentalmente de uma posição que proveja ao direito dos seguintes elementos 
centrais: uma justificação racional, mais além do mero factum do poder coativo, seja 
este estatal ou social, e uma instância de apelação ética, à luz da qual seja possível 
julgar criticamente os conteúdos do direito positivo.15

Com a suposta falência do modelo positivista clássico, não só a higidez formal das normas poderia ser 
pressuposto de sua validade, mas também a consonância de seu conteúdo com os princípios morais16. Não 
havia mais espaço para o brocardo hobbesiano auctoritas, non veritas, facit legem17.

neoconstitucionalista, como se estudará adiante. (DUARTE, Écio Oto Ramos; POZZOLO, Susanna. 
Neoconstitucionalismo e positivismo jurídico: as faces da teoria do direito em tempos de interpretação moral da 
constituição. São Paulo: Landy, 2006, p. 17).
8  SARMENTO, Daniel. O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. Revista Brasileira de 
Estudos Constitucionais, Belo Horizonte, v.3, n. 9, jan./mar. 2009, p. 98.
9  DUARTE; POZZOLO, op. cit., p. 17.
10  HOLANDA, Fábio Campelo Conrado de. O novo constitucionalismo: a hegemonia normativa dos 
princípios e a expansão da jurisdição constitucional. Revista da Advocacia-Geral da União, Brasília: Advocacia-
Geral da União, n. 22, out./dez. 2009, p. 132-133.
11  DUARTE; POZZOLO, op. cit., p. 20.
12  BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito: o triunfo tardio 
do direito constitucional no Brasil. In: Constituição e Crise Política, Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 101.
13  SARMENTO, op. cit., pp. 95-96 e 103.
14  HOLANDA, Fábio Campelo Conrado de. O novo constitucionalismo: a hegemonia normativa dos 
princípios e a expansão da jurisdição constitucional. Revista da Advocacia-Geral da União, Brasília: Advocacia-
Geral da União, n. 22, out./dez. 2009, pp. 130-131.
15  MASSINI CORREAS, apud DUARTE, Écio Oto Ramos; POZZOLO, Susanna. Neoconstitucionalismo e 
positivismo jurídico: as faces da teoria do direito em tempos de interpretação moral da constituição. São Paulo: 
Landy, 2006, p. 28-29.
16  MINHOTO, Antonio Celso Baeta. Neoconstitucionalismo e os novos desafios da teoria 
constitucional. Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos: divisão jurídica, Bauru, SP, v.42, n.50 , jul./dez. 2008, p. 
71.
17  SARMENTO, Daniel. O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. Revista Brasileira de 

Assim, para que a idéia de identificação do Direito com a lei fosse superada sem que se retomasse a 
compreensão metafísica proposta pelo Direito natural, a saída encontrada foi realizar um “constitucionalismo 
de princípios”18, no qual inúmeros princípios são inseridos no texto constitucional19, o rol de direitos 
fundamentais é ampliado consideravelmente e a dignidade da pessoa humana passa a ser o núcleo dos valores 
da tutela jurídica20.

Evidentemente, tanto a inclusão de princípios gerais como a ampliação do catálogo de direitos 
fundamentais na redação da Constituição de nada adiantariam se tais normas se revelassem estritamente 
programáticas, que dependessem da boa vontade do legislador infraconstitucional em regulamentá-las para 
adquirirem eficácia prática. Articula-se, assim, o marco teórico do neoconstitucionalismo.

2.3 Marco teórico

O marco teórico do Estado Constitucional consubstancia-se, sinteticamente, a) pelo reconhecimento 
de força normativa à Constituição; b) pelo desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação 
constitucional; e c) pela expansão da jurisdição constitucional21.

Neste momento, a Constituição já não se basta como simples parâmetro orientador da política22, 
mas suas normas são dotadas de imperatividade, inclusive com mecanismos de coação e cumprimento 
forçado23. Justamente por isso, “os princípios deixam de ter aplicação meramente secundária como forma 
de colmatar lacunas para atuar como protagonistas na interpretação jurídica”24. Luis Roberto Barroso vai 
ainda mais adiante. Para o constitucionalista brasileiro, não cabe mais ao juiz apenas revelar a solução contida 
no enunciado normativo, pois “o intérprete torna-se co-participante do processo de criação do Direito, 
completando o trabalho do legislador, ao fazer valorações de sentido para as cláusulas abertas e ao realizar 
escolhas entre soluções possíveis”25.

Com esta nova dogmática interpretativa, os elementos clássicos da interpretação (gramatical, histórico, 
sistemático e teleológico) acabam perdendo espaço para o próprio texto constitucional, que será encarado 
como fonte primeira a determinar que, quando uma lei seja interpretada, o será à luz dos princípios, direitos 
fundamentais, diretrizes fundamentais etc.26. Como decorrência lógica, as Constituições foram se tornando 
cada vez mais normativas e impregnadas com os mais diversos ramos do Direito27.

Diante deste patamar, o fortalecimento da jurisdição constitucional era imprescindível, de modo a 
tornar, como um dos pressupostos do neoconstitucionalismo, a supremacia das cortes controladoras da 
Constituição28:

Estudos Constitucionais, Belo Horizonte, v.3, n. 9, jan./mar. 2009, p. 104.
18  DUARTE; POZZOLO, op. cit., p. 26.
19  Os quais são, inclusive, chamados por Susanna Pozzolo de “instâncias morais positivadas”. Ibidem, p. 
82.
20  HOLANDA, op. cit., p. 135.
21  BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito: o triunfo tardio 
do direito constitucional no Brasil. In: Constituição e Crise Política, Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 102.
22  SANTOS, Gustavo Ferreira. Neoconstitucionalismo e democracia. Revista de Informação Legislativa, 
Brasília, Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal v.43, n.172, dez. 2006, p. 48.
23  BARROSO, op. cit., p. 103.
24  HOLANDA, Fábio Campelo Conrado de. O novo constitucionalismo: a hegemonia normativa dos 
princípios e a expansão da jurisdição constitucional. Revista da Advocacia-Geral da União, Brasília: Advocacia-
Geral da União, n. 22, out./dez. 2009, p. 135. Antonio Minhoto sugere que “a aplicação da constituição de 
forma mais ampla, mais corrente, regulando, como se disse, a vida social de um modo geral, se dará com a 
aplicação não simplesmente de seus comandos, mas sim com a aplicação concreta dos princípios contidos 
na própria constituição.” (MINHOTO, Antonio Celso Baeta. Neoconstitucionalismo e os novos desafios da 
teoria constitucional. Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos: divisão jurídica, Bauru, SP, v.42, n.50 , jul./dez. 
2008, p. 71)
25  BARROSO, op. cit., p. 107.
26  HOLANDA, op. cit., p. 137.
27  SANTOS, op. cit., p. 48.
28  HOLANDA, op. cit., p. 136.
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A percepção de que as maiorias políticas podem perpetrar ou acumpliciar-se com a 
barbárie, como ocorrera no nazismo alemão, levou as novas constituições a criarem 
ou fortalecerem a jurisdição constitucional, instituindo mecanismos potentes de 
proteção dos direitos fundamentais mesmo em face do legislador29.

Não à toa, a instituição de uma Corte Constitucional forte e atuante, não só de revisão judicial, 
mas com mecanismos acessíveis de controle de constitucionalidade das leis, é invariavelmente associada à 
concretização do Estado Constitucional de Direito, o que vem a ocorrer, primeiramente, em expressivos 
países da Europa.

2.4 O surgimento na Europa

 O neoconstitucionalismo ganha forma no Velho Continente através da promulgação da Lei Fundamental 
de Bonn, de 1949, garantindo à Alemanha o pioneirismo na consolidação do Estado Constitucional. Foi, todavia, 
a instalação do Tribunal Constitucional Federal alemão em 1951 o que propiciou uma “fecunda produção 
teórica e jurisprudencial, responsável pela ascensão científica do direito constitucional no âmbito dos países 
de tradição romano-germânica”30.

De fato, a importância do Tribunal Constitucional alemão justifica-se principalmente se consideramos 
as grandes objeções feitas na Alemanha à inserção de normas de princípios no texto constitucional, mas que 
acabaram por se introduzir através de fórmulas como a do “Estado social de direito” e princípios como o da 
“dignidade humana”31.
 Nesta seara, ganha destaque especial a Corte Constitucional da Itália, instalada em 1956. Em que 
pese a sua Constituição seja cronologicamente anterior à alemã – 1947 –, é a Corte Constitucional italiana, 
nove anos depois, que confere desde sua primeira decisão a aplicação direta às normas constitucionais de 
direitos fundamentais, sem a intermediação do legislador32. Isso porque ocorreu na Itália o oposto em relação 
à Alemanha: as objeções às normas de princípios foram superadas, prevalecendo desde o início uma posição 
favorável a elas33.
 Por fim, juntam-se às principais nações potencializadoras do neoconstitucionalismo europeu, Portugal 
e Espanha, com suas reconstitucionalizações sofridas em 1976 e 1978, respectivamente.
 A título exemplificativo da atuação das Cortes Constitucionais após a inserção do pensamento 
neoconstitucional, merece atenção a observação realizada por Luis Roberto Barroso na Alemanha:

A partir daí, o Tribunal Constitucional promoveu uma verdadeira “revolução de idéias”, 
especialmente no direito civil. De fato, ao longo dos anos subseqüentes, a Corte 
invalidou dispositivos do BGB, impôs a interpretação de suas normas de acordo com 
a Constituição e determinou a elaboração de novas leis.34

 Como se verá a seguir, as semelhanças com o que vem ocorrendo atualmente no Brasil não são meras 
coincidências.

2.5 A recepção no Brasil

29  SARMENTO, Daniel. O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. Revista Brasileira de 
Estudos Constitucionais, Belo Horizonte, v.3, n. 9, jan./mar. 2009, p. 99.
30  BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito: o triunfo tardio 
do direito constitucional no Brasil. In: Constituição e Crise Política, Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 99. 
O jurista ainda cita, como importante contribuição do Tribunal Constitucional Federal neste período, o 
entendimento assentado de que “os direitos fundamentais, além de sua dimensão subjetiva de proteção de 
situações individuais, desempenham outra função: a de instruir uma ordem objetiva de valores” (Ibidem, p. 
114).
31  ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil: ley, derechos, justicia. Madrid: Trotta, 2004, p. 113.
32  BARROSO, op. cit., p. 116.
33  ZAGREBELSKY, op. cit., p. 113.
34  BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito: o triunfo tardio 
do direito constitucional no Brasil. In: Constituição e Crise Política, Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 115.

 As idéias do novo direito constitucional surgiram no Brasil de maneira consistente apenas no decorrer 
da década de 8035. As Constituições Brasileiras, todavia, já traziam muito antes disso importantes institutos 
insculpidos em seus textos, mas que na prática não se faziam valer36. Era necessário, pois, garantir efetividade 
às promessas e aos direitos que inflacionavam as Cartas Brasileiras, sem considerá-las como “mera ordenação 
de programas de ação, convocações ao legislador ordinário e aos poderes públicos em geral”37.
 Assim, a Constituição de 1988 ganhou dispositivos específicos que auxiliaram no processo de 
redemocratização do país, como a) a aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais e sua proteção contra 
a reforma (art. 5º, §1º e art. 60, §4º, inc. IV38); b) a inafastabilidade da tutela judicial (art. 5º, inc. XXXV39); e c) 
o aumento do rol de legitimados para o controle abstrato de constitucionalidade (art. 10340).  
 Ocorre que a atual Constituição Brasileira acabou resultando em mais do que um texto analítico, 
mas “prolixo e corporativo”41, que foi regulando cada vez mais temas e, ao mesmo tempo, perdendo o 
caráter garantidor inicialmente delineado, aceitando uma maior e crescente influência de outros campos de 
manifestação humana42. Contudo, o fortalecimento da jurisdição constitucional e a atuação incisiva da corte 
zeladora da Constituição brasileira (o Supremo Tribunal Federal) não ocorreram imediatamente. Segundo 
Daniel Sarmento, tal resistência possui uma explicação simples:

Aquele quadro podia em parte ser debitado à duvidosa opção do constituinte originário 
de manter no STF os ministros nomeados durante o governo militar, que não tinham 
sintonia políticoideológica nem boa vontade diante do novo sistema constitucional, 
e que por isso se apegavam a visões e interpretações assentadas durante o regime 
pretérito, muitas delas francamente incompatíveis com a nova ordem.43

35  BARROSO, op. cit., p. 103.
36  Neste sentido, ironiza Daniel Sarmento: “a Constituição de 1824 falava em igualdade, e a principal 
instituição do país era a escravidão negra; a de 1891 instituíra o sufrágio universal, mas todas as eleições eram 
fraudadas; a de 1937 disciplinava o processo legislativo, mas enquanto ela vigorou o Congresso esteve fechado 
e o Presidente legislava por decretos; a de 1969 garantia os direitos à liberdade, à integridade física e à vida, 
mas as prisões ilegais, o desaparecimento forçado de pessoas e a tortura campeavam nos porões do regime 
militar.” (SARMENTO, Daniel. O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. Revista Brasileira de 
Estudos Constitucionais, Belo Horizonte, v.3, n. 9, jan./mar. 2009, p. 106)
37  BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula de. O começo da história: a nova interpretação 
constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. In: SILVA, Virgílio Afonso da; BARCELLOS, Ana 
Paula de (Org.). Interpretação Constitucional, São Paulo : Malheiros, 2005, p. 272.
38  “Art. 5º (...) § 1º - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 
Art. 60 (...) § 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: (...) IV - os direitos 
e garantias individuais.
39  “Art. 5º (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”
40  “Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de 
constitucionalidade: I - o Presidente da República; II - a Mesa do Senado Federal; III - a Mesa da Câmara 
dos Deputados; IV - a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; V - o 
Governador de Estado ou do Distrito Federal; VI - o Procurador-Geral da República; VII - o Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil; VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; IX 
- confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.” A respeito do tema, Antonio Minhoto 
destaca que “a verdadeira expansão da jurisdição constitucional se deu a partir da Constituição Federal de 
1988, com a ampliação dos legitimados ativos (não mais exclusivamente o Procurador-Geral da República), 
a criação da ação declaratória de constitucionalidade e a regulamentação da argüição de descumprimento 
de preceito fundamental.” (MINHOTO, Antonio Celso Baeta. Neoconstitucionalismo e os novos desafios da 
teoria constitucional. Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos: divisão jurídica, Bauru, SP, v.42, n.50, jul./dez. 
2008, p. 60.
41  BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito: o triunfo tardio 
do direito constitucional no Brasil. In: Constituição e Crise Política, Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 120.
42  MINHOTO, Antonio Celso Baeta. Neoconstitucionalismo e os novos desafios da teoria 
constitucional. Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos: divisão jurídica, Bauru, SP, v.42, n.50, jul./dez. 2008, 
p. 67.
43  SARMENTO, Daniel. O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. Revista Brasileira de 
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 A verdade é que com a reformulação natural de todo o quadro dos ministros da Suprema Corte 
brasileira, aliada à crença numa legitimidade do ativismo judicial em favor dos valores constitucionais44, o 
neoconstitucionalismo tornou-se uma (forte) realidade no país. Conheçamos, então, as características 
e conseqüências que a disseminação do pós-positivismo jurídico pode trazer para a “nova” dogmática 
constitucional.

3 A REAPROXIMAÇÃO ENTRE O DIREITO E A MORAL

 A primeira grande característica do movimento neoconstitucionalista, advinda com o pós-positivismo 
jurídico, é promover a reaproximação entre o direito e a moral. De fato, a busca em prol de se estabelecer 
a verdadeira relação entre eles remonta ao primórdio dos tempos. Robert Alexy chega a considerar o 
problema “um dos, simultaneamente, mais fundamentais e tenazes”45 nas questões sobre o conceito e a 
natureza do direito.
 No presente estudo, entretanto, não se pretende investigar a problemática desde a sua primeira versão 
– o jusnaturalismo –, mas a partir dos últimos desafios postos para o surgimento do Estado Constitucional – o 
positivismo e o pós-positivismo jurídico – e os desdobramentos que deles decorrem.

3.1 A moral no positivismo jurídico

 O positivismo jurídico é conceituado, nas palavras de Kelsen, como “cada teoria do direito que como 
‘direito’ entende somente direito positivo”46. Assim, a relação do direito com a moral para o positivismo é 
bastante clara: o único dever moral existente é obedecer à lei47. Concebido com a promessa de alcançar 
segurança jurídica, tem o direito positivo na lei a forma de garantir objetividade ao sistema48, não devendo a 
moralidade ser “elemento necessário nem desejável do conceito de direito”49.
 Evidentemente, poderia a norma proteger certo conteúdo igualmente defendido pelo viés moral, mas 
não seria este substrato o legitimador dessa norma; a norma revelar-se-ia válida simplesmente pelo fato de 
estar positivada pelo órgão competente50. Ao ser encarada como fruto de um processo democrático legítimo, 
seja pela expressão direta, seja através do parlamento, a lei ganha grande status, sendo marcante, neste 
sentido, o contido no art. 6° da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789:

Art. 6º. A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de 
concorrer, pessoalmente ou através de mandatários, para a sua formação. Ela deve 
ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. Todos os cidadãos são 
iguais a seus olhos e igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos 
públicos, segundo a sua capacidade e sem outra distinção que não seja a das suas 

Estudos Constitucionais, Belo Horizonte, v.3, n. 9, jan./mar. 2009, pp. 113-114.
44  Ibidem, p. 112.
45  ALEXY, Robert. Direito e moral. In: HECK, Luís Afonso (Org.). Direito natural, direito positivo, direito 
discursivo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 115.
46  KELSEN, Hans. O que é positivismo jurídico? In: HECK, Luís Afonso (Org.). Direito natural, direito 
positivo, direito discursivo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, pp. 85-94.
47  Segundo Lenio Streck, o “positivismo ideológico” sustenta que “o direito positivo, pelo simples fato 
de ser positivo, é justo e deve ser obedecido, em virtude de um dever moral” (STRECK, Lenio Luiz. A 
hermenêutica filosófica e as possibilidades de superação do positivismo pelo (neo)constitucionalismo. In: 
Constituição e Crise Política, Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 275)
48  FERNANDES, Ricardo Vieira de Carvalho; BICALHO, Guilherme Pereira Dolabella. Do positivismo ao 
pós-positivismo jurídico: o atual paradigma jusfilosófico constitucional. Revista de Informação Legislativa, Brasília, 
Senado Federal v. 48, n. 189, jan./mar. 2011, p. 106.
49  ALEXY, Robert. Direito e moral. In: HECK, Luís Afonso (Org.). Direito natural, direito positivo, direito 
discursivo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 116.
50  Ronald Dworkin chega a utilizar a peculiar expressão “teste de pedigree” para identificar o processo 
que procura distinguir as “regras jurídicas válidas” das “regras jurídicas espúrias” durante o positivismo 
jurídico (DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. 3. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010, p. 28).

virtudes e dos seus talentos.51

Neste cenário, o único aspecto de validade da norma aferível pelo intérprete do direito seria formal, 
relativo à competência e ao procedimento, e não de seu conteúdo material52. Kelsen, em comparativo com 
o precursor jusnaturalismo, afirma que “a diferença entre direito natural e direito positivo é, assim, uma 
diferença do fundamento de validez ou – o que é o mesmo – do princípio de validez que, no caso do 
direito natural, é um material, no caso do direito positivo, um formal”53. A moral, então, seria extrínseca ao 
ordenamento jurídico54, e uniria, no que Robert Alexy denomina “positivismo moral”, o dever “de obedecer 
mesmo ao direito mais imoral”55.

Ocorre que o positivismo jurídico, justamente por pregar uma separação entre a moral e o direito, 
principalmente no que concerne aos critérios de avaliação da validade das normas, acabou por ser considerado 
o grande culpado pela ascensão dos regimes fascistas e nazistas ao poder56. A partir dessas experiências, 
surge o entendimento de que a análise que deve ser feita não é apenas sobre a “vigência” da lei, mas também 
sobre a sua “validade substancial”57. O direito não poderia mais ser entendido como uma “ciência neutra” 
em relação aos valores morais da sociedade, mas deveria preocupar-se em zelar por estes conteúdos. A este 
entendimento convencionou-se denominar pós-positivismo jurídico.

3.2 A abertura valorativa do sistema: o pós-positivismo jurídico

 A falta de critérios valorativos para a aplicação da norma, atribuída ao positivismo jurídico, foi a grande 
justificativa encontrada para a existência de inúmeras decisões “distantes da justiça”58 proferidas sob a sua 
égide. Neste contexto, começa a despontar uma diferença entre “vigência e validade” da norma, de modo a 
alçar “a validade à condição primeira, caindo por terra a plenipotenciariedade da lei e tudo o que isto vem 
representando no campo jurídico”59.

É bem verdade que, mesmo durante o positivismo jurídico, nunca se negou a existência de um “valor” 
suficientemente relevante como impulso para a elaboração de uma norma60. O que o pós-positivismo jurídico 
propõe, todavia, é ir mais além: é trazer esses valores presentes por detrás da produção legislativa para a 
aplicação concreta do direito, com vista a propiciar sempre a “justiça”61.
 Não se pretende, mais uma vez, revolver a questão do que seja justiça. É suficiente para o presente 
estudo tão-somente compreender que, para o pós-positivismo jurídico, a justiça presente nas decisões 

51  COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 
2010, p. 171.
52  STRECK, op. cit., p. 278.
53  KELSEN, Hans. Direito natural e direito positivo. Uma investigação de sua relação recíproca. In: HECK, 
Luís Afonso (Org.). Direito natural, direito positivo, direito discursivo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2010, p. 25.
54  FERNANDES, Ricardo Vieira de Carvalho; BICALHO, Guilherme Pereira Dolabella. Do positivismo ao 
pós-positivismo jurídico: o atual paradigma jusfilosófico constitucional. Revista de Informação Legislativa, Brasília, 
Senado Federal v. 48, n. 189, jan./mar. 2011, p. 108
55  ALEXY, Robert. Direito e moral. In: HECK, Luís Afonso (Org.). Direito natural, direito positivo, direito 
discursivo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 120.
56  Sobre o tema, veja-se o capítulo anterior do presente estudo (“A origem do neoconstitucionalismo”), 
em especial no que concerne ao “marco histórico” (item 2.1). 
57  STRECK, Lenio Luiz. A hermenêutica filosófica e as possibilidades de superação do positivismo pelo 
(neo)constitucionalismo. In: Constituição e Crise Política, Belo Horizonte: Del Rey, 2006, pp. 277-278.
58  FERNANDES; BICALHO, op. cit., pp. 111 e 113.
59  STRECK, op. cit., p. 281.
60  Miguel Reale, neste sentido, já destacava que “toda norma enuncia algo que deve ser, em virtude de 
ter sido reconhecido um valor como razão determinante de um comportamento declarado obrigatório” 
(REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 33-34).
61  Neste sentido, Susanna Pozzolo observa que “a crítica do direito positivo com base no argumento 
de justiça não é mais externa ao direito: a justiça se transforma em um dos elementos de validade do direito 
positivo” (DUARTE, Écio Oto Ramos; POZZOLO, Susanna. Neoconstitucionalismo e positivismo jurídico: as 
faces da teoria do direito em tempos de interpretação moral da constituição. São Paulo: Landy, 2006, p. 83).
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judiciais acaba por novamente ligar-se com a moral:

Justiça é correção em referência à distribuição e compensação e questões de justiça 
são questões morais. Pois bem, trata-se, em decisões jurídicas, essencialmente 
de distribuição e compensação. Por conseguinte, trata-se, em decisões jurídicas, 
essencialmente de questões morais.62

 Logo, o novo pensamento que entrara em cena para “impor limites valorativos ao aplicador do 
direito”63 acaba por promover uma abertura valorativa do sistema, relativizando o parâmetro de validade 
unicamente formal da norma e trazendo a moral – exprimida nos valores sociais que até então ingressavam 
no sistema exclusivamente por meio da atividade legislativa – para a aplicação concreta do direito64. Se no 
positivismo “a valoração entre o que é bom ou não para determinada sociedade em determinado contexto 
social é aferida pelo legislador”, no pós-positivismo “não se admite mais o isolamento do aplicador do direito 
em relação aos valores que respaldam e sustentam o direito”65.
 Dessa forma, inúmeros valores sociais são recepcionados pelas Constituições escritas do Segundo 
Pós-Guerra, os quais ganham forma através dos princípios constitucionais. São os princípios constitucionais que 
farão uma ponte entre direito e moral66; que permitirão ao neoconstitucionalismo negar a distinção entre 
justiça e validade e reconhecer ao direito uma “tendência intrínseca à satisfação do ideal moral”67; que serão 
os carreadores dos valores que permearão o sistema tanto no momento da confecção da norma como 
durante sua aplicação68. Inegavelmente, o papel dos princípios no ordenamento jurídico sofre transformação 
considerável. Sua posição subsidiária não pode mais ser aceita. Agora, eles devem ser “protagonistas” do 
direito.

4 PRINCÍPIOS: OS NOVOS PROTAGONISTAS DO DIREITO

 Durante o positivismo jurídico, os princípios jurídicos dificilmente adquiriam aplicação direta. Esta 
tarefa era reservada para as “regras”, enquanto os enunciados principiológicos exerciam uma função subsidiária 
no sistema, principalmente de preenchimento de lacunas. Tal situação é assim sintetizada por Zagrebesky:

Os princípios de direito desempenham uma importante função supletiva, integradora 
ou corretiva das regras jurídicas. Os princípios operariam para “aperfeiçoar” o 
ordenamento e entrariam em jogo quando as outras normas não estivessem em 
condição de desenvolver plena ou satisfatoriamente a função reguladora que lhes 
é atribuída. [...] Nestes casos – para superar as dúvidas interpretativas, colmatar as 
lacunas e resolver contradições de outro modo irresolúveis – entrariam em ação os 
princípios de direito, com sua força diretiva ainda mais vinculante enquanto vinham 

62  ALEXY, Robert. Direito e moral. In: HECK, Luís Afonso (Org.). Direito natural, direito positivo, direito 
discursivo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 118.
63  FERNANDES, Ricardo Vieira de Carvalho; BICALHO, Guilherme Pereira Dolabella. Do positivismo ao 
pós-positivismo jurídico: o atual paradigma jusfilosófico constitucional. Revista de Informação Legislativa, Brasília, 
Senado Federal v. 48, n. 189, jan./mar. 2011, p. 111.
64  Ao deparar-se com a superação do positivismo jurídico e a reaproximação da moral no 
neoconstitucionalismo, Lenio Streck conclui: “Tal separação [entre direito e moral], e a conseqüente afirmação 
de que o direito pode ser estudado simplesmente como fato social por um observador neutro, determinaria 
a incompatibilidade [do positivismo com o neoconstitucionalismo], já que o direito do Estado constitucional 
necessitaria, para ser estudado e compreendido, de uma tomada de postura moral, enfim, requereria uma 
atitude ética” (STRECK, Lenio Luiz. A hermenêutica filosófica e as possibilidades de superação do positivismo 
pelo (neo)constitucionalismo. In: Constituição e Crise Política, Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 275).
65  FERNANDES; BICALHO, op. cit., pp. 115 e 117.
66  COMANDUCCI, Paolo. Formas de (neo)constitucionalismo: un análisis metateórico. In: CARBONELL, 
Miguel (Ed.). Neoconstitucionalismo(s). 4. ed. Madrid: Editorial Trotta, 2009, p. 87.
67  DUARTE, Écio Oto Ramos; POZZOLO, Susanna. Neoconstitucionalismo e positivismo jurídico: as 
faces da teoria do direito em tempos de interpretação moral da constituição. São Paulo: Landy, 2006, p. 82
68  FERNANDES; BICALHO, op. cit., p. 116.

reconhecidos na Constituição.69

 Com o advento do Estado Constitucional de Direito, entretanto, os “princípios de justiça”, antes 
relegados ao papel de “proclamação de políticas sem real força vinculante”, são agora “afirmados, enriquecidos 
e generalizados”70. Neste sentido, é importante destacar a distinção entre “princípio” e “política”, realizada 
por Dworkin: enquanto esta é um tipo de padrão “que estabelece um objetivo a ser alcançado, em geral uma 
melhoria em algum aspecto econômico, político ou social da comunidade”, aquele é um padrão “que deve ser 
observado, não porque vá promover ou assegurar uma situação econômica, política ou social considerada 
desejável, mas porque é uma exigência de justiça ou equidade ou alguma outra dimensão da moralidade”71.
 São, de fato, estes conteúdos de justiça impregnados nos princípios o que os tornam tão valiosos 
ao neoconstitucionalismo. Com um “conteúdo axiológico mais facilmente identificável que o das regras”72, 
os princípios alcançam uma importância substancial fundamental para o ordenamento jurídico, pois são 
eles que realizarão a “correção” do direito73. Se, de um lado, as normas legislativas são prevalentemente 
regras, as normas constitucionais sobre direitos e justiça, com tamanha capacidade permeável, tornam-se 
prevalentemente princípios74, os quais se irradiarão por todo o ordenamento jurídico e determinarão a sua 
“constitucionalização”75. Assim, os princípios, considerados anteriormente como “última fonte” no sistema 
positivado, passam a ser a “primeira fonte” e, de forma antecedente, a “reger a lei”76.
 Em verdade, os princípios passam, com o neoconstitucionalismo, ao centro dos sistemas constitucionais, 
e levam consigo os valores que lhes dão sustentação77. Então, a partir do momento em que a Constituição 
não é mais somente um vínculo negativo para o legislador, não exige apenas o seu respeito, mas também 
impõe o seu desenvolvimento e “declinação positiva”78, não só todo enunciado normativo deverá passar pelo 
crivo dos valores principiológicos insculpidos no texto constitucional para adquirirem validade como os 
próprios princípios se revestirão de aplicação imediata e passarão a reger diretamente as relações.

Ou seja: “aquilo que, no modelo de valores, é prima facie o melhor é, no modelo de princípios, prima 
facie devido; e aquilo que é, no modelo de valores, definitivamente o melhor é, no modelo de princípios, 
definitivamente devido”79. Ocorre que os princípios não impõem uma ação de acordo com o seu enunciado 
normativo, como ocorre com as regras. Eles impõem, pela sua própria razão de existir, uma “’tomada de 
posição’ conforme seu ethos em todas as não precisadas nem previsíveis eventualidades concretas da vida nas 

69  “Los principios del derecho desempeñan una importante función supletoria, integradora o correctiva 
de las reglas jurídicas. Los principios operarían para ‘perfeccionar’ el ordenamiento y entrarian en juego 
cuando las otras normas no estuvieran en condición de desarrollar plena o satisfactoriamente la función 
reguladora que tienen atribuida [...] En estos casos – para superar las dudas interpretativas, colmar las lagunas 
y resolver contradicciones de outro modo irresolubles – entrarían en acción los principios del derecho, con 
su fuerza directiva tanto más vinculante en cuanto vengan recogidos en la Constitución” (ZAGREBELSKY, 
Gustavo. El derecho dúctil: ley, derechos, justicia. Madrid: Trotta, 2004, p. 117).
70  DUARTE, Écio Oto Ramos; POZZOLO, Susanna. Neoconstitucionalismo e positivismo jurídico: as 
faces da teoria do direito em tempos de interpretação moral da constituição. São Paulo: Landy, 2006, p. 94.
71  DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. 3. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010, p. 36.
72  ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 109.
73  Idem. Direito e moral. In: HECK, Luís Afonso (Org.). Direito natural, direito positivo, direito 
discursivo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 117.
74  ZAGREBELSKY, op. cit., pp. 109-110.
75  DUARTE, Écio Oto Ramos; POZZOLO, Susanna. Neoconstitucionalismo e positivismo jurídico: as 
faces da teoria do direito em tempos de interpretação moral da constituição. São Paulo: Landy, 2006, p. 87
76  MOREIRA, Eduardo Ribeiro. Neoconstitucionalismo e teoria da interpretação. Revista Forense, Rio 
de Janeiro, v.104, n.396, mar./abr. 2008, pp. 91-92. O jurista brasileiro ainda ilustra sua conclusão com o art. 
4° da antiga Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro (hoje “Lei de Introdução às normas do Direito 
Brasileiro”): “Art. 4o – Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes 
e os princípios gerais de direito.
77  FERNANDES, Ricardo Vieira de Carvalho; BICALHO, Guilherme Pereira Dolabella. Do positivismo ao 
pós-positivismo jurídico: o atual paradigma jusfilosófico constitucional. Revista de Informação Legislativa, Brasília, 
Senado Federal v. 48, n. 189, jan./mar. 2011, p. 117.
78  DUARTE; POZZOLO, op. cit., p. 90.
79  ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 153.
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quais se possa representar, precisamente, uma ‘questão de princípio’”.80

Como, então, estabelecer precisamente quais são os limites e os direitos que decorrem diretamente 
dos princípios e valores existentes no texto constitucional? Para Susanna Pozzolo, a saída acaba sendo uma só:

De fato, sendo múltiplas as concepções do bem que podem derivar dos princípios 
e dos valores, acolhidos no texto [constitucional] de maneira ampla e genérica, na 
medida em que daqueles se pretende declinar um direito específico pré-existente e 
objetivo, no sentido de ser desvinculado do juízo interpretativo contingente e, por 
outro lado, enraizado naquele direito mais amplo no qual encontra lugar o direito 
positivo, os diversos sujeitos interessados recorrerão ao juízo das Cortes, percebidas 
ainda, pelo menos idealmente, como meros lugares de um possível saber jurídico 
objetivo, para ver afirmada a própria e “verdadeira” concepção de bem.81

 De fato, se qualquer norma jurídica tem sua validade vinculada aos valores morais acolhidos pelo texto 
constitucional; se estes próprios valores morais, recepcionados na forma de princípios, declinam um direito 
específico pré-existente e objetivo; se os princípios são amplos e genéricos e; se a “verdadeira” concepção 
desses bens será afirmada pelas “Cortes”, conclui-se que serão somente as “Cortes” que ditarão as normas 
jurídicas “corretas”, “justas” e “de acordo com a Constituição”.

A produção jurídica, por certo, estaria adstrita aos “guardiões das Constituições”. Entretanto, como 
se sustentaria o direito – com a conjugação dos “valores justos”, “corretos”, etc. – em um sistema no qual 
qualquer juiz ordinário pode discorrer livremente sobre o conteúdo da Constituição? Este, pois, é um dos 
grandes riscos impregnados no movimento neoconstitucional.

4.1 O elemento ideológico

 Esta claro que a assunção de uma dogmática constitucional principialista, proposta pelo 
neoconstitucionalismo, serve de “fundação referencial teórica para justificar a normatividade integral da 
Constituição e, com isso, permitir a luta por sua também integral realização”82. A grande crítica que se faz a 
esse modelo, todavia, guarda relação com a “certeza do direito”, uma vez que poderia abrir caminho para o 
“arbítrio dos intérpretes”, autorizados a introduzirem pontos de vista “variáveis” na construção das regras 
jurídicas e em suas aplicações83.
 Mais do que isso: impulsionados pela forte carga axiológica do texto constitucional – ou, pelo menos, 
de como o neoconstitucionalismo propõe que deva ser feita a sua leitura –, os aplicadores do direito estariam 
livres para imprimir a sua própria ideologia no momento da leitura dos enunciados normativos.
 De fato, a preocupação com o movimento ideológico do julgador não é recente e já se fazia presente 
quando da arquitetura do positivismo jurídico84. Mesmo que se entenda a ideologia como “um conjunto de 
idéias, valores, intenções, aspirações que formam o consciência de cada um de nós”85, Kelsen bem defendia 
que a ideologia, na ciência do direito, “encobre a verdade, com a intenção de preservá-la, de defendê-la, 
transfigurá-la, ou, na intenção de agredi-la, de destruí-la, substituí-la através de outra, desfigurando-a”86.
 Não há dúvidas, pois, que a perspectiva neoconstitucional se baseia na premissa do “bom juiz dotado 
de bom senso”87. Entretanto, não raras vezes encontramos a valorização dos princípios e da ponderação 
desacompanhada do cuidado necessário com a “justificação das decisões”, construindo-se teorias a partir de 
80  ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil: ley, derechos, justicia. Madrid: Trotta, 2004, p. 118.
81  DUARTE; POZZOLO, op. cit., p. 91.
82  SCHIER, Paulo Ricardo. Novos desafios da filtragem constitucional no momento do neoconstitucionalismo 
In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel (coord.). A constitucionalização do 
direito: fundamentos teóricos e aplicações específicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 268-269.
83  ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil: ley, derechos, justicia. Madrid: Trotta, 2004, pp. 144-145.
84  Kelsen já reclamava que “essas tendências ideológicas, cujas intenções e efeitos políticos são evidentes, 
ainda prevalecem na dominação da atual ciência do direito, mesmo na aparente superação da Teoria do 
Direito Natural” (KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: R. dos Tribunais, 2011, p. 81).
85  FURQUIM, Mária Célia de Araújo. A interpretação do Direito e a ideologia do intérprete. Cadernos 
de Direito Constitucional e Ciência Política, v.6, n.23, abr./jun. 1998, p. 116.
86  KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: R. dos Tribunais, 2011, p. 82
87  DUARTE, Écio Oto Ramos; POZZOLO, Susanna. Neoconstitucionalismo e positivismo jurídico: as 

visões “românticas e idealizadas do juiz.”88. Em outras palavras, diz-se que tudo é princípio e assim busca-se 
forçar a possibilidade de “encontrar colisões com vistas a relativizar certos conteúdos da Constituição”89.
 Ocorre que, não havendo atualmente nenhum acordo sobre o conjunto determinado de normas 
morais, a operação que transfere para esse plano os direitos, retirando-os da esfera jurídica, apenas cria a 
ilusão de segurança, mas oculta a sua intrínseca fragilidade90, pois os seus significados só surgirão a partir “da 
relação do sujeito que tem a função de interpretá-las”91. Ao assumir esta postura, o neoconstitucionalismo 
faz com que o direito constitucional “deixe de ser uma ciência objetivamente considerada e passe a ser 
a expressão emocional das intenções do intérprete”, pois “quem argumenta fazendo referência à ‘justiça’ 
ou quem aplica a um caso concreto esse conceito, na verdade o faz em razão de certas compreensões 
particulares, que se amoldam como significado ao conceito, taxando algo de ‘justo’ ou de ‘injusto’” 92.
 É justamente neste contexto que Kelsen sustentava não ser “jurídico-teórica” a questão da justiça, 
dentre as possibilidades para sua concretização, mas “político-jurídica”93. Ora, ninguém há de olvidar a luta 
política existente por detrás de uma lei94. A bem da verdade, em um Estado Democrático, são os sujeitos 
“delegados” a fazerem as escolhas políticas que têm, dentro da moldura constitucional, “liberdade de instituir 
hierarquia axiológica, pelo que são considerados politicamente responsáveis, em relação aos objetivos sócio-
políticos que eles acreditam que devem perseguir”95. 
 Não se está a afirmar que o poder judiciário não deva preservar os valores constitucionais, tampouco 
que se abstenha de participar dos seus processos de identificação. Até mesmo porque esta é uma das grandes 
tarefas conferidas às Cortes Constitucionais. O que se deve buscar, porém, é uma intervenção numa medida em 
que “não sacrifique em excesso à liberdade de conformação que, numa democracia, deve caber ao legislador 
para realizar opções políticas em nome do povo”96. Daniel Sarmento é firme ao expor sua preocupação:

faces da teoria do direito em tempos de interpretação moral da constituição. São Paulo: Landy, 2006, p. 103.
88  SARMENTO, Daniel. O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. Revista Brasileira de 
Estudos Constitucionais, Belo Horizonte, v.3, n. 9, jan./mar. 2009, pp. 108 e 110.
89  SCHIER, Paulo Ricardo. Novos desafios da filtragem constitucional no momento do neoconstitucionalismo 
In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel (coord.). A constitucionalização do 
direito: fundamentos teóricos e aplicações específicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 260.
90  DUARTE; POZZOLO, op. cit., p. 102
91  FERNANDES, Ricardo Vieira de Carvalho; BICALHO, Guilherme Pereira Dolabella. Do positivismo ao 
pós-positivismo jurídico: o atual paradigma jusfilosófico constitucional. Revista de Informação Legislativa, Brasília, 
Senado Federal v. 48, n. 189, jan./mar. 2011, p. 125
92  HORBACH, Carlos Bastide. A nova roupa do Direito Constitucional: neo-constitucionalismo, pós-
positivismo e outros modismos. Revista dos Tribunais (São Paulo), São Paulo, Editora Revista dos Tribunais 
v.96, n.859, maio 2007, p. 89.
93  “a indagação sobre qual das várias possibilidades na moldura de uma norma é a ‘justa’ é – conforme 
a exposição – não uma indagação dirigida ao conhecimento do direito positivo, não um problema jurídico-
teórico, mas sim político-jurídico” (KELSEN, op. cit., p. 153).
94  Zagrebelsky afirma que “la ley es expresión y medio de una lucha política en acción [...]. La consciência 
de los términos de esta lucha es lo que hace prevalecer el interes competitivo y configura la ley, según lo que 
ya se há dicho, como expresión y continuación de un enfrentamiento político” (ZAGREBELSKY, Gustavo. El 
derecho dúctil: ley, derechos, justicia. Madrid: Trotta, 2004, p. 115).
95  DUARTE, Écio Oto Ramos; POZZOLO, Susanna. Neoconstitucionalismo e positivismo jurídico: as 
faces da teoria do direito em tempos de interpretação moral da constituição. São Paulo: Landy, 2006, pp. 100-
101.
96  SARMENTO, Daniel. O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. Revista Brasileira 
de Estudos Constitucionais, Belo Horizonte, v.3, n. 9, jan./mar. 2009, p. 114. Neste mesmo sentido, Suzanna 
Pozzolo destaca que “se a discussão intersubjetiva que caracteriza a democracia é um valor fundamental 
(porque estimula a autonomia dos indivíduos, a sua participação na vida social etc.); entende-se que o 
processo democrático, enquanto procedimento direto para alcance da unanimidade de consensos, ainda que 
limitado pela regra da maioria (à qual se reconhece geralmente um valor intrínseco próprio porque respeita 
a autonomia e a autodeterminação dos indivíduos), é mais produtivo que a reflexão individual: a superioridade 
moral do juízo do juiz em relação à valoração do legislador não se explica” (DUARTE; POZZOLO, op. cit., p. 
101).
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Um dos efeitos colaterais deste fenômeno é a disseminação de um discurso muito 
perigoso, de que voto e política não são tão importantes, pois relevante mesmo é a 
interpretação dos princípios constitucionais realizada pelo STF. Daí a dizer que o povo 
não sabe votar é um pulo, e a ditadura de toga pode não ser muito melhor do que a 
ditadura de farda.97

  
Neste contexto, é Zagrebelsky quem parece estar mais próximo de uma solução para o problema. 

Para o jurista italiano, os princípios constitucionais devem trabalhar em conjunto com as regras definidas pelo 
Parlamento, cada qual exercendo o seu papel. Assim, a “razoabilidade” do direito – que, no neoconstitucionalismo, 
ao lado da “proporcionalidade”, recebe o rótulo de “super princípios supraconstitucionais”98 – seria alcançada 
com a conjugação de dois fatores: primeiramente, a categorização dos casos à luz dos princípios; por fim, a 
busca da regra aplicável ao caso. E conclui: “é razoável a categorização dos fatos que leva em conta todos os 
princípios implicados; é razoável a regra, individualizada no marco das condições limitadores do direito como 
ordenamento, que responde às exigências do caso.99

 Então, se a “hierarquia axiológica instituída” acabará mudando continuamente em relação às exigências 
de justiça substancial que cada intérprete, a cada vez, considerará relevante para o caso concreto100, o grande 
limitador que deve ser posto é não alargar os “horizontes da principiologia constitucional” ao ponto de 
afirmar que toda e qualquer norma pode ser “ponderada ou relativizada”101.
 Em verdade, há quem sustente que os termos “neoconstitucionalismo” e “pós-positivismo” mascarem 
uma “atitude ideológica e militante do intérprete para se substituir aos demais níveis de produção jurídica”102. 
Evidentemente, não bastaria, para isso, apenas impor uma abertura valorativa ao sistema, seria necessário 
modificar toda a forma da metodologia jurídica, operar na própria hermenêutica constitucional. Todavia, este 
é um assunto para outro trabalho. 

5. CONCLUSÃO

 Uma das principais propostas do neoconstitucionalismo, respaldada no pós-positivismo jurídico, é 
promover a (re)aproximação do direito com a moral, o que é por demais compreensível quando se credita à 
uma ciência do direito “neutra” e “avalorativa” a ascensão dos regimes fascistas e nazistas ao poder.
 De fato, não há como desaprovar uma reaproximação do direito com a moral, principalmente se 
for sob o pretexto da promoção de justiça. Entretanto, o direito não pode ser a expressão emocional das 
intenções do intérprete, justificada com os princípios constitucionais, propiciando a imposição de ideologias 

97  SARMENTO, op. cit., p. 110. Ao citar Pérez Royo, Lenio Streck vai ainda mais longe: “El poder judicial 
únicamente se legitima democráticamente a partir de la ley. No puede legitimarse democráticamente a partir 
de la Constitución de manera directa. […] Ni el poder ejecutivo ni el poder judicial pueden saltarse el eslabón 
que representa el poder legislativo y remitirse directamente al poder constituyente. Cuando esto ocurre se 
destruye el proceso de legitimación democrática y se impone como voluntad del Estado lo que en ningún 
caso puedo serlo. Técnicamente, esto es un golpe de Estado” (ROYO, Pérez, apud STRECK, Lenio Luiz. A 
hermenêutica filosófica e as possibilidades de superação do positivismo pelo (neo)constitucionalismo. In: 
Constituição e Crise Política, Belo Horizonte: Del Rey, 2006. p. 278).
98  DUARTE; POZZOLO, op. cit., p. 81
99  “Es razonable la categorización de los hechos que toma em cuenta todos los principios implicados; es 
razonable la regla, individualizada en el marco de las condiciones limitadoras del derecho como ordenamiento, 
que responde a las exigencias del caso” (ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil: ley, derechos, justicia. Madrid: 
Trotta, 2004, pp. 147-148).
100  DUARTE, Écio Oto Ramos; POZZOLO, Susanna. Neoconstitucionalismo e positivismo jurídico: as 
faces da teoria do direito em tempos de interpretação moral da constituição. São Paulo: Landy, 2006, p. 98.
101  SCHIER, Paulo Ricardo. Novos desafios da filtragem constitucional no momento do neoconstitucionalismo 
In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel (coord.). A constitucionalização do 
direito: fundamentos teóricos e aplicações específicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 259-260.
102  HORBACH, Carlos Bastide. A nova roupa do Direito Constitucional: neo-constitucionalismo, pós-
positivismo e outros modismos. Revista dos Tribunais (São Paulo), São Paulo, Editora Revista dos Tribunais 
v.96, n.859, maio 2007, p. 90. A propósito, os “três níveis de produção jurídica”, para Horbach, estão nas 
funções jurisdicional, legislativa e de guarda da Constituição.

na sua aplicação; o direito deve ser o resultado de uma expressão argumentativa, proveniente de dentro do 
próprio sistema.
 Dessa forma, as opções tomadas pelo legislador, o sujeito delegado a fazer escolhas políticas em um 
Estado Democrático de Direito, dentro da mesma moldura constitucional, não podem ser desprezadas para 
prevalecer somente aquelas tidas como corretas pelos aplicadores do direito. Ou seja: a Constituição não 
pode ser escrava da jurisdição constitucional.
 Se assim o for, a “ditadura da farda” brevemente passará à “ditadura da toga”, e não tardará para 
que o pós-positivismo jurídico seja considerado o culpado por isso – como feito com seu antecessor – e 
novamente descartado. Para se evitar isso, não há outra saída: todas as instituições democráticas devem 
funcionar em equilíbrio.
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O PAPEL (COMB)ATIVO DO JUDICIÁRIO NO RECONHECIMENTO DA 
ALTERIDADE E COMO RESISTÊNCIA AO BIOPODER: UMA LEITURA WARATIANA

Frederico Magalhães Costa1

Paulo Freire D’aguiar Viana de Souza2

RESUMO

O ponto de partida do presente trabalho é a leitura waratiana acerca do biopoder e da biopolítica - conceitos 
elaborados por Michel Foucault que assumem grande relevância na obra de Luis Alberto Warat - no contexto 
dos limites e possibilidades de um papel (comb)ativo que o Poder Judiciário pode (deve?) assumir no sentido 
de garantir a diferença e a alteridade nos Estados Democrático de Direito. Trata-se aqui de refletir sobre 
a atuação contramajoritária daquele poder na garantia da diferença na alteridade, observando, contudo, os 
efeitos inerentes à apropriação pela biopolítica dos mecanismos democráticos do Estado - notadamente com 
referência aos dispositivos que fazem com que a vida de todos passe a ser objeto da política, bem como a 
apropriação da subjetividade e da esperança promovidos pelo capitalismo mundial. Com efeito, o problema 
é estabelecer os fatores que possibilitam e dificultam o papel do poder Judiciário enquanto ator (comb)
ativo necessário à garantia da alteridade diante do pretexto de cuidado e contexto de destruição inerente 
à biopolítica. Nesse sentido, a presente pesquisa discute o biopoder enquanto variável que pretende ser uma 
resposta integral e neoliberal acerca dos sentidos da vida por meio da gestão controlada e manipulada 
do vivo por intermédio da generalização do saudável e do normal, caracterizando-se, pois, como motor 
da homogeneização. Como hipótese, compreende-se que o Judiciário pode exercer um papel relevante na 
garantia da alteridade, desde que sejam observados os efeitos decorrentes do Estado enquanto instrumento 
de expansão dos mecanismos de controle inerente ao biopoder. Neste diapasão, a hipótese será verificada, no 
contexto do Brasil.
PALAVRAS-CHAVE: Ativismo Judicial, Biopoder, Biopolítica, Alteridade

SUMMARY

The starting point of the present work is the waratian reading around the biopower and biopolitics – 
concepts elaborated by Michael Foucault that assumes great relevance in the work of Luis Alberto Warat 
– in the context of limits and possibilities of a (comb)active paper that the Judiciary Power can (should?) 
assume on the meaning to guarantee the difference  and otherness  in the Democratic States of Law. Here is 
proposed a reflection about against majority acting of that power on the garantee of difference in otherness, 
observing , by the way, the inherent effects of appropriation by  biopolitics from democratic mechanisms of 
State – notably with reference to devices that make that everyone’s life becomes the object of political, as 
well as ownership of subjectivity and hope promoted by world capitalism. Effective, the problem is establish 
the factors that make possible and difficult the role of judiciary power while necessary actor (comb)active 
to the guarantee of otherness on the pretext of care and context of inherent destruction to the biopolitics. 
Accordingly, the present research discusses the biopower while variable that pretends to be one complete 
and neoliberal response around the ways of life by the controlled and manipulated management of the living 
by intermediate of healthy and normal generalization, characterizing, than, as a motor of homogenization. As 
hypothesis, understands that the judiciary can exercise a relevant role on the otherness guarantee, since the 
observation of the effects arising the State while expansion instrument of inherent control to the biopower, 
mainly in a context of global periphery, as the Brazilian.
KEYWORDS: Judicial Activism, Biopower, Biopolitic, Otherness
1  Graduando em Direito pela Universidade Federal da Bahia. Estagiário da Corregedoria Geral do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Monitor de Teoria Geral do Direito I da UFBA. Bolsista de Iniciação 
Científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPQ
2  Graduando em Direito pela Universidade Salvador e em História pela Universidade Federal da 
Bahia. Estagiário do Ministério Público do Estado da Bahia. Monitor da disciplina de Ciência Política e Teoria 
Geral do Estado da Faculdade de Direito da Universidade Salvador. Ex-bolsista de Iniciação Científica do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPQ

1 PARTIDA

 Talvez fosse grande atrevimento, diante das limitações do trabalho proposto, nos arvorarmos em 
deslizar pela nudez do poder e propor uma alternativa a uma das principais consequências da modernidade.
 Por certo, não há qualquer pretensão em fazer uma análise esmiuçada, devassando cada aresta 
da problemática sugerida, mas tão somente analisá-la de maneira propositiva dentro de uma perspectiva 
pouco mais reduzida, visto a proposta que nos conduz, sem, contudo, nos furtarmos de fornecer os marcos 
imprescindíveis ao entendimento das linhas subsequentes.
 Em outra quadra, a aparente sandice de tentar conciliar o pensamento waratiano com questões 
atinentes a uma atuação estatal, como é o caso do poder judiciário, a quem, por sinal, atribuímos o papel 
de possível agente de resistência às determinações do biopoder, é devidamente (re)feita no decorrer do 
trabalho.

Aliás, é indispensável avultar de plano que, nada obstante estarem as percepções waratianas relacionadas 
a uma falência funcional das instituições do Estado num contexto de liquidez moderna, o autor não propõe 
como única alternativa o abandono pleno do paradigma organizacional da modernidade, pois, muito embora 
o critique, aventa a possibilidade de repensá-lo para melhor adequação ao período em que se vive. 

Desta forma, percebe-se no pensamento do filósofo argentino não só uma atribuição, como porventura 
pode ser compreendido, à figura do mediador como agente próprio na condução/pacificação dos conflitos na 
aurora transmoderna. Suas ideias, assim, podem ser aplicadas sobre um judiciário para além daquele preso aos 
ferrolhos do paradigma passado, ao passo que a mediação não corresponde à única alternativa em tempos de 
liquidez, já que é necessário um processo gradual de transição para transmodernidade3 do direito.

Destarte, compreendemos que ainda há espaço para atuação do judiciário, principalmente enquanto 
agente de atuação contramajoritária, faceta de resistência nas democracias amornadas da contemporaneidade4, 
em especial, as da periferia do planeta.
 Para realização de nosso intento, ingressaremos, a princípio, nos aspectos relacionados ao biopoder, 
conceito que será oportunamente desvelado, passando por sua gênese e consequência, ao passo que, logo após 
vencermos tal etapa, faremos uma leitura acerca das funções (comb)ativas do judiciário e sua potencialidade 
como elemento de resistência ao biopoder, concluindo o presente trabalho com breves considerações no 
que toca à experiência brasileira pós-constituição de 1988, pretensa coveira do período autocrático.

2 DE FOUCAULT A WARAT: O DESVELAMENTO DO BIOPODER

 Para proveitosa imersão no tema proposto neste trabalho, indispensável será a localização conceitual 
dos substantivos que o alicerçam, de modo a situar o leitor no hipocentro das construções doravante 
delineadas.
 Desta forma, torna-se fundamental o tratamento dos aspectos concernentes ao biopoder e suas 
manifestações através de biopolíticas, conceitos elaborados por MICHEL FOUCAULT5, tão bem aproveitados 
nas tessituras waratianas acerca do direito e do reconhecimento da subjetividade em tempos de liquefação 
da solidez moderna.
 Neste caminho, tem-se o biopoder como mais uma forma de manifestação latente nas camadas 
internas da modernidade, de tal sorte que sua percepção não é das mais fáceis, pois houve um enraizamento 
sutil dos seus domínios, aspecto, aliás, muito peculiar nas entranhas do poder durante as transformações da 
Idade Moderna.  
3  Fase nominada para definir o intervalo dentro contemporâneo dentro da modernidade, 
caracterizado por um esvaziamento de sentidos, ao tempo em que se espera por outros para preencher 
vetoriar a nova etapa histórica que se revela. Para melhor compreensão do sentido waratiano de 
tranmodernidade, conferir. COELHO, Luis Fernando O futuro do Direito e a lembrança do futuro < http://
revistas.unipar.br/juridica/article/viewFile/1287/1140>Acesso em: 01 setembro de 2011
4  Democracias estas que, segundo Luis Alberto Warat, estão ocas quanto ao diálogo de diferenças, 
restando apenas o fantasma de sua representação conceitual. (Educação, direitos humanos, cidadania e 
exclusão social: Fundamentos preliminares para uma tentativa de refundação. Disponível em <http://www.dhnet.
org.br/educar/textos/warat_edh_educacao_direitos_humanos.pdf>. Acesso em: 01 setembro de 2011. p. 13-
14 e 71-72).
5 Cf. Em defesa da sociedade: Curso no Collège de France (1975-1976). São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 
285-315.
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 Como cediço e insistentemente exaltado nas construções foucaultianas, o poder sofreu inegável 
alteração em sua leitura no trânsito da Idade Média para Idade Moderna, sendo patente nesta última etapa 
uma perceptível fragmentação, a qual foi precisamente pontuada pelo já mencionado sociólogo francês.
 Assim, aquela estrutura aparentemente una, através da qual se manifestava o poder, apresenta-se 
como insuficiente na condução do desiderato burguês de implementação de um projeto de modernidade, 
de modo que o poder passa a se manifestar de maneira plúrima, vivaz nas mais diversas estruturações sócias, 
sem, contudo, agirem de modo independente, mas engrenado, operada através do discurso6.
 Em outras palavras, na ordem burguesa que estava sendo engendrada, em meio a ascensão do 
capitalismo industrial como modo de produção dominante, houve a necessidade de diluição daquele poder 
concentrado, notadamente de herança monárquico-absolutista. 

Aliás, a concentração experimentada num primeiro momento da Idade Moderna foi primorosa para 
a formação e estabilização dos Estados, os quais apresentaram características distintas do que tinha sido 
vivenciado durante o modo de produção feudal, em que a inexistência de uma dominação legal-racional, bem 
como de um assenhoreamento fixo dos feudos, terminou por promover grande instabilidade e beligerância 
à época do medievo.

Contudo, aquele poder centralizado e enaltecido pelos desmandos do soberano, o qual detinha o 
direito de vida e de morte sobre os súditos7, esvaiu-se com o processo de maturação do capitalismo industrial, 
sobretudo com seu rompante nos idos dos séculos XVII e XVIII, de modo que sua insuficiência diante das 
novas dinâmicas se tornaram patentes e novas técnicas, bem como tecnologias, de poder passaram a ser 
silenciosamente reclamadas8.
 O silêncio referido aqui não é uma mudez no sentido de engenho velado, mas a de formulação 
não necessariamente intencional daqueles agentes que manipulavam o poder. Explicando de outra forma, o 
silêncio mencionado indica o descambar para o novo modo de manifestação do poder, ainda que por mero 
acaso.

Nesse caminho, entre os séculos XVII e XVIII, as demandas surgidas ensejaram uma primeira mudança 
no foco quanto ao destinatário final das novas técnicas de poder. O corpo humano passa a ser, então, o mote 
da primeira investida para acomodação dos mecanismos de poder (FOUCAULT, 2000, p. 298), numa escala 
individual, específica, de manifestação (FOUCAULT, 2000, p. 298), no processo de maquinização humana.

Tal controle passa a ser exercido, assim, por meio de métodos disciplinares, os quais teriam por 
finalidade a docilização das condutas, instrumentalizando suas ações através de técnicas que otimizavam 
os movimentos corpóreos para operações específicas na nova ordem capitalista, bem como os tornavam 
precisos e previsíveis em meio a um processo de expansão demográfica e industrial. 9

6  Nas palavras de Michel Foucault: “Quero dizer que em uma sociedade como a nossa, mas no fundo 
em qualquer sociedade, existem relações de poder múltiplas que atravessam, caracterizam e constituem o 
corpo social e que estas relações de poder não podem se dissociar, se estabelecer nem funcionar sem uma 
produção, uma acumulação, uma circulação e um funcionamento do discurso”. (FOUCAULT, 2011. p. 179).
7  O direito de vida e de morte em questão, chamado direito de espada, está relacionado à ideia de 
soberania clássica. Como bem pontua Foucault, nada obstante se falar em direito de vida e de morte, seu 
exercício se dá de maneira desequilibrada, haja vista o soberano só poder exercê-lo, pois estaria autorizado 
a matar. Ou seja, a consumação daquele direito/poder ocorre com fulcro na assimetria do deixar fazer 
e fazer morrer, com uma conduta negativa do soberano na primeira hipótese e positiva na segunda. 
(FOUCAULT, 2000. p. 286-287).
8  Foucault, de maneira precisa, expõe que: “tudo sucedeu como se o poder, que tinha como 
modalidade, como esquema organizador, a soberania, tivesse ficado inoperante para reger o corpo 
econômico e político de uma sociedade em via, a um só tempo, de explosão demográfica e de 
industrialização. De modo que à velha mecânica do poder de soberania escapavam muitas coisas, tanto por 
baixo quanto por cima, no nível do detalhe e no nível da massa.”. (FOUCAULT, 2000, p. 297-298).
9  Os métodos disciplinares e a dinâmica referida no parágrafo em tela estão relacionados à 
manifestação do poder disciplinar que, na lição de Foucault é: “um poder que, em vez de se apropriar e 
de retirar, tem como função maior de ‘adestrar’; ou sem dúvida adestrar para retirar e se apropriar ainda 
melhor. Ele não amarra as forças para reduzi-las; procura ligá-las para multiplica-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 necessárias e suficientes. ‘Adestra’ as multidões 
confusas, móveis, inúteis de corpos e forças para uma multiplicidade de elementos individuais – pequenas 

A disciplina, então, torna-se primorosa para o amoldamento do indivíduo no contexto emergente. 
Sua atuação sobre o homem-corpo se dá por meio de instrumentos simples (FOUCAULT, 2000, p. 164) que 
possam vigiá-los, treiná-los, utilizá-los e, caso preciso, puni-los10, exaurindo assim o processo de adestramento.  

Neste passo, os instrumentos disciplinares em questão estariam diluídos na estrutura social, exarados 
predominantemente nas instituições alheias aos limites estatais, em recortes localizados, como a escola e o 
hospital, sem, entretanto, que sua verificação se dê unicamente em campos fracionados. Ou seja, de maneira 
ampla, o Estado também pode atuar como agente de apropriação de técnicas e implementação do poder 
disciplinar, como é o caso da polícia, por exemplo, ainda que isso não seja o mais comum (FOUCAULT, 2000, 
p. 298-299).
 Após a acomodação dessa nova forma de poder que age sobre o homem-corpo, os flancos sociais 
mostraram-se abertos a inauguração de outros mecanismos de controle. Será na segunda metade do século 
XVIII que emergirá, então, um aperfeiçoamento do poder sobre o homem-espécie.
 Frise-se, entretanto, que não se está falando de um abando nas antigas técnicas do poder disciplinar. 
Trata-se, em verdade, de uma nova forma que é implementada para regular o homem enquanto ser vivo, 
o homem biológico, sem uma supressão daquele poder disciplinar que cuidou de maquinizar o homem-
indivíduo.
 De forma ainda mais pontual, tem-se o surgimento de uma tecnologia de poder que coexiste com as 
técnicas anteriores, de modo ainda que só se faz presente, pois houve a já mencionada acomodação pretérita.
 Assim, o poder disciplinar, imprescindível na empreitada capitalista industrial dos séculos XVII e XVIII, 
não findou na referida época, haja vista ter permanecido necessário no deslinde do processo de maturação 
organizacional da sociedade burguesa, sem contar com o papel indispensável que teve enquanto propiciador 
da nova forma de poder que se delineava, a qual Foucault chamou de biopoder (FOUCAULT, 2000, p. 298), 
exaurido através de uma biopolítica.

A tecnologia em questão não cuida mais do homem de maneira individualizada, focado no seu corpo, 
mas do homem em nível de massa, homem-espécie, de modo a gerir problemas que não são verificáveis 
numa análise fracionada individual e sim a níveis macroscópicos, de aspectos concernentes à gestão dessa 
população11, transformando os eventos biológicos em estatística, dentro de uma política de administração dos 
fenômenos gerais e aleatórios da espécie, avaliando esta inserida em determinado lócus.

Assim, a biopolítica, enquanto política de gestão do homem-espécie e instrumento do biopoder, será 
operacionalizada, preponderantemente, no plano estatal, como mecanismo regulamentador da população, 
massa humana lida bio-sociologicamente. 
 Para tanto, diferindo do que ocorre na seara do poder disciplinar, na qual o objetivo é docilizar os 
corpos para, mecanizados, utilizá-los extraindo seu melhor, os mecanismos de controle implantados pelo 
biopoder têm o intuito de buscar uma homeostase em meio às imprecisões de um dado grupo humano, com 
fim numa maximização de suas potencialidades (FOUCAULT, 2000, p. 293-294).

Como bem se vê, o processo de acomodação dos poderes aqui aduzidos fizeram parte de uma 
destituição da subjetividade humana. Numa breve recapitulação para facilitar o entendimento, tem-se um 
primeiro momento de focalização da mecânica de poder sobre o corpo do homem-indivíduo, condicionando 
seus movimentos através de uma docilização, mecanizando-o, adestrando-o.

células separadas, autonomias orgânicas, identidades e continuidades genéticas, segmentos combinatórios. 
A disciplina ‘fabrica’ indivíduos; ela é a técnica específica de um poder que toma os indivíduos ao mesmo 
tempo como objetos e como instrumentos de seu exercício”. (FOUCAULT, 2000, p. 164).
10  Cf.. Em defesa da sociedade: Curso no Collège de France (1975-1976). São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
p. 289.
11   Michel Foucault, ao tratar da nova tecnologia de poder, introduz a ideia de população no contexto 
em apreço da seguinte forma: “A teoria do direito, no fundo, só conhecia o indivíduo e a sociedade: o 
indivíduo contratante e o corpo social que fora constituído pelo contrato voluntário ou implícito dos 
indivíduos. As disciplinas lidavam praticamente com o indivíduo e com seu corpo. Não é exatamente com a 
sociedade que se lida nessa nova tecnologia de poder (ou, enfim, com o corpo social tal como definem os 
juristas); não é tampouco com o indivíduo-corpo. É um novo corpo: corpo múltiplo, corpo com inúmeras 
cabeças, se não infinito pelo menos necessariamente numerável. É a noção de ‘população’. A biopolítica 
lida com a população, e a população como problema político, como problema a um só tempo científico e 
político, como problema biológico e como poder, acho que aparece nesse momento.”. (FOUCAULT, 2000, p. 
292-293).
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 Já estabelecida as primeiras incursões do poder disciplinar, o biopoder passa a ser maturado no 
deslinde das transformações do capitalismo industrial. Sua incidência se dará sobre um novo corpo, um corpo 
formado pela multiplicidade de indivíduos que compõem um grupo. A este corpo Foucault deu o nome de 
população (FOUCAULT, 2000, p. 298-299).
 O homem, já destinatário das técnicas do poder disciplinar que o mecanizam, torna-se analisável agora 
através da ótica biopolítica e sua subjetividade, antes aferrolhada pelo processo de adestramento, sofre agora 
com as intempéries da estatisticalização da vida.
 Ora, a leitura que se fazia antes da acomodação de uma biopolítica era pautada no homem-corpo, no 
indivíduo destituído de subjetividade, ou melhor, no indivíduo dessubjetivado12, que, tão logo, a partir do início 
das manifestações do biopoder, torna-se um mero número, dado estatístico de uma política de gerenciamento 
de massa e, por conseguinte, destituído de personalidade. 
 O processo aqui apresentado tem consequências grandiosas para as estruturas modernas. De plano, 
pode-se dizer com segurança que essa amortização da subjetividade teve amplo impacto na desumanização 
das instituições sociais, pois passaram a operar com o homem coisificado, o que impede o reconhecimento 
do outro, já que ignorado como sujeito.
 A perda desta subjetividade se agudizou com o aprofundamento das mudanças sociais. No decorrer do 
século XX, a dicotomia global caracterizada pelas disputas entre o capitalismo e o socialismo não ofereceram 
de maneira eficaz uma alternativa na consolidação da guinada subjetiva, há muito esvaída no seio industrial.
 Se o processo de industrialização capitalista terminou por reivindicar uma condição ideal através 
de novas formas de gestão do poder – de modo, num contexto de ampliação demográfica, a extrair do ser 
humano seu melhor, com a maior eficiência possível –, a alternativa socialista apresentada ainda passava longe 
do reconhecimento daquele homem subjetivamente individualizado. Aliás, ao revés do reconhecimento em tela, 
a proposta socialista tinha como mote a ação coletiva, esta facilmente degenerada para uma homogeneização 
de massa. 

O caminho bifurcado quedava-se insuficiente na guinada subjetiva e, de mais a mais, o socialismo 
praticado no globo, com sua roupagem totalitária, ruía as expectativas dos que ansiavam mudanças dentro do 
panorama apresentado.
 Assim, a alternativa marxista passou a ser questionada pelos rebentos tortos da antiga ordem bipolar13, 
os quais indicavam uma reorganização de suas ações a partir da pulverização identitária que, como uma 
Hidra14, multiplicou-se em diversos movimentos no decorrer da segunda metade da última centúria. 
 Nesta senda, nada obstante os sabores das novas feições que esboçavam uma oxigenação à monotonia 
dicotômica, o dito fim do século XX, com a queda do muro de Berlim, não chegou a oferecer amplitude no 
reconhecimento das diferenças. Aliás, a sociedade de massa que se impunha na confortável paz do capital 
vitorioso anestesiou paulatinamente o homem do novo século, que, desamparado pela “satanização das 
diferenças”15, não percebe os prejuízos da negação da alteridade16. 

12  Neologismo conceitual utilizado para tentar definir a destituição da subjetividade do homem no 
itinerário do capitalismo industrial.
13  Neste ponto, bom que se destaque que o processo de construção de identidades, intensificado na 
segunda metade do século XX, precisamente com o ápice no grito de maio de 1968, como anuncia Luis 
Alberto Warat, já apreciava certa desilusão com o pensamento coletivista alternativo que era apresentado 
como salvação pelo marxismo. Nas suas palavras, o movimento em destaque seria uma “forma de apostar 
na tentativa de salvação surrealista para uma minoria que havia perdido a confiança num movimento 
coletivo de humanidade.” Educação, direitos humanos, cidadania e exclusão social: Fundamentos preliminares para 
uma tentativa de refundação. Disponível em <http://www.dhnet.org.br/educar/textos/warat_edh_educacao_
direitos_humanos.pdf>. Acesso em: 01 setembro de 2011. p. 04-05.
14  Referência ao monstro da mitologia grega que multiplicava o número de cabeças ao tempo que 
uma delas era cortada.
15  WARAT, Luis Alberto. Educação, direitos humanos, cidadania e exclusão social: Fundamentos preliminares 
para uma tentativa de refundação. Disponível em <http://www.dhnet.org.br/educar/textos/warat_edh_
educacao_direitos_humanos.pdf>. Acesso em: 01 setembro de 2011. p. 05.
16  Com fulcro no pensamento waratiano, há uma necessidade de repensar tudo aquilo posto como 
universal e pacífico, o que passa por enxergar o outro enquanto sujeito, de modo a, com uma postura 
combativa, dar respostas aos mal-estares contemporâneos. Vale a lição do autor: “Reinventar, refundar, 
quer também dizer poder ver-se a si mesmo desde o outro e para o outro, repensar tudo o que nos foi 

Em tempos de alta modernidade, as certezas e as delimitações enrijecidas dos rompantes clássicos 
do amanhecer moderno não se mostram mais suficientes diante da complexidade galgada. Outrossim, o 
pluralismo identitário experimentado na atual conjuntura reclama uma readequação das instituições, de 
modo que se tornem eminentemente eficazes na percepção do outro.
  Nesse caminho, o sociólogo argentino LUIS ALBERTO WARAT repensa o Direito enquanto possibilidade 
de reconhecimento subjetivo17, porém não imputa ao judiciário o papel de principal transformador dessa 
celeuma, atribuindo ao processo de mediação o estandarte nas incursões para realização de tão árdua tarefa.
  Contudo, impossível não vergarmos à eventual possibilidade do sistema jurídico concretizar, ainda que 
de maneira não satisfatória, o intento incutido no homem do século XXI, de modo que o afazer do aplicador 
do direito, sujeito também repensado, possa oferecer bons instrumentos na referida empreitada. É o que 
doravante será visto. 

3 O papel (com)ativo do poder judiciário e o contramajoritarismo: uma compreensão waratiana

Com base nos aportes trabalhados no tópico anterior, cumpre estabelecer os dois enfoques que serão 
trabalhadas respectivamente neste tópico e no próximo: a compreensão waratiana do papel combativo do 
Poder Judiciário e do papel ativo do Poder Judiciário no sentido contramajoritário.

Nestes termos, a princípio, faremos uma breve menção sobre a compreensão waratiana acerca do 
contexto de surgimento do papel combativo exercido pelo Poder Judiciário e interpretaremos as (im)
possibilidades da manutenção deste discurso/prática no contexto de consolidação das Democracias; em 
seguida, no próximo tópico, destacaremos as (im)possibilidades do papel ativo do poder judiciário neste 
contexto; para, por fim compreender com o mestre argentino a função que este pode (deve) exercer na 
garantia da alteridade nos Estados pós-totalitários, no sentido de dar suporte jurídico ao espaço político, 
sobretudo, garantindo uma cidadanização do judiciário como forma de colocar em prática o Direito da 
transmodernidade.

Considerando o papel combativo do Poder Judiciário como equivalente ao desenvolvido pelo direito 
alternativo, podemos afirmar com WARAT que tal movimento teve origem na Itália, identificando-se com as 
práticas e idéias da “Magistratura Democrática” de inspiração marxista que reconheciam o uso ideológico 
de suas interpretações, descartando a neutralidade do discurso jurídico e aplicando o direito em favor dos 
oprimidos (WARAT, 1997, p.122). Contudo, no contexto latino-americano, tratava-se da reivindicação do 
caráter político do jurídico no período de transição dos Estados totalitários para os pós-totalitários como 
anúncio de tempos democráticos. 

Com isso, produziu-se uma contra-racionalidade jurídica, fundada em componentes políticos, 
determinando uma repulsa à dogmática jurídica. Conforme afirma WARAT, tal repulsa se estendia a 

obrigado a pensar desde as escolas, academias, instituições, desde os lugares dos especialistas, desde os 
lugares onde se pronuncia a digna voz da majestade, a digna voz das consciências acomodadas, aquelas que 
se acreditam estar na posse de um lugar de normalidade. Repensar tudo o que nos coloca em situações 
de discriminação, opressão, exclusão, seja no lugar do opressor ou do oprimido, do discriminado ou do 
discriminador. Reinventar as visões de mundo junto aos que não formam parte de todas essas certezas 
recém enumeradas. Um repensar de coração aberto e atento a tudo o que pode dar-se numa relação com 
o outro, desarmado de certezas ideológicas, com o coração aberto a tudo o que os vínculos com o outro 
pode brindar, procurando as palavras, os relatos, as ilusões que nos ajudem a olharmos a nós mesmos. 
Um tentar pensar de outro modo. Pensar para a reinclusão social, a partir do pensamento já estabelecido 
determina processos discriminatórios e de estratificação social.” Educação, direitos humanos, cidadania e 
exclusão social: Fundamentos preliminares para uma tentativa de refundação. Disponível em <http://www.dhnet.
org.br/educar/textos/warat_edh_educacao_direitos_humanos.pdf>. Acesso em: 01 setembro de 2011. p. 08
17  Segundo propõe o autor, ao provocar o grupo que chama de juristas acomodados: “Trataré de 
provocarlos proponiendoles pensar al Derecho como proceso de subjetivación (un complejo de retornos) 
que actúa creando la realidade del Derecho actuando y actualizando virtualidades de lo real. Seria, como 
punto de partida, el Derecho situado em la inmanencia del devenir transformador del entre-nos’, que son 
estados de transformación de la subjetividad creación de acontecimientos que nos permite salir de un 
‘estar siempre igual-afixados’, de ‘esos ya-dichos desde-siempre’. La demanda de lo nuevo como fuga de la 
afixia (monotonia, dominación, exclusión, el horror socialmente instalado.” (WARAT, 2004. p. 229-248. e p. 
245. 
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tudo sobre a suposição do caráter intrinsecamente opressivo da lei do direito. Foi uma 
reivindicação política da função política do direito. Mas, por que nos anos setenta os 
juristas progressistas da América Latina trataram de exaltar o lado político do direito? 
Era a forma de encurralar o inimigo, de suavizar os efeitos da doutrina da 
segurança nacional. Neste contexto, nasceu o pensamento crítico (contra-
dogmático) da América Latina. Algo muito diferente do que foi a origem 
da teoria crítica européia (WARAT, 1997, p. 150) (Grifo nosso)

Nesse sentido, o caráter combativo do Poder judiciário voltou-se contra o “estado de terror” e, em 
termos estratégicos, teve sua importância histórica. Ou seja, os magistrados do uso alternativo do direito 
valiam-se do Direito, livremente interpretado, contra os Estados totalitários18, caracterizando-se como um 
movimento democrático contra o discurso autoritário produzidos pelo Estado. Com efeito, tais atores 
político-jurídicos se valiam de componentes políticos para (não) interpretar a “letra fria da lei”.

Porém, como nos alerta WARAT, este enfrentamento do positivismo jurídico veio acompanhado de 
uma espécie de jusnaturalismo, onde o intérprete poderia atribuir livremente sentidos às leis. Com isso, “da 
ficcção performativa do pensamento dogmático passou-se (no contra-dogmatismo) à postulação estereotipada 
de um vazio (...) que só certos iluminados, ao que parece, poderiam preencher com legitimidade.” (WARAT, 
1997, p.149). 

Esta ressalva se faz importante, pois no contexto atual – dos Estados pós-totalitários -, este movimento 
perdurou para além das práticas judiciárias, chegando às universidades e se espraiando na formação dos 
novos juristas, o que acabou sobrelevando um “ressentimento como utopia”, bem como determinando uma 
Fobia ao Estado de Direito e à racionalidade jurídica. Ou seja: 

como um simulacro de tensão libertária (...) que conta com a cumplicidade de 
diversos grupos de professores de dreito (...) a tendência dominante no movimento 
latino-americano, que poderíamos chamar de ‘uso alternativo do direito’ – (por sua 
manifestação ultrapassada e não poder ser uma resposta de acordo com o capitalismo 
tardio) – manifesta-se carregado de uma violência política que o transforma em um 
modelo ‘alternativo’ de dominação. Tomam das concepções jurídicas já instituídas sua 
virulência e esquecem que elas contém também doses, nada depreciáveis, 
de racionalidade. (WARAT, 1997, p. 124) (Grifo nosso)

Com efeito, compreender a relevância histórica do modelo de luta do uso alternativo tardio do direito 
(AT) é de extrema importância, pois, com a sobrevinda do Estado (Democrático) de Direito, a permanência 
deste discurso compreende-se inadequada diante dos novos desafios que despontam na transmodernidade. 
Nesse diapasão, compreendemos, com WARAT, que a inserção da política 

como critério de validação dos sentidos jurídicos, é uma pendente deslizante em 
direção ao irracionalismo. Uma forma de negar o poder ético da razão, de 
introduzir um fantasma de moral socialista que arrebata todo poder de 
participação, todo respeito autêntico da alteridade (WARAT, 1997, p. 151) 
(Grifo Nosso). 

Ademais, compreendemos que a dogmática jurídica, as leis e o Estado (Democrático) de Direito 
são heranças às quais se tem que aceitar e enxergar o poder transformador, sobretudo porque legitimam 
o poder do Direito. De fato, algumas das impressões de WARAT sobre os perigos do papel combativo do 
18   Aqui, o totalitarismo compreende os Estados Ditatoriais, bem como aqueles que emergem da 
“democracia negando o conflito e a natureza indeterminada da sociedade. Desta forma, apresenta a 
sociedade simplesmente regida por uma ficção de unidade e harmonia; por esta ficção, lei, poder e saber se 
constituem como instâncias indiferenciadas que permitem construir uma imagem de uma ‘boa sociedade’, 
de um ‘bom governo’ e da ‘comunidade ideal’. É a imagem do povo Uno, ou do povo unido e indivisível. 
Parece-me que a crise estrutural da democracia se passa, sobretudo porque ela carrega em seu seio 
representações fictícias de unidade entre a lei, o poder e o saber; representações unitárias sobre o social e 
o político que são atualizadas de fato pelo totalitarismo” (WARAT, 1997, p.108)

Poder Judiciário, quando inseridas no contexto das discussões acerca do decisionismo judicial, bem como 
da legimitação do Poder Judiciário e das promessas não cumpridas pelo Constitucionalismo Social, ganham 
extrema notoriedade19. 

Nesse sentido, compreende-se obsoleta, quiçá contraproducente, a manutenção de um discurso 
combativo do poder judiciário, pois acaba inviabilizando a refundação da Política e da cidadania, esboçando 
o Direito como lócus privilegiado do fazer político20 cidadão e da Democracia. Cumpre-nos afirmar com 
WARAT que havemos de 

“ter em conta que a expansão do capitalismo multinacional (o capitalismo real do livre 
mercado) precisa de uma fórmula de governabilidade sem política, e de uma simbologia 
meramente retórica de democracia. No fundo uma negação de democracia, 
como mediação da cidadania e do direito de todos a viver conforme uma 
gramática jurídica instituída e respeitada pelo Estado” (WARAT, 1997, p. 151 
e 152).

Aqui desponta a proposta waratiana a qual aderimos no sentido de uma “nova articulação da 
legalidade-ética e da razão, [que] é o grande debate político que tem que atravessar o pensamento jurídico da 
transmodernidade” (WARAT, 1997, p. 153) em torno do Estado Democrático de Direito, sobretudo diante 
da negação da alteridade como decorrência dos efeitos das biopolítica e do biopoder – analisadas no tópico 
anterior. Isso porque, 

recuperar a distância interpretativa da lei, como criatividade ético-raconal-legal; 
tratando ao mesmo tempo de recuperar o político no direito, como conjunto de 
princípios geradores das novas relações que os homens mantenham entre si e com o 
mundo, e não com usos desconstrutivos que se assemelham às formas anarquistas de 
resistência. Isso podia ser útil nos anos sessenta, mas é descartável nos anos noventa 
(WARAT, 1997, p. 154). 

Com efeito, a partir da reconfiguração do Estado Democrático de Direito, ganhou notoriedade a 
jurisdição constitucional, especialmente resguardando a democracia e os direitos fundamentais, de modo que 
o Estado pós-totalitário legou uma função contramajoritária (KELSEN, 1990, p. 263) ao Poder Judiciário. Tratava-
se de uma legitimação renovada voltada à defesa de minorias, diante da vontade das maiorias eventuais, sob o 
manto de proteção das normas constitucionais, sobretudo diante dos efeitos do segundo pós-guerra.

Nesse caminhar, do Estado de Direito, passando pelo Estado Social em direção ao Estado Democrático 
de Direito, houve uma alteração completa na estrutura e na função concebida/exercida pelo Poder Judiciário, 
sobremaneira no tocante à compreensão do constituir da Constituição – discussão de extrema relevância, que 
ora se toma como ponto de partida, tendo em vista a delimitação do presente trabalho21. 

Com efeito, o tema de abordagem do próximo tópico vinculará a experiência brasileira ao papel ativo 
que pode (deve) ser exercido pelo poder judiciário no contexto do Estado Democrático de Direito.

19  Discussão que será posta nos próximos tópicos
20  Para aprofundar esta discussão, conferir MAUS, Ingeborg. Judiciário como Superego da Sociedade: 
o papel da atividade jurisprudencial na “sociedade órfã”. Trad. Martônio Lima e Paulo Albuquerque. In: Novos 
Estudos CEBRAP, nº 58, 2000; HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre a factilidade e a validade. Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, Vol. I e II, 1997; GARAPON, Antoine. Le Gardien de Promesses. Paris: Odile Jacob, 
1996; STRECK, Lênio Luiz. Verdade e Consenso. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.
21  Para aprofundar o tema, conferir MIRANDA, Francisco Pontes de. Comentários à Constituição de 
1967. Com a Emenda nº 1, de 1969. Tomo I (Arts. 1º-7º). 2ª Ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais,1970; 
JÚNIOR, Dirley da Cunha Curso de direito Constitucional. Salvador: JusPodivm, 2011; SARLET, Ingo Wolfgang. 
Dignidade da Pessoa Humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. 2ª Ed., Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2002; STRECK, Lenio Luiz, Jurisdição Constitucional e Hermenêutica, Rio de Janeiro: 
Forense 2004; FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 3ª Ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2011.
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4 BREVES CONSIDERAÇÕES VERDE-LOURAS

 Conforme vimos, talvez não haja maiores complicações em projetar, no plano teórico universal, o 
judiciário como possibilidade de resistência ao biopoder, quando atuante contra as dinâmicas totalitárias no 
exercício de sua função contramajoritária.
 Ocorre que a maioria das análises teóricas partem de marcos conceituais amadurecidos, verificados 
no mais das vezes nos países centrais, numa leitura que não se adéqua às peculiaridades da periferia do 
planeta.

Assim, pensar, por exemplo, o capitalismo industrial, o judiciário, a democracia, dentre outros conceitos 
que serviram de aporte no deslinde deste trabalho, é visualizá-los com certa perfeição, de modo que o maior 
problema se ergue quando se empreende uma leitura em espaços onde tal amadurecimento não se deu 
satisfatoriamente e a deficiência destes conceitos terminam por encaminhar de forma diferenciada cada uma 
dessas análises, acarretando em conclusões diversas.

Como esboçado no capítulo anterior, a América Latina saboreou um processo de transformações 
históricas distinto dos países pioneiros no capitalismo industrial e, por certo, isso trouxe profundas 
consequências no amadurecimento institucional de suas estruturas, de modo que o Poder Judiciário 
acompanhou tais mudanças, agregando novas funções.

No caso brasileiro, os vinte e um anos de ditadura cívico-militar, bem como os vinte e nove anos até 
a promulgação da Carta Constitucional de 1988, pretensa coveira da velha ordem, deixaram amarga sequela 
no retorno da caminhada democrática, com repercussão negativa também no judiciário nacional.

Numa leitura luhmanniana, intermediada pelas considerações do jurista MARCELO NEVES22, tem-se 
no país uma dificuldade de dinamismo funcional de seus sistemas, especialmente do sistema jurídico, dado a 
chamada corrupção sistêmica23.

De maneira sucinta, na visão do autor germânico, as transformações enfrentadas pela sociedade no 
passar da história, sobretudo a sociedade moderna, acarretaram numa complexificação de suas estruturas 
sociais, o que ensejou uma diferenciação funcional destas, de modo a conduzi-la na empreitada emergente.24 

Com o amadurecimento da modernidade, os sistemas em questão acompanharam seu desenvolvimento, 
reivindicando uma autonomia própria que passa a ser manifestada pelo estabelecimento dos chamados código-
diferença25, os quais determinam o que será trabalhado dentro de cada estrutura.

22  Citamos como obras de referência, nas quais o autor trabalha com tal perspectiva: Entre Têmis e 
Leviatã: uma relação difícil. São Paulo: Martins Fontes, 2008; A constitucionalização simbólica. São Paulo: Martins 
Fontes, 2007; Estado Democrático de Direito e constitucionalismo na América do Sul. In BODANDY, Armin 
von; PIOVESAN, Flávia; ANTONIAZZI, Mariela Morales (Coord.). Direitos Humanos, Democracia e integração 
jurídica na América do Sul. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
23  Leciona Neves, analisando especificamente tal corrupção no direito, que: “A chamada ‘corrupção 
sistêmica’ tem tendência à generalização nas condições típicas de reprodução do direito na modernidade 
periférica, atingindo o próprio princípio da diferenciação funcional e resultando na alopoiese do direito. 
Não se trata, portanto, de bloqueios eventuais da reprodução autopoiética do direito positivo, superáveis 
através de mecanismos imunizatórios complementares do próprio sistema jurídico. O problema implica 
o comprometimento generalizado da autonomia operacional do direito. Diluem-se mesmo as próprias 
fronteiras entre sistema jurídico e ambiente, inclusive no que se refere a um pretenso direito extra-estatal 
socialmente difuso.”. (NEVES, 2007. p. 147).
24  Segundo Marcelo Neves, aportado no pensamento de Niklas Luhmann: “De 
acordo com esse modelo [explicativo], a sociedade moderna distingue-se pela sua alta complexidade. 
‘Considerando o número, a diversidade e a interdependência de ações possíveis’, assim enfatiza Luhmann, ‘a 
sociedade moderna é supercomplexa – muito mais complexa do que qualquer das formações sociais mais 
antigas, limitadas regionalmente’. Por um lado, a supercomplexidade envolve supercontingência e abertura 
para o futuro; por outro, provoca pressão seletiva e diferenciação sistêmico-funcional. Na medida em que 
estão presentes complexidade (que implica pressão seletiva), pressão seletiva (que importa contingência) e 
contingência (que significa risco), desenvolve-se uma sobrecarga seletiva que exige especificação de funções 
em sistemas parciais diferenciados e operacionalmente autônomos.”. (NEVES, 2008. p. 15-16).
25  Extrai-se da lição de Marcelo Neves que código-diferença pode ser caracterizado como estrutura 
binária de valor negativo e positivo específico a cada sistema, o que o distingue dos demais e das 
comunicações exteriores. (NEVES, 2008, p. 67).

 Assim, os sistemas sociais seriam estruturas determinadas por um código-diferença, espécie de código 
genético de atuação, fechados operacionalmente, ou seja, sem a possibilidade de ingerência direta de outros 
sistemas ou códigos-diferença. 
 De maneira ilustrativa, tem-se, por exemplo, um sistema jurídico que opera autonomamente a partir 
do código-diferença binário lícito/ilícito, um sistema político que opera pelo código poder/não-poder, um 
econômico funcionalmente operado através do código-diferença ter/não-ter, dentre outros sistemas, cada 
qual com um fechamento específico para o trabalho autônomo.
 Por outro lado, estes mesmos sistemas não atuam de maneira solipsista, de tal sorte que há uma 
abertura cognitiva que propicia interferências comunicativas intersistêmicas, porém, sem uma ingerência direta, 
de modo que qualquer troca passa pelo filtro do código-diferença correspondente do sistema destinatário.
 Ocorre que no caso dos países periféricos não houve um desenvolvimento apropriado das instituições 
modernas e o processo de amadurecimento destes sistemas se fez à força.26 O que explica o fenômeno 
do Poder Judiciário exercendo uma função combativa conforme se verifica na compreensão esboçada nos 
tópicos anteriores. 

Assim, ao revés do experimentado nos países de capitalismo central, quando a estrutura liberal se 
mostrou ineficiente e o Estado foi obrigado a intervir em searas antes intocáveis, assumindo o papel de 
Estado promotor, numa política social; os países da periferia latino-americana, como o Brasil, sofreram com a 
dura repressão dos regimes ditatoriais.

Este período de apneia democrática e concentração do poder terminou por interferir no processo 
de diferenciação sistêmica, fazendo surgir disfunções naquelas estruturas que deveriam operar de maneira 
fechada.

Neste processo, há uma prejudicial sobreposição de sistemas e isso é facilmente verificado no caso 
do sistema jurídico, o qual passa a operar com atuação direta de códigos-diferença como o político (poder/
não-poder), o econômico (ter/não-ter), criando figuras esdrúxulas e situações discrepantes dentro de suas 
canaletas.27 Com efeito, apresenta-se o argumento central no sentido da incompatibilidade do papel combativo 
exercido pelo poder judiciário de outrora. 

Nesse sentido, nos países de modernidade tardia (STRECK, 2009, p. 21-59), como é o caso do 
Brasil, o paradigma do Estado Democrático de Direito, pós-totalitário, vingou imbricado ao Estado Social, 
especialmente com a Constituição de 1988, impondo à ordem jurídica novas fórmulas, atores e métodos na 
implementação das políticas públicas que viriam a suprir as mais diversas necessidades.

Contudo, diante das promessas não cumpridas após a refundação do Estado em 88, o Judiciário passou 
a exercer, além da função contramajoritária referida, um papel ativo no sentido de implementar os direitos 
fundamentais não atendidos pelas pretensões similares às do Estado Social do capitalismo central. Isso que 
implicou em uma reestruturação completa no cotidiano dos operadores jurídicos, já que a nova compreensão 
de Estado delineada pela CF 88 quedava inerte, restando à jurisdição cobrar as prestações não atendidas pelo 
inativismo político. Nos dizeres de BOLZAN, o Estado Social: 

se agiganta com a crise das estruturas político-jurídicas da modernidade, ganhando 
cada vez mais espaço e centralidade a ação jurisdicional como ambiente propício 

26   Como precisa Neves: “A bifurcação no desenvolvimento da sociedade moderna (mundial) resultou 
para os países periféricos em uma crescente e veloz complexificação social, sem que daí surgissem sistemas 
sociais capazes de estruturar ou determinar adequadamente a emergente complexidade”. (NEVES, 2007. p. 
172).
27  Marcelo Neves se manifesta da seguinte forma sobre a dinâmica de exclusão sul-americana e o 
problema da diferenciação sistêmica: “A corrupção sistêmica do direito tem tendência à generalização 
no caso típico da América do Sul, afetando o próprio princípio da diferenciação funcional e, portanto, 
tendo efeitos contrários à autonomia operacional do direito (ilegalidade e inconstitucionalidade da prática 
jurídica). Isso significa, por um lado, que determinados setores sociais têm forte probabilidade de não sofrer 
as sanções previstas na ordem jurídica, contando com a impunidade quando da prática de ilícitos penais; 
por outro, que outros setores sociais são rigidamente subordinados às imposições restritivas, mas não 
dispõem de acesso a direitos básicos.”. (NEVES, 2010, p. 203-222). Mais a frente, arremata ainda o autor: 
“É essa cultura jurídica e política dominante, uma cultura da ilegalidade: em regra, contra os subincluídos, 
pratica-se o legalismo fetichista, o autismo jurídico aparente, a intolerância jurídica; para os sobreincluídos, a 
permissividade jurídica, a impunidade.”. (NEVES, 2010, p. 214).
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para o tratamento da questão social e onde uma percepção liberal-individualista-
egoística dos direitos sociais ainda parece predominar, muitas vezes em ‘perfeita’ 
harmonia com estratégias políticas de ‘clientelização fidelizada’ da cidadania, oriundos 
de uma tradição patrimonialista e autoritária, onde a ‘concessão de direitos’ vai 
de encontro a um projeto de construção de cidadania, muito em voga na história 
política latino-americana, na qual um ‘falso’ Estado Social – na prática um Estado 
Assistencial – foram ‘doados’ pelos ‘donos’ do poder político-econômico a indivíduos 
‘bestializados’(BOLZAN, 2010, p. 103)

Nesse diapasão, é aqui que se figura o paradigma esboçado do Poder Judiciário exercendo um papel 
ativo. Isso porque do Constitucionalismo Dirigente28 ao Dirigismo Constitucional Invertido29, a judicialização 
da política30, enquanto fenômeno ínsito ao ativismo judicial31, vem representando uma tábua de salvação da 
sociedade frente aos eixos d(a política econômica)o capitalismo neoliberal. 

Trata-se, pois, dos atores jurídicos atuando na garantia dos direitos fundamentais-sociais de acordo 
com o novo pacto político. Com efeito, esta nova função relaciona-se com a iniciativa do Estado-juiz regular 
o Estado-administrador e o Estado-legislador diante de suas ineficiências a partir do pleito da sociedade.

Nesse sentido, compreende-se que há um deslocamento do eixo da cidadania, voltando-se à jurisdição, 
o que é preocupante, já que volta à institucionalização da função política no direito. No dizer de WARAT, “as 
idéias dominantes na atualidade, baseadas em concepções juridicistas do poder e da política, se instalam no 
sentido do poder instituído, da dominação social totalitária” (WARAT, 1997, 113). Acrescenta em seguida:

O juridicismo apresenta um modelo de Estado que precisa cumprir uma ampla 
função protetora através do direito. Este deve preservar e garantir todos os meios 
para o exercício de ‘certas liberdades’ (...) ou, pelo menos, em atenuar os rigores e 
riscos de um ocaso social que possa ameaçar essas liberdades. Assim, o juridicismo 
assume a imagem de um  ‘Estado Socorro’ que precisa atender às exigências mínimas 
das chamadas ‘democracias sociais’. Concebe-se a existência de um poder tutelar 
que precisa ser atenuado pelo controle dos setores sociais sobre certas esferas de 
influência. (WARAT, 1997, p.113) 

Com efeito, cumpre destacar que o papel ativo do poder judiciário pode figurar como colonizador da 
prática democrática, já que esta pressupõe uma incessante recriação de espaços além das limitações inerentes 
do poder estabelecido, bem como distante dos lugares em que se exercita e se produz institucionalmente o 
imaginário social. Como afirma WARAT, “A democracia vai-se realizando nas margens do poder estabelecido 
e como uma negação permanente de seus efeitos simbólicos” (WARAT, 1997, p. 112).

Nesta quadra, pode-se retomar os conceitos abordados no tópico 2, inerentes à biopolítica enquanto 
expressão do biopoder. Isso porque, ao instituir um lócus de manifestação das insatisfações relacionadas com 
as pretensões democráticas, as limitações inerentes à racionalidade jurídica impedem o livre exercício da 
cidadania enquanto expressão máxima do Estado Democrático de Direito. Com efeito, este papel ativo do 

28  Cf. STRECK, Lênio Luiz. Constitucionalismo, Jurisdição Constitucional e Estado Democrático de 
Direito: ainda é possível falar em constituição dirigente?. IN: Constituição, Sistemas Sociais e Hermenêutica: 
anuário do programa de Pós-Graduação em Direito da UNISINOS: mestrado e doutorado. BOLZAN 
DE MORAIS, Jose Luis (Org.); e STRECK, Luis Lenio. Porto Alegre: Livraria do Advogado; São Leopoldo: 
Unisinos, 2002
29  Cf. BERCOVICI, Gilberto; MASSONETO, Luis Fernando. A Constituição Dirigente Invertida: A 
blindagem da Constituição Financeira e a Agonia da Constituição Econômica. Separata do Boletim de Ciências 
Económicas. Portugal: Coimbra, 2006; CANOTILHO, J. J. Gomes. Os Brancosos e Interconstitucionalidade. 
Itinerários dos discursos sobre a historicidade constitucional. Coimbra, Almedina, 2006
30  Trata-se do termo acadêmico que compreende o fenômeno da intervenção do Poder Judiciário 
no contexto da esfera política reservada ao Poder Legislativo e à Administração Pública. Para maior 
aprofundamento, conferir; CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 
1993; STRECK, Lênio Luiz . Verdade e Consenso. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.
31  Para conferir a relação entre a judicialização da política e o ativismo judicial: VIANNA, Luiz Werneck. A 
judicialização da política e das relações sociais no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 1999.

Poder Judiciário, embora benéfico àqueles que postulam, acaba por tornar-se, quando vitoriosos, paliativo das 
necessidades públicas. Como nos afirma o mestre argentino:

É fundamental recuperar o vínculo da vida com a política, tratando de que comece a 
passar o menos possível pelo Direito. O homem deixando de ser objeto para  passar 
a ser sujeito do poder político. O homem disciplinado e de corpo dócil recomeçando 
a ser indisciplinado, autônomo. Começando a ser Homem. Um outro sentido da 
relação entre a política e a vida que proponho chamar de eco-política. A biopolítica 
sem o biojuris, o desafio de que o homem encontre a sua felicidade e sua autonomia 
no mesmo lugar onde encontrou a sua servidão (...) A decadência da democracia 
moderna e sua progressiva aproximação dos estados totalitários nas sociedades pós-
democráticas e espetaculares têm suas raízes na bio-jus-política (WARAT)32 

Entretanto, este mesmo Estado Democrático de Direito, que institucionaliza o âmbito de atuação 
relacionado à cidadania, notadamente no tocante aos direitos fundamentais-socias, quando se refere à garantia 
da alteridade por meio de uma atuação contramajoritária, acaba tendo um papel ativo condizente com a 
proposta waratiana. 

Em vias de conclusão do presente trabalho, é nesse sentido que se procederá a analise que se segue 
no próximo tópico.

CHEGADA

Nesta quadra, reputa-se necessário afirmar em que consiste o papel ativo do poder judiciário de 
acordo com o pensamento waratiano para além do fenômeno da judicialização da política enquanto papel ativo 
do Poder judiciário e do papel combativo exercido por este no período de transição do “Estado de terror” 
em direção ao Estado (Democrático) de Direito:

Já não basta aliviar aos excluídos com a desconstrução retórica do capitalismo [Poder 
Judiciário ativo ou ativismo judicial]. Tampouco serve negar o valor da lei para assinalar 
ao poder a sua origem e competência[Poder Judicial combativo]. Pensar o direito, 
na condição transmoderna, requer uma sensibilidade que não anule a ideia de uma 
necessária instituição jurídica da sociedade, a referência a um marco normativo que, a 
margem de suas ambivalências, permita o controle ético-racional do que se vai decidir. 
Podemos perguntar qual a fecundidade de uma proposta que pode desembocar numa 
ignorância deliberada do ordenamento normativo vigente. Para escutar o novo não 
é preciso ceder à ilusão da ruptura radical do estabelecido. Seria o retorno ao caos, 
onde aparentemente, tudo poderia estar potencialmente proibido (WARAT, 1997, p. 
153)

Com este desiderato, deve-se constatar, a partir das razões mencionadas nos tópicos anteriores que 
as duas funções (ativa e combativa) exercidas pelo poder judiciário em seus devidos contextos foram de 
extrema valia à construção da cidadania e à consolidação da democracia no estágio atual, notadamente na 
experiência brasileira e latino-americana. 

Contudo, compreende-se controversa a convivência destes paradigmas no contexto atual – conforme 
as razões já mencionadas -, sobretudo porque o papel combativo do Poder Judiciário acaba inserindo a (ir)
racionalidade política nos processos decisórios inerentes ao decisionismo, possibilitando uma fuga do Estado 
às pretensões do Constitucionalismo Social (WARAT, 1997, p. 151 e 152), bem como, tendo em vista que 
um papel ativo do Poder Judiciário como garantidor do Estado Providência pode contribuir para a inércia da 
prática democrática. Com efeito, estes dois fenômenos, de acordo com a linguagem luhmanniana, decorrem, 
como visto, de uma sobreposição dos sistemas, de modo que um acaba por impor o seu código aos demais, 

32  WARAT, Luis Alberto. Educação, direitos humanos, cidadania e exclusão social: fundamentos 
preliminares para uma tentativa de refundação. Disponível em <http://www.dhnet.org.br/educar/textos/
warat_edh_educacao_direitos_humanos.pdf>. Acesso em: 01 setembro de 2011 Observa-se que o texto 
não está paginado, por isso, a citação não se deu pelo método autor-data utilizado neste trabalho
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ocasionando uma completa corrupção sistêmica.
Ultrapassando os caminhos trilhados, deve-se notar que, para além de garantidor das promessas 

constitucionais, à luz das perspectivas waratianas, o poder judiciário encontram na alteridade o ganha posto 
central no direito da transmodernidade. É o que nos ensina WARAT:

É dizer, estou reivindicando o valor transmoderno do ‘Estado de Direito’ como 
significante que expressa o valor da lei do direito na constituição do vínculo social 
(...) É dizer, o ‘Estado de Direito’ como manifestação de um outro que por 
sua só presença impõe a impossibilidade no reino de minha liberdade absoluta e a 
diferença como princípio ético do direito: o outro como razão da lei do 
direito. (...) A cidadania como lei de direito (WARAT, 1997, p. 157)

Para esta transição, reputa-se fundamental compreender o conflito como um algo inerente à vida-
com-o-outro, sobretudo vinculando o Poder judiciário como um garante da cidadania e da alteridade. Nesse 
sentido, o projeto waratiano se lança como proposta de humanização do judiciário com vistas a que uma 
identidade institucional perdida seja reencontrada na figura de um juiz cidadão. Com efeito, a figura do 
magistrado desloca-se dos semi-Deuses para à sensibilidade inerente ao homem comum. É este o processo 
de cidadanização do Judiciário a que se refere WARAT.

Dessa forma, reputa-se que a cidadania e, portanto, a cidadanização do judiciário como as forma de 
apartar os corpos dos magistrados da estrutura que sustenta o poder do Estado, como resistência à bio-
política. Aqui o caráter contramajoritário do poder judiciário corresponde sobretudo à compreensão da 
alteridade enquanto instância necessária à prática jurídica, trata-se, pois, de tornar o cidadão o magistrado 
para cidadanizar a justiça de modo a compreender o Direito que é o lugar da justiça, como o lugar da 
realização da qualidade de vida, para além do normativo.

Com efeito, trata-se de cidadanizar o Direito por intermédio de uma “desprofanização dos conflitos 
convertidos em litígios, que por sua vez permita aos autores de um conflito escutarem-se a si mesmos [já 
que] Quem pode escutar a si mesmo, começa a sentir-se cidadão” 33. Nesse sentido, viabiliza-se uma dimensão 
jurídica da política, ou seja, “o direito da cidadania na determinação do Direito, e seu direito a 
ter mais direitos (ampliação da esfera positiva dos direitos subjetivos, principalmente pelas normas que 
impõem deveres jurídicos aos órgãos do Estado). O direito ao Direito da cidadania” (WARAT, 2004, 
p.415) (grifo nosso).

REFERÊNCIAS

BERCOVICI, Gilberto; MASSONETO, Luis Fernando. A Constituição Dirigente Invertida: A blindagem 
da Constituição Financeira e a Agonia da Constituição Econômica. Separata do Boletim de Ciências 
Económicas. Portugal: Coimbra, 2006

BOLZAN DE MORAIS, José Luis. A atualidade dos direitos sociais e a sua realização estatal em um contexto 
complexo e em transformação. IN: Constituição, Sistemas Sociais e Hermenêutica: anuário do 
programa de Pós-Graduação em Direito da UNISINOS: mestrado e doutorado. 

CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 3ª Ed. Coimbra: Almedina, 
1997 

__________________. Os Brancosos e Interconstitucionalidade. Itinerários dos discursos sobre a 
historicidade constitucional. Coimbra, Almedina, 2006

FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade: Curso no Collège de France (1975-1976). São Paulo: Martins 
Fontes, 2000.

__________________. Microfísica do poder. São Paulo: Graal, 2011

33 WARAT, Luis Alberto. Educação, direitos humanos, cidadania e exclusão social: fundamentos preliminares 
para uma tentativa de refundação. Disponível em <http://www.dhnet.org.br/educar/textos/warat_edh_
educacao_direitos_humanos.pdf>. Acesso em: 01 setembro de 2011 Observa-se que o texto não está 
paginado, por isso, a citação não se deu pelo método autor-data utilizado neste trabalho Vide nota 33 

GARAPON, Antoine. Le Gardien de Promesses. Paris: Odile Jacob, 1996.

HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre a factilidade e a validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
Vol. I e II, 1997.

__________________. A Nova Intransparência: A crise do Estado de Bem-Estar Social e o Esgotamento 
das Energias Utópicas. Novos Estudos CEBRAP, n18, Setembro de 1987

KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. Tradução Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins 
Fontes. Brasília, 1990

MAUS, Ingeborg. Judiciário como Superego da Sociedade: o papel da atividade jurisprudencial na “sociedade 
órfã”. Trad. Martônio Lima e Paulo Albuquerque. In: Novos Estudos CEBRAP, nº 58, 2000.

NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: Martins Fontes, 2007

__________________. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. São Paulo: Martins Fontes, 2008

__________________. Estado Democrático de Direito e constitucionalismo na América do Sul. In 
BODANDY, Armin von; PIOVESAN, Flávia; ANTONIAZZI, Mariela Morales (Coord.). Direitos Humanos, 
Democracia e integração jurídica na América do Sul. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010

STRECK, Lênio Luiz Constitucionalismo, Jurisdição Constitucional e Estado Democrático de Direito: ainda é 
possível falar em constituição dirigente?. IN: Constituição, Sistemas Sociais e Hermenêutica: anuário 
do programa de Pós-Graduação em Direito da UNISINOS: mestrado e doutorado. BOLZAN DE MORAIS, 
Jose Luis (Org.); e STRECK, Luis Lenio. Porto Alegre: Livraria do Advogado; São Leopoldo: Unisinos, 2002

__________________. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica, Rio de Janeiro: Forense 2004

__________________. Verdade e Consenso. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.

__________________. Hermenêutica Jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção 
do Direito, 8ª Ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009

WARAT, Luiz Alberto. Introdução Geral ao Direito. Vol. III O direito não estudado pela teoria moderna 
jurídica. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997.

__________________. Epistemologia e ensino do direito: o sonho acabou; coordenadores: Orides 
Mezzaroba, Arno Dal Ri Júnior, Aires José Rover, Claudia Servilha Monteiro. Florianópolis: Fundação Boiteux, 
2004.

__________________. Territórios desconhecidos: a procura surrealista pelos lugares do abandono do 
sentido e da reconstrução da subjetividade. Coordenadores: Orides Mezzaroba, Arno Dal Ri Júnior, Aires José 
Rover, Claudia Servilha Monteiro. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004

__________________. Educação, direitos humanos, cidadania e exclusão social: fundamentos 
preliminares para uma tentativa de refundação. Disponível em <http://www.dhnet.org.br/educar/textos/
warat_edh_educacao_direitos_humanos.pdf>. Acesso em: 01 setembro de 2011.

__________________. A puertas abiertas: intensidades sobre el plano inconciente en la filosofia del 
Derecho. In.: Surfando na pororoca: O ofício do mediador. (Coord.) MEZZAROBA, Orides et alii. 
Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004



127126

Ativismo judicial: uma questão de poder ou reflexo de mudanças institucionais?

Isabela Souza de Borba1

Frederico Magalhães Costa2

RESUMO

O presente trabalho parte da ideia de que o Judiciário atravessa um momento de rupturas e redefinições 
institucionais talvez ainda não manifestadas de forma explícita. As reflexões sobre o assunto demonstram certa 
dificuldade em estabelecer o papel do juiz neste contexto. Recorrentemente problemas de ordem política, 
como a ineficácia dos direitos sociais ou mesmo o estabelecimento de diretrizes de cunho político-econômico, 
têm sido transferidos ao Judiciário, determinando a prestação de uma tutela jurisdicional que evidencia o que 
(academicamente) se convencionou chamar judicialização da política. O problema é estabelecer os fatores 
que determinam o ativismo judicial, para, a partir daí, verificar sua legitimidade no Estado de Direito. Como 
hipóteses, podem-se elencar duas principais. A primeira diz respeito à dificuldade de lidar com os direitos 
fundamentais, principalmente os que demandam atuação positiva do Estado, cujos postulados estão imbricados 
em todo o ordenamento jurídico pátrio e ensejam a redefinição das funções estatais para sua implementação. 
Por outro lado, deve-se analisar o ativismo judicial como questão determinada pelas variáveis do poder, ou 
seja, deve-se considerar o viés paternalista que o Judiciário assume ao chamar para si problemas que dizem 
respeito apenas à esfera política, desempenhando um papel de tábua de salvação no seio de uma sociedade 
carente de soluções concretas, mas, ainda, esperançosa. Assim, as hipóteses devem ser verificadas, mas não 
necessariamente terão caráter exclusivo, pois serão agregadas a fim de fomentar o debate sobre a complexa 
problemática que permeia o ativismo judicial no Brasil. Objetiva-se verificar quais fatores determinam o 
ativismo judicial, para aprofundar o debate sobre a legitimidade desse fenômeno. 
Palavras-chave: Ativismo Judicial; Paternalismo; Separação de Poderes; Democracia.

SUMMARY

This paper starts from the idea that the judiciary is undergoing through a time of redefinition and institutional 
ruptures that is not yet expressed explicitly. Most part of the reflections about this theme has shown some 
difficulty in establishing the role of the judge in that context. Recurrent political problems, such as the 
ineffectiveness of social rights or the establishment of guidelines for political-economic, have been transferred 
to judiciary, determining the provision for a judicial review which shows that (academically) could be called 
“judicialization of politics”. The problem is to establish the factors that determine the “judicial activism”, 
and, from there, verify its legitimacy in the rule of law. Hypotheses, it can be to list the main two. The first 
concerns the difficulty of dealing with fundamental rights, especially those that require positive action by the 
State, whose postulates are interwoven throughout the legal parental rights and gives rise to the redefinition 
of state functions to its implementation. On the other hand, must analyze the judicial activism as a matter 
determined by the variables of power, so, should be considered paternalistic bias assumes that the judiciary by 
calling for themselves matters of concern only to the political sphere, playing a role lifeline in the midst of a 
society lacking concrete solutions, but also hopeful. Thus, hypotheses must be verified, but will not necessarily 
exclusively, for they shall be aggregated in order to stimulate debate on the complex issues that pervades the 
judicial activism in Brazil. The objective is to determine what factors determine the judicial activism, to deepen 
the debate on the legitimacy of this phenomenon. 
Keywords: Judicial Activism, Paternalism, Separation of Powers; Democracy.
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INTRODUÇÃO

A definição das funções e competências jurisdicionais pela Constituição da República de 1988, bem 
como a reformulação dessas atribuições pela Emenda Constitucional n. 45/04, desempenharam um papel 
significativo no sentido de alargar o âmbito de atuação dos juízes brasileiros. A competência do Poder Judiciário 
foi estendida no sentido de abarcar, por exemplo, o controle de constitucionalidade das leis, de modo que 
questões de cunho político foram aos poucos sendo transferidas para o Poder Judiciário, especialmente 
diante da necessidade de garantir-se a supremacia da ordem constitucional e, por suposto, o processo e o 
conteúdo democrático em que foi engendrada.

Com efeito, a história do Judiciário e das instituições políticas revelou a necessidade de implementação 
do controle de constitucionalidade como medida de coibir formal e materialmente a elaboração de leis que 
não estejam em consonância com a Constituição. Nessa tarefa, o Judiciário atua contra a maioria que elegeu, 
por meio de sufrágio universal e secreto, seus representantes. Logo, diz-se que os juízes desempenham uma 
função contramajoritária, já que, além de zelar pela observância do texto constitucional, é responsável por 
tutelar os interesses das minorias. Assim, a dita função contramajoritária do Poder Judiciário visa a resguardar 
a democracia em sua acepção material3 que, pelo viés garantista, abarca, necessariamente, a tutela dos direitos 
fundamentais em benefício das minorias, sob pena de transformar o regime democrático em uma temida 
tirania da maioria. 

Naturalmente, essa gama de funções atribuídas ao Poder Judiciário – entendido, então, como garante, 
em última instância, da democracia e dos direitos fundamentais – fez surgir novos fenômenos no universo 
jurídico, como é o caso da judicialização da política, problemática que tem sido palco de fundadas discussões 
a respeito da legitimidade da interferência do Judiciário em esferas essencialmente políticas. 

As discussões, no entanto, devem-se não apenas a uma conjuntura de ordem teórica, mas ao mundo dos 
fatos, já que, não raro, decisões judiciais têm deflagrado a interferência do Poder Judiciário na esfera política, 
leia-se, no âmbito da Administração Pública, quando está em jogo a efetivação dos direitos fundamentais. 
Operam-se verdadeiras determinações ao Poder Executivo, principalmente no que se refere à implementação 
de políticas públicas voltadas aos direitos sociais, tema que, inclusive, foi submetido ao crivo do Supremo 
Tribunal Federal4.

Essa situação denota a tensão que se coloca entre a ingerência do Judiciário na esfera política e, por 
outro lado, a necessidade de efetivação dos direitos fundamentais. Surgem, assim, os debates a respeito da 
(in)suficiência da clássica teoria montesquiana da separação dos poderes para explicar esse fenômeno que 
passou a ser uma das questões mais latente na agenda política. Nesse âmbito, analisa-se, principalmente, o 
controle de atos administrativos e de políticas públicas pelo Poder Judiciário, numa tentativa de repensar os 
atuais fundamentos, bem como a própria estrutura do princípio da separação dos poderes. 

Ainda que essa seja uma problemática relevante do ponto de vista da teoria do direito e, mesmo da 
teoria política, o presente trabalho limita-se à análise de dois fatores relacionados ao ativismo judicial. O 
primeiro fator a ser analisado é o ativismo judicial enquanto processo necessário à efetivação dos direitos 
fundamentais. Em contrapartida, o segundo fator diz respeito ao ativismo judicial enquanto manifestação de 
poder e afirmação do Judiciário como tábua de salvação para a solução de conflitos de ordem política e como 
pater de uma sociedade órfã (Ingebord Maus). É justamente com base nessa problemática que o presente 
trabalho será desenvolvido, buscando contrapor as reais necessidades de atuação do Judiciário em relação às 
irrefutáveis matizes que permeiam o ativismo judicial.

Nesse contexto, verifica-se imprescindível estudar as duas principais vertentes relacionadas ao assunto 
em tela, uma se condiciona a afastar a hipótese de intervenção judicial na esfera política, com fundamento, 
3  Em Kelsen, a democracia era concebida essencialmente em sua dimensão formal, sendo, pois, 
democrática toda a decisão tomada pelos representantes eleitos pelo povo, tendo por base os direitos de 
liberdade e igualdade política. Mais tarde, também no âmbito da Teoria do Direito, Luigi Ferrajoli traz à tona 
a dimensão substancial de democracia, cujo elemento central reside na limitação da vontade da maioria, em 
virtude de um núcleo de direitos fundamentais considerados fundantes do Estado e que não podem sofrer 
qualquer tipo de alteração ou subtração ainda que por deliberação da maioria. Ferrajoli concebe o Estado 
de Direito como um sistema de limites substanciais em relação ao poder, seja ele manifestado em um regime 
autocrático ou, mesmo, democrático. 
4  A respeito da educação, ver o voto proferido na ADPF n. 45.
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sobretudo, na ordem democrática – procedimentalismo –, e outra cuja tendência é defender a atuação 
positiva dos magistrados em tutela da efetivação dos direitos fundamentais – substancialismo. 

O paralelo entre essas duas correntes principais propicia o aprofundamento da pesquisa no que 
tange à identificação do ativismo judicial como medida necessária ou propositalmente de poder. Ressalta-
se, no entanto, que os objetivos traçados para o presente estudo não têm o condão de estancar a matéria 
ou, mesmo, se direcionam a assumir um ou outro ponto de vista. O pressuposto principal é estimular uma 
visão crítica a respeito do controle judicial dos atos da Administração Pública e, por assim dizer, das políticas 
públicas quando está em xeque a efetivação dos direitos fundamentais.

1 O que (academicamente) se convencionou chamar judicialização da política e ativismo judicial

O termo judicialização da política é fruto de debates acadêmicos a respeito da possibilidade de 
intervenção do Poder Judiciário na esfera política reservada à Administração Pública e ao Legislativo. 
A sincronização do termo ao fato decorreu da necessidade de estudar a questão com mais cautela, pois 
não se trata de acontecimento isolado, mas, sim, de uma situação que desempenha um encadeamento de 
outras, levando a um macro conflito que pode ser analisado de várias perspectivas, seja na perspectiva de 
mudanças institucionais, na perspectiva de poder ou, mesmo, na de redefinição ou reestabelecimento da 
ordem democrática veiculada na Constituição da República de 1988.

Não causa espanto que essa problemática tenha vindo à tona e agora se coloque como um empecilho 
na cena política e jurídica do Estado brasileiro. Uma das Constituições mais avançadas do mundo, extensa, 
rígida e que prevê uma gama de direitos, bem como instrumentos aptos a sua efetivação, que, porém, ainda 
é muito recente e está em constante aproximação da sociedade e de seus anseios, ou seja, em processo de 
aperfeiçoamento e constante discussão, inclusive porque é sob este aspecto que precisa ser interpretada e 
abordada. 

Além de termo, é possível identificar a judicialização da política como um fenômeno. Luiz Werneck 
Vianna identifica esse fenômeno com o fato de o Brasil ter adotado o sistema abstrato de controle de 
constitucionalidade das leis5, com a intermediação de uma “comunidade de intérpretes”, que seriam os 
legitimados ativos para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade (VIANNA, 1999, p. 47). Em que 
pese a referida abordagem, é importante reconhecer que esse fenômeno político-jurídico não ocorre apenas 
no âmbito do controle das leis em tese, o conflito entre a decisão judicial e a vontade do soberano aparece, 
também, nas instâncias ordinárias, mediante a postulação de direitos sociais ao Estado, como é o caso das 
ações individuais em que se pleiteia o fornecimento de medicamentos e das ações coletivas promovidas 
também em torno do direito à saúde, mas, ainda, em relação à educação, moradia, trabalho, etc.

Conforme muito bem ponderado pelo Grupo do Ativismo Judicial do IBMEC-RJ, UFU e PUC-Rio6, 
“em uma escala comparativa, a judicialização da política seria um fenômeno maior dentro do qual poderia 

5  O estudo realizado por Luiz Werneck Vianna e outros pesquisadores em 1999 contou com a análise 
das 1935 ADI ajuizadas até o ano de 1998. Em alusão à pesquisa realizada por Ariosto Teixeira em 1990-
1996, observam os autores a respeito da atuação do STF: “(...) o presente estudo compartilha a percepção 
de que o STF tem sido muito cuidadoso ao administrar as suas relações com os demais Poderes, evitando 
o comportamento que a bibliografia qualifica como ativismo judicial. No entanto, é de se frisar que, na 
investigação ora apresentada, indica-se a tendência, dada a pressão das ações interpostas por intérpretes da 
sociedade civil, a uma adesão maior daquela Corte ao novo papel de guardiã dos direitos fundamentais que 
lhe foi destinado pelo legislador constituinte”. (VIANNA, 1999, p. 48). Ocorre que já se passaram quase 12 
anos e a “política” do STF alterou-se substancialmente. A Corte tem constantemente inovado ao interferir 
com veemência na esfera administrativa e, inclusive, legislativa, dando ensejo a outros fenômenos, como é 
o caso da mutação constitucional. (Sobre mutação constitucional, consultar: STRECK, Lenio Luiz (et. al). A 
nova perspectiva do Supremo Tribunal Federal sobre o controle difuso: mutação constitucional e limites da 
legitimidade da jurisdição constitucional. Jus Navigandi, ano 11, n. 1498, 8 ago. 2007. Disponível em: <http://
jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10253>. Acesso em: 15 de setembro de 2011).
6  O Grupo do Ativismo Judicial é integrado pelo professor Alexandre Garrido da Silva, Universidade Federal de Uberlânida, 
Anna Federici Araujo, Bacharel em Direito pela PUC-Rio, Bernardo Medeiros, Mestre em Direito pela PUC-Rio, Daniella Peçanha, 
graduanda de Direito do Ibmec-RJ, Eduardo Pereira Vals, graduando em Direito do Ibmec-RJ, Fermando Gama, Universidade Federal 
Fluminense, Havine [...], Bacharel em Direito pelo Ibmec-Rio, Jorge Chalub, Mestre em Direito pela PUC-Rio, José Ribas Vieira, 
Ibmec, PUC-Rio, Julliano Castro, graduanda de Direito do Ibmec-RJ, Karine Souza, graduanda de Direito do Ibmec-RJ.

ser encontrado o ativismo judicial”7. Parafraseando Tate e Vallinder8, o Grupo identificou a judicialização da 
política com os instrumentos de proteção judicial, assim como com a migração de discussões do Legislativo 
para o Judiciário através de impugnações ou, ainda, pela adoção de procedimentos tipicamente judiciais no 
âmbito do Legislativo e Executivo. Por outro lado, identifica o ativismo judicial como um fenômeno no qual 
os juízes passam a se interessar por uma atuação política. 

Dada essa distinção, a tendência é que a judicialização da política conduza ao ativismo judicial, que 
se situa num âmbito mais restrito, em que o magistrado toma para si a função de tomar decisões políticas. 
Ambos os fenômenos, em que pesem as diferenças são típicos do Estado Contemporâneo, já que sua origem 
não é outra senão as cartas constitucionais do pós-guerra, que objetivando compensar o tempo perdido 
incluíram em seus textos uma série de direitos fundamentais e instrumentos para fazê-los valer na prática. 
No entanto, ainda que estejam assegurados os direitos primários, bem como os secundários (instrumentais)9, 
há uma inegável carência de efetividade dos direitos sociais, isto é, aqueles que exigem uma prestação positiva 
do Estado. 

A falta cometida pelo Estado em relação aos direitos sociais é atribuída ao Poder Executivo, já que 
ele que detém a competência para implementar políticas públicas voltadas à concretização desses direitos e 
a irresignação da sociedade em relação a esse conflito gerado frente ao organismo estatal migra para a esfera 
jurisdicional, ensejando a tomada de decisões judiciais que assumem um conteúdo político e imperativo no 
sentido de determinar que a medida necessária seja operacionalizada, de alguma maneira, pela Administração 
Pública.

Neste contexto é que surge a questão da tomada de decisões políticas pelo Poder Judiciário e, 
com isso, a problemática inerente ao ativismo judicial, cuja legitimidade será discutida por duas correntes 
doutrinárias: a corrente procedimentalista e a corrente substancialista.

2 Ativismo judicial: o debate entre procedimentalistas e substancialistas

O assunto “ativismo judicial” perpassa, necessariamente, pela análise de duas principais correntes de 
pensamento: a procedimentalista e a substancialista. Tais correntes defendem, linhas gerais e respectivamente, 
(a) que a atuação jurisdicional deve deter-se apenas à aplicação da lei, que serve como limite ao processo 
de interpretação do texto legal, e, (b) que o processo de interpretação deve ser eficiente no sentido de 
garantir, em primeira mão, os direitos fundamentais e os pilares do Estado Constitucional, sem restringir a 
magistratura ao texto da norma.

O procedimentalismo, sustentado por Habermas10 e Garapon11, tem como eixo central o processo 
de formação da vontade da maioria, o qual está fundado nas conjecturas provenientes de todos os grupos 
sociais de determinado Estado, considerando-se a cidadania e a participação como pressupostos para a 
concretização de uma democracia consistente.

A corrente procedimentalista não nega o fenômeno do ativismo judicial e, pois, da ampliação 
das competências do Poder Judiciário a partir da positivação dos direitos fundamentais nas constituições 
contemporâneas. No entanto, repele a invasão da política pelo direito, sob o argumento de que depositar no 

7  O artigo intitulado “Os fundamentos teóricos e práticos do garantismo no STF” encontra-se 
disponível em: http://www.anpr.org.br/portal/components/com_anpronline/media/Artigo_Ribasgarantismo.
pdf . Observa-se que o texto não está paginado, por isso, a citação não se deu pelo método autor-data 
utilizado neste trabalho. 
8  TATE, C., VALLINDER, T. The Global Expansion of Judicial Power. Apud GRUPO DO ATIVISMO 
JUDICIAL. Os fundamentos teóricos e práticos do garantismo no STF. Disponível em: http://www.
anpr.org.br/portal/components/com_anpronline/media/Artigo_Ribasgarantismo.pdf. Acesso em 16.9.2011.
9  Uma das classificações modernas de direitos fundamentais é fornecida por Luigi Ferrajoli, que irá 
distinguir os direitos fundamentais em primários e secundários. Os primários seriam os direitos em si, tanto as 
prestações positivas como as abstenções impostas ao Estado. Os secundários possuem natureza instrumental, 
ou seja, são os mecanismos previstos constitucionalmente para fazer valer os direitos fundamentais primários, 
no Brasil, os remédios constitucionais: habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de 
injunção e ação popular. 
10  Cf. HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre a factilidade e a validade. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1997.
11  Cf. GARAPON, Antoine. Le Gardien de Promesses. Paris: Odile Jacob, 1996.
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Judiciário expectativas decorrentes do descontentamento com o sistema político seria ignorar o processo de 
formação da vontade majoritária e, por conseguinte, derrubar os postulados democráticos.12

Nessa linha de raciocínio, o Judiciário não pode ser visto como instituição cuja função é zelar pelas 
demais funções do Estado – Executiva e Legislativa –, sua competência deve restringir-se à aplicação da 
lei, pois, em virtude da harmonia entre os poderes, é vedado que interfira em esfera alheia à jurisdicional. 
Ademais, não é de bom grado, segundo essa corrente, que o Judiciário assuma caráter prestacional, pois não 
lhe compete atuar positivamente no sentido de atender às carências da sociedade; o contrário, no pensar 
procedimentalista, contribuiria para a transformação de cidadãos em indivíduos-clientes, dependentes de um 
Estado providencial13, dado o descrédito da população com as instituições políticas.

Na concepção procedimentalista, o Estado que pretende a tudo atender, ou melhor, comprometido 
com a realização das necessidades sociais, ao inspirar confiança nos cidadãos, gera, por outro lado, cobranças 
da própria população que quer ver cumpridas as promessas. Logo, um Estado providencial deve ter, além 
de comprometimento, estrutura para assegurar o cumprimento das promessas e essa função compete às 
instituições políticas, representantes da vontade majoritária, consideradas o principal mecanismo de exercício 
da democracia.

Com base nessa situação de descontentamento da população em relação às promessas não cumpridas 
pelas instituições políticas, o Judiciário surge como órgão apto a concretizá-las, tanto pelas competências 
constitucionais que lhe foram outorgadas, quanto pela concepção contemporânea de Estado de Direito, que 
exige a realização dos direitos fundamentais previstos na Constituição. Nesse contexto, o Judiciário não só 
cria novos argumentos, mas aplica-os na prática como fundamento de decisões políticas.

Diante desses fatores, a corrente procedimentalista observa, nas sociedades atuais, um movimento de 
migração do lugar simbólico da democracia para o da justiça, o que leva ao enfraquecimento das instituições 
políticas e, via de conseqüência, ao fortalecimento do Judiciário como instância de salvação das promessas 
não cumpridas pelos demais Poderes (VIANNA [et al.], 1999, p. 25). 

No mesmo sentido, observa Antoine Garapon: “O sucesso da Justiça é inversamente proporcional 
ao descrédito que afeta as instituições políticas clássicas, em razão do desinteresse existente sobre elas e a 
perda do espírito político” (GARAPON, 1996, p. 44).

Percebe-se que Garapon, ao mesmo tempo em que critica o “sucesso da justiça”, afirma o problema 
da falta de interesse dos cidadãos pelo desenvolvimento e aprimoramento da política, ou seja, a “perda do 
espírito político”. Este é o ponto de partida do posicionamento procedimentalista, busca-se a conscientização 
da sociedade, a participação dos diversos grupos econômicos e sociais no processo de formação da vontade 
majoritária; se isso ocorresse, na visão procedimental, as instituições políticas estariam legitimadas por uma 
democracia eficiente e cada função estatal – Executivo, Legislativo e Judiciário – exerceria seu papel em 
harmonia com as demais. 

Nesta corrente, portanto, a Justiça não pode ser vista como instância de salvação, mas, sim, como 
um órgão que detém a competência de oferecer as melhores soluções para os conflitos surgidos no seio 
da sociedade. Desta forma, a sociedade deve ser encarada como um amálgama de diferentes ideologias, que 
se encontram no processo de formação da vontade da maioria e, quando bem estruturadas, levam à uma 
democracia consistente, em que cada função estatal pode atuar com autonomia, sem ensejar um controle 
externo, senão aquele que provém do próprio exercício da cidadania.

Destarte, no que interessa a esse trabalho, o procedimentalismo pode ser compreendido como 
um paradigma contrário ao ativismo judicial. Nessa concepção, a prestação jurisdicional com qualquer teor 
político configura fere o processo democrático, ao mesmo tempo em que corrobora o definhamento das 
instituições políticas e a “perda do espírito político”. 

12  Neste sentido, elucidam Luiz Werneck VIANNA et. al.: “Desse eixo viria a compreensão de que a invasão da 
política pelo direito, mesmo que reclamada em nome da igualdade, levaria à perda da liberdade, ‘ao gozo passivo de direitos’, 
‘à privatização da cidadania’, ao paternalismo estatal, na caracterização de Habermas, e, na de Garapon, ‘à clericalização 
da burocracia’, ‘a uma justiça de salvação’, com a redução dos cidadãos ao estatuto de indivíduos-clientes de um Estado 
providencial”. (VIANNA [et al.], 1999, pp. 23-24).
13  Estado providencial é aquele que assume o dever de prestar auxílio à população no âmbito social, 
econômico e cultural a fim de reduzir as desigualdades sociais – típica idéia do Estado Social, surgido no 
segundo pós-guerra, como já mencionado no primeiro capítulo deste trabalho. Como anota Garapon: “[...] 
em um sistema providencial, o Estado é todo-poderoso, podendo a tudo satisfazer, remediar, atender” 
(GARAPON, 1996, p. 44).

Por outro lado, a corrente substancialista, defendida por Ronald Dworkin, Mauro Cappelletti14 e, 
no Brasil, inserida por Lênio Luiz Streck15, tem sido aplicada principalmente nos países de cultura ocidental. 
Oposto ao procedimentalismo, que propõe um paradigma de democracia formal, o substancialismo propõe 
uma concepção material da ordem democrática. 

O substancialismo é fruto da positivação, na Constituição, de valores e princípios ligados a um 
ideal de justiça e da visualização do Poder Judiciário como garante, em última instância, da efetivação dessas 
normas que passaram a compor o ordenamento jurídico.

Além disso, o substancialismo deve ser compreendido como uma crítica construtiva à democracia 
representativa (democracia formal), que, apesar de expressar a vontade da maioria, acaba, muitas vezes, 
suprimindo o interesse das parcelas da sociedade que não estão inseridas no processo democrático. Essa 
exclusão decorre, naturalmente, da democracia representativa e é agravada pela hegemonia de certos grupos, 
principalmente grupos econômicos, que buscam obter vantagens através das instituições políticas. 

Assim, para Lênio STRECK, “os procedimentos democráticos constituem, por certo, uma parte 
importante, mas só uma parte, de um regime democrático e têm de ser verdadeiramente democráticos no 
seu espírito” (STRECK, 2007, p. 25).

Considerando essas falhas da democracia representativa, no que diz respeito às desigualdades 
promovidas pela exclusão de certos grupos do processo de formação da vontade, o substancialismo sugere 
uma postura ativista do Judiciário durante o processo de produção e aplicação da norma jurídica.

Nesse contexto, a garantia de acesso à justiça revela um importante papel no que tange às minorias, 
que se encontram excluídas do processo de formação da vontade majoritária. O acesso à justiça aparece 
como um mecanismo de inserção dos grupos excluídos, permitindo-lhes reivindicar seus direitos e, de alguma 
forma, participar da agenda política e social.

Neste contexto, o substancialismo afirma uma nova postura do Judiciário em relação às demais 
funções estatais, deixando de lado a independência dos poderes para permitir o equilíbrio e a harmonia.

Esse ponto é crucial para distinguir o procedimentalismo do substancialismo. Ao passo que, no 
paradigma procedimental nenhum dos Poderes deve ser colocado em posição distinta dos outros, no sentido 
de exercer controle sobre as demais atividades estatais; para a corrente substancialista, o Judiciário, pode, 
quando provocado, intervir nas demais esferas do Poder Estatal para fazer valer os direitos fundamentais.16 
Deste modo, a corrente substancialista propõe o ativismo judicial, ponderado e não discricionário, porquanto 
transcender os checks and balances significa controlar as demais funções estatais, principalmente em casos de 
omissão quanto à implementação dos postulados fundamentais.

O procedimentalismo e o substancialismo, sem dúvida, são os eixos centrais da discussão travada 
em torno do ativismo judicial. Com razão a corrente substancialista quando postula uma solução concreta 
para os casos de inefetividade dos direitos sociais. Ora, a garantia dos direitos sociais está na base do 
regime democrático e, portanto, é uma questão afeta ao Estado como um todo, ou seja, há uma espécie 
de responsabilidade solidária das instituições estatais no sentido de assegurar, sobretudo, a supremacia e a 
concretização da Constituição.

Ocorre que o eixo substancialista, ao defender o ativismo judicial, parece querer remediar uma 
situação cujo diagnóstico é bem mais complexo e merece ser tratado desde a sua origem. Nesse norte, 
o procedimentalismo entra em cena para colocar em debate a ordem democrática e a autonomia dos 
cidadãos, identificando-os não como destinatários, mas como próprios autores de seus direitos (CITTADINO, 
1999, p. 209). Logo a corrente procedimentalista pressupõe vetores de comunicação estabelecidos no seio 
da sociedade e, a partir da autonomia gerada pela interação, atribui aos próprios sujeitos de direitos a 
responsabilidade pelas suas decisões. 

Portanto, tem-se, de um lado, uma perspectiva imediatista e, de outro, uma que propõe uma 

14  Cf. CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1993.
15  “Alinho-me, pois, aos defensores das teorias materiais-substanciais da Constituição, porque trabalham com a perspectiva 
de que a implementação dos direitos fundamentais-sociais (substantivados no texto democrático da Constituição) afigura-se como 
condição de possibilidade da validade da própria Constituição, naquilo que ela representa de elo conteudístico que une política e 
direito.”(STRECK, 2007, p. 25). 
16  Nesse sentido, aduz Lênio Luiz STRECK: “(...) entendo que, o órgão encarregado de realizar a jurisdição constitucional 
deve ter uma nova inserção no âmbito das relações dos poderes do Estado, levando-o a transcender as funções de checks 
and balances, mediante uma atuação que leve em conta a perspectiva de que os direitos fundamentais-sociais, estabelecidos 
em regras e princípios exsurgentes do processo democrático que foi a Assembléia Constituinte de 1986-88, têm precedência 
mesmo contra texto legislativos produzidos por maiorias parlamentares (que, a toda evidência, também devem obediência à 
Constituição).” (STRECK, 2007, p. 31).
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remodelação do sistema político, pois a comunicação como vetor da democracia, ao menos no Brasil, 
somente será eficiente após um processo de realocação das decisões políticas implementado na e pela 
própria sociedade. Todavia, será que a efetividade dos direitos fundamentais e, sobretudo, da Constituição, 
pode esperar (mais um pouco...)? Além disso, em que implica considerar que são os magistrados os atores 
mais adequados para fazê-lo? 

3 A sociedade órfã e o juiz como (super)ego da sociedade

O contexto de expansão dos direitos e das promessas constitucionais (não)cumpridas17 pelo Estado 
ao longo de 23 anos de constituir-a-ação da vida brasileira através da Carta Cidadã de 88 (STRECK, 2004, p. 
103) - acordo político simbólico18 concebido entre 1986-1988 e modificado, sobretudo, pela influência das 
transformações engendradas no núcleo do capitalismo neoliberal, fenômenos da crise do Estado Social19 e da 
Constituição Dirigente Invertida20 - foi fruto germinado no seio de uma sociedade carente de políticas públicas 
que atendessem às mais prementes necessidades sociais.

Reconstituído o Estado brasileiro em 1988, para além das funções típicas e do dever de realizar 
as novas prestações no sentido de satisfazer as necessidades comuns e coletivas (afora as individuais) por 

17  Conforme lecionam Gilberto Berconcivi e Luís Fernando Massonetto: “A partir das últimas décadas do 
século XX, o padrão de financiamento público da economia do segundo pós-guerra passou a ser contestado, 
dando início à reação neoliberal e ao desmonte institucional do Sistema de Bretton Woods. Desde então, o 
paradigma constitucional que sustentara o Estado Social passou a ser frontalmente atacado, trazendo à tona 
questões que já pareciam superadas – a cisão entre a economia e finanças públicas, a abstenção do Estado 
no domínio econômico e a pretensa neutralidade financeira propugnada pelos liberais. Como consequência, 
a integração estruturante do paradigma dirigente foi substituída por um novo fenômeno, apto a organizar 
o processo sistêmico de acumulação na fase atual do capitalismo. O que se viu foi o recrudescimento dos 
aspectos instrumentais da constituição financeira e o acaso da constituição econômica, invertendo o corolário 
programático do constitucionalismo dirigente” (BERCOVICI, 2007, p. 123).
18  Conforme aduz Marcelo Neves, a constituição simbólica “é um mecanismo com amplos efeitos 
políticos-ideológicos (...), decarrega o sistema político de pressões sociais concretas, constitui respaldo 
eleitoral para os respectivos políticos-legisladores, ou serve à exposição simbólica das instituições estatais 
como merecedoras da confiança pública. O efeito básico da legislação simbólica como forma de compromisso 
dilatório é o de adiar conflitos políticos sem resolver realmente os problemas sociais subjacentes. A ‘conciliação’ 
implica a manutenção do status quo e, perante o público-espectador, uma ‘representação/’encenação coerente 
dos grupos políticos divergentes (...) implica, nessas condições, uma representação ilusória à realidade 
constitucional, servindo antes para imunizar o sistema político contra outras alternativas. Através dele, não 
apenas podem permanecer inalterados os problemas e relações que seriam normatizados com base nos 
respectivas disposições constitucionais, mas também ser obstruído o caminho das mudanças sociais em 
direção ao proclamado Estado Constitucional (...) Daí decorre uma deturpação pragmática da linguagem 
constitucional, que, se, por um lado, diminui a tensão social e obstrui os caminhos para a transformação da 
sociedade, imunizando o sistema contra outras alternativas, pode, por outro lado, conduzir, nos casos extremos, 
à desconfiança pública no sistema político e nos agentes estatais. Nesse sentido, a própria função ideológica 
da constitucionalização simbólica tem seus limites, podendo inverter-se, contraditoriamente, a situação, no 
sentido de uma tomada de consciência da discrepância entre ação política e discurso constitucionalista” 
(NEVES, 2007, pp. 54 e 99).
19  Cf. HABERMAS, Jürgen. A Nova Intransparência: A crise do Estado de Bem-Estar Social e o 
Esgotamento das Energias Utópicas. Novos Estudos CEBRAP, n. 18, Setembro de 1987, pp. 103-114.
20  A desarticulação das ordens financeiras e econômicas nas constituições cuja causa se relaciona com a hegemonia das 
tendências neoliberais reflete o fenômeno da constituição dirigente invertida. Na compreensão de Berconcivi e Masonetto, 
este fenômeno impôs que “o direito financeiro, antes voltado à organização do financiamento público da economia capitalista 
e à promoção de políticas de bem-estar social, teve seu conteúdo profundamente modificado. Mais especificamente, o direito 
financeiro, antes voltado à ordenação da expansão material do sistema mundial a partir do paradigma keynesiano, deu lugar a um 
complexo normativo voltado à organização da expansão financeira do processo sistêmico de acumulação (...) [de modo que] 
diferentemente do que ocorrera na ordem do segundo pós-guerra, a camada capitalista do mundo dos negócios, localizada no 
entrelaçamento das redes de poder e capital do sistema mundial, passou a comandar a expansão do capital (...), impondo uma 
adaptação dos ordenamentos jurídicos nacionais, a partir das expectativas dos detentores da riqueza mundial” (BERCOVICI, 
2007, pp. 135-136).

meio das mais diversas políticas públicas, depositou-se nas mãos do Estado a esperança/função de julgar a 
sua própria ineficiência, esperando deste um reconhecimento de deveres fundamentais não cumpridos, na 
esperança de que fossem obtidas prestações provedoras, paternais.

Com o fenômeno da judicialização da política – interpretado nos tópicos anteriores – passou-se a 
deslocar o eixo da atuação política, antes relacionada à transformação de uma necessidade pública em direito, 
para a transformação de direitos em políticas públicas. Destarte, alterou-se o papel dos atores políticos e 
jurídicos, esperando-se destes a concretização de transformações sociais21 em caso de ineficiência daqueles, 
de modo que, com as redefinições do Estado Constitucional de Direito22, à sociedade restou padecer inerte, 
esperando uma resposta do Estado-juiz23, sobretudo em relação aos novos direitos.

Nesse sentido, ampliou-se o acesso à justiça de modo que a esperança dos brasileiros transformou-
se em fundamento para a crença no Poder Judiciário, legitimando-o para cobrar uma atuação do Estado 
inerte: o ativismo jurídico surge como fruto do inativismo político. Com isso, as figuras do Poder Judiciário, 
notadamente os magistrados, tornaram-se protagonistas da atividade política, figurando, pois, como tábua de 
salvação das pretensões sociais, ora, juridicamente postuladas.

Esse fenômeno corresponde ao que a politóloga Ingeborg Maus caracterizou como uma sociedade 
órfã�. Segundo a pesquisadora alemã, na família e na sociedade verificou-se a irrelevância da paternidade na 
definição do ego, isso gerou sobremaneira a determinação deste a partir de diretrizes sociais, o que gerou a 
redefinição do superego da sociedade: da paternidade familiar à paternidade jurídica.

Assim, “(...) a sociedade órfã ratifica paradoxalmente o infantilismo dos sujeitos, já que a consciência 
de suas relações sociais de dependência diminui. Indivíduo e coletividade, transformados em meros objetos 
administrados, que podem ser facilmente conduzidos por meio da reificação e dos mecanismos funcionais 
da sociedade industrial moderna. (...) [diante do] crescimento no século XX do ‘Terceiro Poder’, no qual se 
reconhecem todas as características tradicionais da imagem do pai (...) [Contudo,] não se trata simplesmente 
da ampliação objetiva das funções do Judiciário, com o aumento do poder da interpretação, a crescente 
disposição para litigar ou, em especial, a consolidação do controle jurisdicional sobre o legislador, principalmente 
no continente europeu após as duas guerras mundiais. Acompanha essa evolução uma representação da 
Justiça por parte da população que ganha contornos de veneração religiosa” (MAUS, Ingeborg, 2000, p.185).

Assim, a sociedade órfã assume um significado diverso em terrae brasilis, isso porque o Estado de Bem-

21  Como afirma José Luis Bolzan de Morais: “A institucionalização dos direitos sociais próprios ao Estado 
do Bem-Estar Social, oriunda de meados do século XIX e agigantada durante o século XX (...) significou a 
incorporação pelo Direito de conteúdos novos e, com isto, regras constituídas para expressá-las incorporando 
pretensões diversas daquelas tradicionalmente identificadas com a ordem jurídica liberal-individualista, sob 
formato inédito e com estratégias e metodologias para realização diferenciadas. Neste período, passou-se dos 
tradicionais interesses individuais – sem abandoná-los, por óbvio – individuais homogêneos, coletivos, difusos 
e outras formas distintas que com estes dialogam, e.g., o interesse público – assumidas ao longo dos anos” 
(MORAIS, 2010, pp.101-102).
22  O Estado Constitucional reflete a fase contemporânea do Estado de Direito. É fruto da superação do Estado 
Legislativo (ou Liberal) e, por conseguinte, do Estado Social. Quanto à função da sociedade a ser desempenhada neste Estado, Peter 
Häberle, compreende acertadamente que o Estado Constitucional foi idealizado a partir de uma �sociedade aberta�, em que 
o sistema jurídico e seus postulados reclamam do intérprete da Constituição uma atitude que substitua o monopólio metódico 
pelo pluralismo metódico. Sobre o assunto, Cf. HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional. A sociedade aberta dos 
intérpretes da Constituição: contribuição para a concepção pluralista e procedimental da Constituição. Trad. Gilmar 
Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1997. 
23  Sobre o assunto: “Este ultimo momento se agiganta com a crise das estruturas político-jurídicas da 
modernidade, ganhando cada vez maior espaço e centralidade a ação jurisdicional como ambiente propício para 
o tratamento das suas promessas incumpridas, sobretudo em países em defasagem no tratamento da questão 
social e onde uma percepção liberal-individualista-egoísta dos direitos sociais ainda parece predominar, muitas 
vezes em ‘perfeita’ harmonia com estratégias políticas de ‘clientelização fidelizada’ da cidadania, oriundos de 
uma tradição patrimonialista e autoritária, onde a ‘concessão’ de direitos vai de encontro a um projeto de 
construção de cidadania muito em voga na história política latino-americana, na qual um ‘falso’ Estado Social 
– na prática um Estado Assistencial – foram ‘doados’ pelos ‘donos’ do poder político-econômico a indivíduos 
‘bestializados’, acostumados a ‘assistirem’ transições conservadoras’. A história político-institucional brasileira 
parece ilustrar bem esta assertiva. Da independência à república, da velha à nova república, do Estado Novo à 
ditadura militar de 1964 e desta à transição ‘negociada’ à (re)democratização presenciou-se uma sucessão de 
‘mudanças para ficar tudo como está(ava)’, onde o cidadão foi sempre coadjuvante” (MORAIS, 2010, p.103).
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Estar Social – aquele que constitui os direitos fundamentais-sociais e garante o espaço democrático – goza 
de extrema eficiência na Alemanha, enquanto que no Brasil a situação não é a mesma. Com efeito, a extrema 
carência inerente à questão social brasileira agravou aqui o fenômeno retratado por Maus, visto que a garantia 
dos direitos por meio de políticas públicas está(eve) associada a um histórico de clientelismo24 inerente à 
desgastada imagem do ser-da-política brasileira, o que torna a crença na racionalidade jurídica – fundada no 
projeto constitucional (supostamente neutro) - ainda maior, já que confiante em uma magistratura (em tese) 
dissociada dos jogos de poder.

Nesse sentido, a figura paterna do Poder Judiciário adquire importância significativa no contexto 
brasileiro, especialmente no que toca à microjustiça25, tendo em vista que, nesta relação do cidadão órfão26 
com o Poder Judiciário, projetou-se o Estado-juiz como paterjudex – aquele sujeito que pode compartilhar 
a angústia das promessas constitucionais não cumpridas por ser também membro da sociedade órfã, além 
de ter em suas mãos a possibilidade de decidir a vida dos seus concidadãos, em detrimento das demais 
(in)decisões políticas dos poderes do Estado. Ou seja, os cidadãos-órfãos esperam do paterjudex, enquanto 
membro da sociedade órfã, que este faça jus a interpretar os pleitos sociais de acordo com as regras e garantias 
fundamentais, considerando, sobretudo, as promessas da CF 88 não cumpridas pelo Estado brasileiro.

Ademais, essa discussão se sobreleva quando inserida no contexto da judicialização da política, já 
que, para além de ratificar “paradoxalmente o infantilismo dos” cidadãos-órfãos, a sociedade órfã institui(u) 
um efeito totalizante ao recorrer ao Poder Judiciário e atribuir-lhe contornos de veneração religiosa, qual 
seja: para todas as necessidades humanas poderia o paterjudex ser chamado. O Judiciário passaria, então, a 
se caracterizar como local privilegiado da expressão de todas as expectativas, frustrações e a aceitações da 
vida humana em sociedade, substituindo aos poucos a liberdade inerente à atuação política-cidadã pela forma 
jurídica de racionalidade e o espaço institucionalizado do Estado-juiz.

Ou seja, a ineficiência do Estado provedor provocou uma relevante alteração do locus de atuação 
política, de modo que a pretensão de implementar os (velhos e novos27) direitos passou a ser deslocada 
do parlamento e da burocracia administrativa para os fóruns e tribunais28. Nesse sentido, para muitas 
movimentações sociais – sob o fundamento de que o novo pacto constituinte previra a prestação pelo Estado 
dos mais diversos direitos (simbolicamente29) ali consagrados – a luta política deu lugar às petições iniciais e 

24  Nas palavras de José Murilo de Carvalho: “De modo geral, indica um tipo de relação entre atores políticos 
que envolve concessão de benefícios públicos, na forma de empregos, benefícios fiscais, isenções, em troca de 
apoio político, sobretudo na forma de voto.” Mandonismo, Coronelismo, Clientelismo: Uma Discussão 
Conceitual. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0011-52581997000200003&script=sci_
arttext>. Acesso em 29 de maio de 2011.
25  A compreensão de microjusitça vincula-se tão somente à resolução dos problemas que chegam à 
jurisdição – já que pautado na inércia – e está relacionada à angustia que (podem) sente(ir) o magistrado, diante 
da carência do outro que postula individualmente requerendo uma prestação prevista na Constituição, o que 
(pode) significa(r) uma predisposição favorável para atender às súplicas por direitos sociais. São exemplares 
às decisões relacionadas à saúde. Em contraposição, à microjustiça, compreende-se por macrojustiça aquela 
relacionada aos aspectos de justiça distributiva, enquanto distribuição de riquezas que visam atender às 
necessidades públicas de forma coletiva por meio de políticas públicas através dos demais poderes/funções 
de Estado cuja competência fora atribuída pela CF 88.
26  A idéia de cidadania-órfã decorre da interpretação, no contexto brasileiro, do que a politóloga alemã 
Ingeborg Maus caracterizou como fenômeno da sociedade órfã. 
27  Cf. Norberto BOBBIO. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p.06
28  O professor Márcio LEAL assina que “a ascensão de novos movimentos sociais a partir dos anos 60 
produziu a positivação de um novo catálogo de direitos, alçados à categoria ao menos material de direitos 
constitucionais. Com isso, saturou-se ainda mais a já enorme carga e as possibilidades de o Estado-providência 
lograr a implementação desses direitos , que exigem a criação de programas e políticas específicos” de 
modo que, para além da esfera política, “ os novos direitos  difusos e transindividuais, em situações de 
conflito ou violção pelo Estado ou por entidades particulares, encontram na ação coletiva um instrumento 
de concretização, permitindo sua judicialização e possibilitando a proteção do dirito sem a necessidade de 
despesa pública extraordinária. Ou seja, o Judiciário concretiza políticas publicas em situações de conflito 
concreto, e que está em jogo a manutenção de um mínimo de normatividade de tais políticas, expressas na 
Consttuição ou em Lei”.(LEAL, 1988, p. 115-116) (grifo nosso)
29  Vide nota 19.

instituiu o Judiciário como instância de pleito e (com isso,) controle de uma atividade ínsita à democracia: a 
cidadania.

4  Perplexidades e caminhos possíveis diante das mudanças institucionais e dos novos atores 
do poder

A racionalidade jurídica em que são formados os paterjudex é inapta a lidar com toda complexidade 
humana, pois, “ignora suas faltas políticas e existenciais, oferecendo-nos o espetáculo de uma luta sem ardores 
e muitas culpas. Como mortos que falam da vida, o saber tradicional do Direito mostra suas fantasias perfeitas 
na cumplicidade cega de uma linguagem sem ousadia, enganosamente cristalina, que escamoteia a presença 
subterrânea de uma ‘tecnologia da alienação”(WARAT,2004, p.374).

Ora, o jurista requerido pela sociedade órfã, dificilmente, será encontrado, porque foram ensinados 
a dialogar a partir de uma pedagogia da indiferença que “conduz a um gregarismo alienado que desestimula 
quase absolutamente o florescimento autônomo do desejo” isso porque “é conhecido o modo de operar 
da concepção juridicista (das crenças que sustentam a ideologia do ‘Estado de Direito’) dissolvendo todas 
as dimensões do poder do Estado na lei, mostrando as práticas do Direito como um dique de contenção 
do arbítrio, proclamando a lei como um instrumento da razão que preserva tanto a liberdade como a 
igualdade. Constroem-se, assim, saberes externos à sociedade que negam todas as suas insuficiências e perdas, 
mostrando-as realizadas pelas palavras. O discurso jurídico30 inverte os despojos e as exclusões sociais , 
apresentando-os como direitos do homem.” (WARAT,2004, p.376) 

Com isso, ratifica-se a perda do lugar da política como locus privilegiado do homem enquanto “animal 
simbólico” e deposita-se no Poder Judiciário a esperança das decisões relacionadas à cidadania, imunizando-
se, pois, a atuação política por outras vias. Com efeito, alerta novamente Warat, “Somos fascinados por esse 
discurso brilhante que nos deixa moles como um gato adormecido e sem condições de reagir contra forma 
de sociedades cada vez mais despolitizadas e desumanizadas” (WARAT, 2004, p.374). 

Outrossim, complementa o mestre argentino: “Uma sociedade para ser democrática precisa, em 
primeiro lugar, que seja garantido o espaço de emergência de conflitos. O espaço onde se organizam as 
reivindicações políticas, econômicas e sociais. Aqui é preciso entender que existe uma grande diferença entre 
garantias para a organização de um espaço de reivindicações e as garantias que o Direito tradicionalmente 
apresenta para a solução jurídico-instituída dos conflitos. A tendência dominante no segundo caso é a dissolução 
do poder organizativo, das formas de solidariedade, resistência e luta (contra as estruturas e as instituições, as 
formas de dominação instituídas: a microfísica da dominação), deslocando o conflito” (WARAT,2004, p.339).

Todavia, outra questão se coloca como pano de fundo a partir da crítica waratiana. É o fato de 
enxergar o outro como condição de possibilidade para uma ética da alteridade, de modo que as decisões 
do Judiciário se colocariam como necessárias a elevação do outro (os jurisdicionados carentes de direitos 
sociais) a sujeitos de direitos não apenas no papel, mas na prática social.

Com efeito, aqui se discute além da legitimidade do Direito31 na realização desta atividade provedora 

30  Neste sentido, corrobora Marcelo Neves ao afirmar que “O problema ‘ideológico’ consiste no fato 
de que se transmite um modelo cuja realização só seria possível sob condições sociais totalmente diversas. 
Dessa maneira, perde-se transparência em relação ao fato de que a situação social correspondente ao modelo 
constitucional simbólico só poderia tornar-se realidade mediante uma profunda transformação da sociedade. 
Ou o figurino constitucional atua como ideal, que através dos ‘donos’ do poder e sem prejuízo para os grupos 
privilegiados deverá ser realizado, desenvolvendo-se, então, a fórmula retórica da boa intenção do legislador 
constituinte e dos governantes em geral.” (NEVES, 2007,p.98)
31  Streck afirma que “Qualquer problematização que se pretenda elaborar acerca da democracia e do 
agir dos agentes sociais se dará neste espaço, onde ocorre o sentido do Direito e da democracia. O Estado 
Democrático de Direito é, assim, um ‘desde-já-sempre’ condicionando nosso agir-no-mundo, porque faz parte 
de nosso mode de ser-no-mundo. O Estado Democrático de Direito não é algo separado de nós. Como 
ente disponível, é alcançado pré-ontologicamente. Ele se dá como um acontecer. Nesse sentido, é possível 
dizer que o agir jurídico-político dos atores sociais encarregados institucionalmente de efetivar políticas 
públicas (lato sensu) acontece nessa manifestação prévia, onde já existe um processo de compreensão. É 
nesse contexto que se assenta a legitimidade do Poder Judiciário no Estado Democrático de Direito, não 
somente na especificidade própria dos tribunais ad hoc, mas na existencialidade dos pilares que fundamentam 
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uma mudança institucional relacionada não só ao lócus da política enquanto espaço de decisão inerente ao 
poder, mas àqueles que a implementam. Se a cultura política brasileira (quiçá latina) relaciona-se previamente 
com o paternalismo32, diante da alteração dos atores (e do local do fazer política) da transformação social, 
não foi outra figura senão a de um pai a esperada pelos cidadãos-órfãos.

Nesse sentido, nem tudo está perdido. Como os magistrados estão sendo chamados para dar 
respostas a questões políticas, o ativismo judicial pode ser relevante, desde que a alfabetização no Direito se 
faça permitindo a reimplantação de um espaço de autonomia da sociedade, especialmente porque, como nos 
diz Warat, “estamos necessitando retroagir as práticas de ensino jurídico a uma instância inaugural da política, 
que permita a reimplantação de um espaço de autonomia da sociedade. [Isso porque,] a representação 
linguística da realidade é uma forma inicial de política [ de modo que] as práticas do ensino do Direito não 
podem deixar de intervir nessa inscrição inicial da política da linguagem, se quiserem contribuir para que o 
homem possa preservar o devir de seus sonhos”( WARAT,2004,p. 375)

No contexto da judicialização da política, em que cidadãos-órfãos constituintes de uma sociedade órfã 
projetam suas expectativas na alteridade do Estado-juiz, cuja racionalidade é engendrada pela linguagem 
(jurídica)33, ganha relevo a compreensão de Warat acerca da formação no Direito deste outro que, embora 
confundido com a figura paterna, poderia promover uma humanização do direito e uma cidadanização do 
Judiciário.

Nesse sentido, importa compreender que por pertencerem à mesma sociedade órfã - o que nos afasta 
da relação com agentes impessoais determinados pelo domínio tecnocrático da burocracia estatal (MAUS, 
2000, p. 185) e por estarem em franco contato com a angústia de ter que resolver um problema relacionado a 
um direito social não cumprido pelo Estado, estes magistrados devem ser compreendidos como sujeitos “que 
permitam aos excluídos construir o espaço político de sua identidade, de suas emoções e de seus afetos. E, 
por outro lado, que ajude a um judiciário perdido em sua identidade institucional a reencontrar-se, tornando 
suas práticas cidadãs, buscando um novo perfil institucional e pessoal, baseado na figura de um ‘juiz cidadão’. 
Em outras palavras, a humanização do Judiciário passando pela descoberta de uma nova identidade para a 
magistratura: a identidade do magistrado como cidadão, como homem sensível e comum, não mais como um 
semi-Deus” 34.

Nesse caminhar, WARAT ensina que “os diferentes sujeitos do ofício jurídico (...) podem ajudar 
o despertar da hipnose, impedir que desabemos nesse imenso buraco negro do imaginário pós-alienado. 
Penso nas possibilidades de mutação, nas viradas de situações inesperadas e nas condições de insuspeitas 
de conservação do espaço político. Ora, certamente as possibilidades de contar com ‘sujeitos mutantes’ do 
ofício jurídico dependem de uma substancial alteração das condições do ensino jurídico. A política, colocada 

essa mesma noção. Enquanto existencial, o Estado Democrático de Direito fundamenta, antecipadamente 
(círculo hermenêutico), a legitimidade de um órgão estatal que tem a função de resguardar os fundamentos 
(direitos sociais-fundamentais e democracia) desse modelo de Estado de Direito. O caráter existencial do 
Estado Democrático de Direito passa a ser, nessa espiral hermenêutica, a condição de possibilidade do agir 
legítimo de uma instância encarregada até mesmo – no limite – para viabilizar políticas públicas decorrentes 
de inconstitucionalidades por omissão e repetidamente, constituir-se tal instância – a justiça constitucional – 
como remédio (por vezes amargo, mas necessário) contra as maiorias.” (STRECK, 2002, p.90-91)
32  Como aduz Guillermo O’DONNELL sobre o tema, “se espera que los votantes elijan, 
independientemente de sus identidades y afiliaciones, al individuo más apropiado para hacerse responsable 
del destino del país. En las DDs [Democracias Delegativas] las elecciones constituyen un acontecimiento muy 
emocional y en donde hay mucho en juego: los candidatos compiten por la posibilidad de gobernar prácticamente 
sin ninguna restricción salvo las que imponen las propias relaciones de poder no institucionalizadas. Después 
de la elección, los votantes (quienes delegan) deben convertirse en una audiencia pasiva, pero que vistoree 
lo que el presidente haga” (O’DONNELL, 2009, p.12). Cf. também as lições de Bobbio em Estado, Governo e 
Sociedade. São Paulo: Paz e Terra, 2009, p. 28-31; bem como, Futuro da Democracia. São Paulo: Paz e Terra, 2009, 
p. 41-43.
33  “A Dogmática com seu discurso persuasivo e retórico consegue apresentar os problemas axiológicos 
como problemas semânticos e assim cumprir a importante função de reformular o Direito Positivo sem 
provocar uma inquietude suspeita de que esteja realizando esta tarefa” (WARAT, 2004, p. 25)
34  Cf. WARAT, Luis Alberto. Educação, direitos humanos, cidadania e exclusão social: Fundamentos preliminares 
para uma tentativa de refundação. Disponível em <http://www.dhnet.org.br/educar/textos/Warat_edh_
educacao_direitos_humanos.pdf>. Acesso em: 01 setembro de 2011. p. 17.

na origem, tem um valor de método, dela parte o caminho inicial como fulgor instituinte, como oportunidade 
para que o homem possa reencontrar seus vínculos perdidos com a vida” (WARAT, 2004, p. 375).

Além disso, aduz o mestre que “não se pode implementar a democracia com um Direito que 
juridifique a Política. A situação oposta é que permite a realização da sociedade democrática. A democracia se 
implementa através de uma prática política que possibilita ao Direito que outorgue aos centros produtores 
de significações jurídicas a capacidade de criação permanente de novos hábitos e rotinas.” (WARAT,2004,295)

Compreende-se, pois, que o espaço privilegiado para o projeto waratiano de emancipação do outro 
pela cidadania, vincula-se necessariamente com a mediação preventiva. Trata-se da preservação do Estado 
de Direito por meio da “politização do Direito [que deve] passa[r] por uma profanizanção dos conflitos 
convertidos em litígios, que por sua vez permita aos autores de um conflito escutarem-se a si mesmos. 
Quem pode escutar a si mesmo começa a sentir-se cidadão (nesse ponto se radica a dimensão política do 
afeto)”, além disso a proposta de hominização do Judiciário pressupõe “convidar os integrantes da magistratura 
a pensar-se, a produzir pensamentos arraigados sobre si mesmos, entender o Direito fora das margens que 
hoje resulta entendido”35.

CONCLUSÃO
O ativismo judicial, como visto, é uma questão pontual e problemática no seio da sociedade e da 

comunidade jurídica e política. No Brasil, o STF reforçou o papel político da jurisdição constitucional ao 
estabelecer a “a inoponibilidade do arbítrio estatal frente à efetivação dos direitos sociais, econômicos e 
culturais”, ou seja, a possibilidade de “controle e intervenção do judiciário em tema de políticas públicas, 
quando configurada a hipótese de abusividade governamental36” (ADPF n. 45). 

Toda essa problemática, bem como a questão do decisionismo, perpassa a necessidade de efetivação 
dos direitos sociais, mas, principalmente, em razão do fortalecimento que esses direitos assumiram nas 
constituições contemporâneas. Sem dúvida, houve uma mudança institucional que revolucionou o papel 
relegado aos direitos sociais até então, para colocá-los como protagonistas de uma série de situações afetas 
exclusivamente ao Estado. Com isso, alteraram-se também os papeis dos atores políticos e jurídicos. 

O protagonismo dos direitos sociais no âmbito constitucional, isto é, a previsão exaustiva desses 
direitos e, em caráter secundário, dos instrumentos de fazê-los valer, ensejou, de outro norte, a preocupação 
do Estado em relação à efetivação desses direitos e, com a insuficiência de medidas por quem de competência, 
levou a discussão ao Judiciário, que, diante disso, não raro é visto e se coloca como instância de salvação para 
questões políticas que deveriam ser enfrentadas e solucionadas no espaço político.

Por outro lado, o contexto nos mostra uma sociedade carente de soluções, ao menos no que 
diz respeito à concretização dos direitos sociais, e desiludida por promessas não cumpridas, situação que 
não pode deixar de ser levada em consideração, já que não se está diante de uma política liberal como a 
decimonônica37. Vive-se numa fase em que a sociedade passou a ter consciência de seus direitos, embora seja 
isso uma questão em constante processo de construção. 

Nesse contexto, ao lado do decisionismo judicial em matéria de políticas públicas e efetivação dos 
direitos sociais está situada, sem dúvida, uma questão de poder relacionada aos atores dessas mudanças 
institucionais e societárias enquanto fenômeno que engendrou o Judiciário como tábua de salvação do tardio 
Estado do Bem-Estar Social no Brasil. Nesse sentido, embora esta (nova) função atribuída à jurisdição possa 
podar/neutralizar a articulação política da sociedade – conforme vimos a partir das críticas da corrente 
substancialista, bem como na concepção maus-waratiana – diante das promessas constitucional não cumpridas 
pela modernidade em terrae brasilis, compreende-se fundamental a atuação destes novos atores político-
jurídicos, sobretudo no sentido de garantir o espaço político da cidadania e a implementação dos direitos 
fundamentais, em especial no sentido da cidadanização do judiciário e da promoção da ecocidadania waratiana.

35  Cf. WARAT, Luis Alberto. Educação, direitos humanos, cidadania e exclusão social: Fundamentos preliminares 
para uma tentativa de refundação. Disponível em <http://www.dhnet.org.br/educar/textos/Warat_edh_
educacao_direitos_humanos.pdf>. Acesso em: 01 setembro de 2011. p.17-18.
36  Embora não seja objeto deste estudo, importante ressaltar que, (não apenas) em sede de jurisdição 
constitucional, seguindo a antiga tradição jurídica de termos vagos, são criadas diferentes expressões para 
identificar fenômenos e embasar teses, como é o caso da mencionada “abusividade governamental”. Tal 
problemática se coloca no âmbito hermenêutico, sugerindo a desmistificação de uma jurisdição que atua em 
parábolas.
37  Expressão hispânica utilizada para referir-se ao século XIX.
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A conversão do direito em uma moral by default

Ísis de Jesus Garcia1 

Resumo
 Este artigo pretende discutir algumas questões que envolvem a jurisdicionalização das relações sociais, 

especialmente no que se refere à Lei  n.º 11.340 de 2006 (denominada lei Maria da Penha – LMP). Trata-se de 
uma pesquisa em andamento, cujo enfoque teórico recai sobre o entrelaçamento do tema da jurisdicionalização, 
principalmente as análises realizadas por Antoine Garapon, e as chamadas lutas por reconhecimento social, 
analisadas por Axel Honnet e Nancy Fraser, ainda que com distintas perspectivas. A Lei Maria da Penha trouxe 
uma série de inovações positivas no que diz respeito à erradicação da violência doméstica contra a mulher, 
no entanto, trata-se de um dispositivo legal. Além disso, o Poder Judiciário surge como uma autoridade 
paliativa de uma ausência que tem reificado sua participação. Se, por um lado, a jurisdicionalização pode estar 
acarretando um palco propício para que as mulheres que tenham sofrido violência doméstica reivindiquem 
seus direitos, através de lutas por reconhecimento, por outro lado, uma possível idealização da eficácia do 
poder judiciário frente a estas demandas poderá servir para inviabilizar outras questões. Assim, pretende-se 
verificar de que forma a Lei Maria da Penha tem contribuído para a jurisdicionalização das relações sociais, 
bem como para as possíveis lutas por reconhecimento travadas na arena do Poder Judiciário. 

Palavras-chave: violência de gênero; direito e antropologia; jurisdicionalização; lutas por reconhecimento.

Abstract
This article discusses some aspects of the jurisdictionalization of social relations, especially with 

regard to Law n. 11.340 of 2006 (known as Maria da Penha Law – LMP). It is an ongoing research whose 
theoretical focus falls on the theme of the jurisdictionalization intertwining, especially the analysis performed 
by Antoine Garapon, and so-called struggle for social recognition, reviewed by Nancy Fraser and Axel Honnet, 
albeit with different perspectives. The Maria da Penha Law brought a series of positive innovations with 
regard to the eradication of domestic violence against women, however, it is a legal device. Moreover, the 
judiciary appears as a palliative authority of an absence that has reified their participation.  If, on the one hand, 
jurisdictionalization may be causing a stage suitable for women who have experienced domestic violence 
to claim their rights,  through struggles for recognition, on the other hand, an idealization of the possible 
effectiveness of the judiciary in the face of these demands may serve to undermine other issues. Thus, intends 
to examine how the Maria da Penha Law has contributed to jurisdictionalization social relations, as well as 
the possible struggles for recognition waged in the arena of the Judiciary. 

Key words: gender violence; law and anthropology; jurisdictionalization; struggles for recognition.

1  Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de 
Santa Catarina. Bolsista Capes. 

Introdução

Este artigo pretende discutir algumas questões que envolvem a jurisdicionalização das relações sociais, 
especialmente no que se refere à Lei  n.º 11.340 de 2006 (denominada lei Maria da Penha – LMP).  Trata-se 
de uma pesquisa cujo enfoque teórico recai no entrelaçamento das lutas por reconhecimento social e a sua 
possível vinculação ao fenômeno da jurisdicionalização das relações familiares, especificamente os casos que 
envolvem conflitos conjugais. 

A Lei Maria da Penha (LMP) tipifica como crime a violência doméstica contra a mulher, possui sanções 
mais duras contra o agressor e garante a vítima uma série de medidas de proteção. Além da Constituição 
Federal2, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (Convenção sobre a eliminação de todas as formas 
de discriminação contra as mulheres de 1979, ratificada pelo Brasil em 1984) ressalta a importância da 
proteção à mulher.3

A violência conjugal passou a ser considerada violência contra os direitos humanos das mulheres. Ao 
lado das modificações ocasionadas pela lei, atento, também, para o fato do aumento da intervenção do poder 
judiciário na vida social, o fenômeno comumente chamado de jurisdicionalização.4 

A Lei Maria da Penha (LMP)

A Lei n.º 11.340 de 2006, chamada de Lei Maria da Penha, além de tipificar como crime a violência 
doméstica contra a mulher, pode ser compreendida como uma política pública que visa coibir a violência 
doméstica e familiar. Dessa forma, há a previsão legal de que a União, os Estados, os Municípios e entidades 
não governamentais promoverão uma série de ações cujo objetivo será reprimir qualquer forma de violência 
doméstica. 

Através da integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública 
com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação, há uma série de 
medidas protetivas de urgência. Entre elas destaco: a promoção de estudos e pesquisas; a implementação de 
atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas Delegacias de Atendimento à Mulher; 
a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a 
mulher. Entre outras ações, a LMP promete erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Outra característica positiva encontrada na Lei é à criação dos chamados Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar contra as mulheres em situação de violência, estabelecendo medidas de assistência e 
proteção, conforme o artigo 1.º da Lei. Juridicamente a Lei pode ser considerada um avanço tendo em vista 
que alterou o tratamento concedido aos crimes de violência doméstica e familiar contra as mulheres no 
sistema judiciário. 

Dentre as principais modificações destacadas por Debert e Oliveira5 estão: 

2  Artigo 226 da Constituição Federal: “A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
[...] § 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando meca-
nismos para coibir a violência no âmbito de suas relações”.  (BRASIL. Constituição da República Federa-
tiva do Brasil, de 5 de outubro de 1988. São Paulo:RT, 1999)
3  Saliento que a Lei Maria da Penha é considerada uma consequência de reivindicações sociais. Esta lei recebeu este nome 
em “homenagem” a uma mulher que denunciou o Brasil a Organização dos Estados Americanos (OEA) pela ausência de punição 
a seu esposo. Antes da lei os casos de violência doméstica eram encaminhados para os Juizados especiais criminais (JECRIMS) e a 
pena era de seis meses a um ano, e/ou, poderia ser imputada multa, o que em grande número era convertida em pagamentos de 
cestas básicas à entidades sociais. A nova lei transfere a competência para o julgamento destes delitos dos JECrins para os Juiza-à entidades sociais. A nova lei transfere a competência para o julgamento destes delitos dos JECrins para os Juiza- entidades sociais. A nova lei transfere a competência para o julgamento destes delitos dos JECrins para os Juiza-
dos de Violência doméstica e familiar contra a mulher (nos locais que ainda não foram criados, os delitos domésticos estão sendo 
julgados pelas varas criminais). A legislação aumentou o tempo máximo de detenção do acusado para três anos, bem como prevê 
a possibilidade de prisão em flagrante e a decretação de prisão preventiva, não possibilita mais a conversão da multa em penas 
alternativas. Esta forma de endurecimento da legislação tem sido criticada por teóricos do chamado garantismo jurídico. (BRASIL. 
Lei n.º 11.340 de 2006. Disponível em: www.presidencia.gov.br, acesso em: 03.03.2008.)
4  Em relação à jurisdicionalização ver: BRUNO, Denise Duarte. Jurisdicionalização, racionalização 
e carisma. As demandas de regulação das relações familiares ao poder judiciário gaúcho. 2006. 174f. Tese 
(Doutorado). Curso de Sociologia, UFRGS, Rio Grande do sul, 2006. 
5  DEBERT, Guita Grin; OLIVEIRA, Marcella Beraldo de. Os modelos conciliatórios de solução de conflitos e a “violência do-
méstica”. Cad. Pagu,  Campinas,  n. 29, dez.  2007 .   Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
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[...] o aumento da pena máxima, que passa a  ser de três anos de detenção, o que 
retira essa violência da tipificação dos crimes de menor potencial ofensivo, não po-
dendo, por conseguinte, ser mais enviada aos Juizados Especiais Criminais (JECrim); 
passa também a admitir a prisão em flagrante para os casos de violência doméstica 
contra as mulheres e impede a aplicação de pena de cesta básica, passando a exigir 
novamente - como antes da Lei 9.099/95 - a instauração do inquérito policial. 

Destaco, também como ponto positivo da presente lei, a possibilidade do juiz determinar que o agres-
sor participe de programas de atendimento a homens autores de violência sexual, conforme o artigo 45 da 
LMP. No entanto, carecemos ainda destes programas no cenário brasileiro. 6

Muito embora a lei possua aspectos positivos, devemos questionar, a partir de uma análise empírica, se 
não estamos diante de uma “legislação-alibi”, ou seja, de uma lei que foi positivada para satisfazer a demanda 
de uma determinada parcela da população, sem contudo, a existência de condições mínimas para a sua efeti-
vação. 7

A Jurisdicionalização das relações sociais

A crescente intervenção do poder judiciário em várias instâncias da vida pública e privada sugere 
que tudo pode ser resolvido através de uma sentença. O juiz tem sido convocado em número cada vez mais 
extenso de questões da vida comunitária, dentre as quais na vida política, na qual se desenvolve pelo mundo 
afora o que os norte-americanos chamam judicial activism, e também na vida econômica, internacional, moral, 
social e até mesmo na vida privada. 8

Esta demanda pelo judiciário demonstra-se contraditória, pois, ao mesmo tempo em que os indivíduos 
exigem a desregulamentação, clamam por regulamentação. Segundo Raul Henrique Rojo9 

[...] este poder crescente da Justiça oculta dois fenômenos aparentemente muito dife-
rentes – senão contraditórios – cujos efeitos convergem e se reforçam mutuamente: 
o enfraquecimento do Estado sob a pressão do mercado, de uma parte, e o abalo 
simbólico do homem e da sociedade democráticos, por outra.

-83332007000200013&lng=pt&nrm=iso>.Acesso em:12/11/2010. 
6  Toneli realizou interessante análise dos programas de atendimento a homens autores de violência 
sexual, na qual apontou a carência destes programas no Brasil. Segundo a autora: “Os programas de atenção a 
homens que cometem agressão, assim como os programas de sensibilização e reflexão direcionados à popu-
lação masculina constituem uma experiência recente no campo do gênero.” (TONELI, Maria Juracy Figueiras. 
Violência Sexual e Saúde Mental: análise dos programas de atendimento a homens autores de violência 
sexual. 188p. Relatório Final de Pesquisa. UFSC, Florianópolis, 2007.) 

7  NEVES, apud VIANNA, Luiz Werneck et. al. Corpo e Alma da Magistratura Brasileira. Rio de 
Janeiro, Ed. Revan, 3.ª ed,1997, p. 26.
8  VIANNA, Luiz Werneck et al. A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. Rio 
de Janeiro: Revan, 1999.
9  ROJO, Raúl.  A nova cena da democracia jurídica.  Disponível em: <www.direito.ufrgs.
br/2005.05.30%20-%20Raul%20Rojo%20%20A%20NOVA%20CENA%20DA%20DEMOCRACIA%20JUDI-
CIAL.doc>.  Acesso em: 09/03/2005. 

Através das possíveis lutas por reconhecimento, efetivadas por meio do sistema jurídico, ocorre 
uma visibilidade social até então nebulosa, que, conforme Rojo10, “[...] é caracterizada como uma forma de 
repercussão pública para certas questões que, em caso omisso, poderiam ser ignoradas ou preteridas”.

Campilongo11 aponta para um duplo movimento: uma crescente valorização do poder judiciário, bem 
como a insurgência de locais alternativos para a resolução dos conflitos. Esta oscilação é denominada por 
Rojo12 de “jurisdicionalização”; em outras palavras, trata-se tanto da judicialização quanto da desjudicialização, 
bem como define a procura por uma instância simbólica apta a dizer o que é a justiça.  Presencia-se a chamada 
“explosão do direito” 13.

O juiz surge como a última figura legítima de autoridade, dessa forma, a sociedade tem promovido 
uma demanda por justiça inédita tanto quantitativamente, quanto qualitativamente, já que não somente o 
Poder Judiciário tem que multiplicar suas intervenções, mas deve responder a requerimentos de extrema 
complexidade. 

Além de uma maior presença do Poder Judiciário para dirimir conflitos sociais, a jurisdicionalização 
demonstra o rompimento das estruturas simbólicas dos indivíduos e da sociedade democrática. Nesse 
sentido, Garapon irá dizer que o Poder Judiciário passa a ser invocado para “dizer o justo numa democracia 
ao mesmo tempo inquieta e desencantada”. 14

Segundo Rojo, a jurisdicionalização não aponta para o triunfo dos juízes, do procedimento nem do 
direito, mas para uma forma de democracia singular. Conforme o autor: “[...] Ao mesmo tempo em que julgar 
adquire – por fim – o estatuto de verdadeiro poder democrático, se transforma no poder de ninguém”. 15

O lugar de destaque ocupado pelos magistrados caracteriza-se não somente pela sua demanda efetiva, 
mas principalmente pela sua dimensão simbólica.  Conforme Bruno,16 “[...] O que se coloca para o ‘guardião 
das promessas’ é a função simbólica da autoridade, autoridade esta que o leva ao exercício da ‘magistratura 
do sujeito’”. 

Em outras palavras, os juízes têm substituído outros árbitros sociais, possuindo agora um lugar de 
destaque na função de internalizar a norma. Assim, o juiz passou a ocupar a figura de um guardião da moralidade 
pública, no entanto, segundo Garapon: “Não seria prudente anteciparmos o mal e procurar imunizarmo-nos? 
E de que maneira?”17

Conforme Theofilos Rifiotis,18 a jurisdicionalização não estaria vinculada diretamente ao acesso a 
justiça, nem a uma nova forma de democratização, muito embora faça parte das sociedades democráticas. Em 
casos específicos, este fenômeno limita ou ameaça a cidadania e a democracia. Especialmente nas questões 
10  ROJO, Raúl Enrique. Jurisdição e civismo: a criação de instâncias para dirimir conflitos no Brasil e no Quebec. In: ROJO, 
R. E. Sociedade e direito no Quebec e no Brasil. Porto Alegre: Programas de Pós-graduação em Direito e em Sociologia da 
UFRGS,2003, p. 24.
11  CAMPILONGO, Celso. Apresentação realizada na sessão.  O judiciário e o acesso a justiça. In: SADEK, Maria Teresa (Org.) 
O Judiciário em debate. São Paulo:IDEPS, Editora Sumaré, 1995, p. 9-30.
12  ROJO, Raúl Enrique. Jurisdição e civismo: a criação de instâncias para dirimir conflitos no Brasil e no Quebec. In: ROJO, 
R. E. Sociedade e direito no Quebec e no Brasil. Porto Alegre: Programas de Pós-graduação em Direito e em Sociologia da 
UFRGS,2003, pp. 21-42.
13  PEDROSO, J.; TRINCÃO, C.; DIAS, J. P. Percursos da informalização e da desjudiciarização. Por caminhos da refor-
ma da administração da justiça (análise comparada). Observatório Permanente da Justiça Portuguesa, do Centro de Estudos Sociais, 
Universidade de Coimbra, Coimbra, 2001.
14  GARAPON, Antoine.  O juiz e a democracia: O guardião das promessas. Trad. Maria Luiza de Carvalho. 2ª ed., Rio de 
Janeiro: Editora Revan,1999. 
15  ROJO, Raúl Enrique. Jurisdição e Civismo: a criação de instâncias para dirimir conflitos sociais no Bra-
sil e no Québec. In. ROJO, Raúl Enrique (org). Sociedade e Direito no Quebec e no Brasil. Porto Alegre: 
PPG Sociologia – PPG Direito, 2003,  p. 39.
16  BRUNO, Denise Duarte. Jurisdicionalização, racionalização e carisma. As demandas de regu-
lação das relações familiares ao poder judiciário gaúcho. 2006. 174f. Tese (Doutorado). Curso de Sociologia, 
UFRGS, Rio Grande do sul, 2006, p. 37.
17  GARAPON, Antoine.  O juiz e a democracia: O guardião das promessas. Trad. Maria Luiza de Car-
valho. 2ª ed., Rio de Janeiro: Editora Revan,1999, p. 55.
18  RIFIOTIS, Theophilos. As delegacias especiais de proteção à mulher no Brasil e a “judiciarização” dos 
conflitos conjugais. Revista Sociedade e Estado, v. 19, n. 1, p. 85-119, jan./jul. 2004, p. 89.
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que envolvem a violência contra a mulher, o autor salienta que,

A ‘Judiciarização’ é apresentada como conjunto de práticas e valores, pressupostos 
em instituições como a Delegacia da Mulher, e que consiste fundamentalmente em 
interpretar a ‘violência conjugal’ a partir de um ponto de uma leitura criminalizante 
e estigmatizada contida na polaridade ‘vítima –agressor’, ou na figura jurídica do ‘réu’. 
A leitura criminalizadora apresenta uma série de obstáculos para a compreensão e 
intervenção nos conflitos interpessoais. 

A violência contra a mulher passa a ser interpretada pelo judiciário a partir da dualidade vítima 
versus agressor, esquecendo-se da complexidade que envolve os conflitos conjugais. Nesse sentido, Rifiotis19 
descreve que,

É possível identificar um quadro com duas frentes de leitura da “violência de 
gênero”, as quais não precisariam ser excludentes [...] De um lado teríamos uma 
tendência, digamos, relacional, voltada ao trabalho com os agressores, a mediação, 
a busca de soluções extrajudiciais etc. De outro, uma ênfase na dimensão penal, da 
responsabilização legal. 

Portanto, a jurisdicionalização das relações conjugais pode ser compreendida como uma aporia sobre 
as lutas por reconhecimento, já que o judiciário aparece como uma “solução-problema”, sendo necessário 
compreende-lo não como um fim em si mesmo20. Em outras palavras, trata-se de enfrentar a aporia de decidir 
aquilo que não pode ser decidido, pois a busca por justiça é sempre vista como uma aporia, ou seja, como 
uma experiência do impossível21.

Conforme Jacques Derrida, a lei é aplicada sempre através da força (enforced), na medida em que o 
direito é uma força autorizada. Salienta que a aplicabilidade da lei está vinculada a força, traduzida pela força 
simbólica, direta, indireta, física ou não, brutal ou sutilmente discursiva. O autor problematiza as diferenças 
entre direito e justiça, para ele: “A ideia de desconstruir a justiça pressupõe a ausência de regras, de normas 
e de critérios seguros”22.

Lutas por reconhecimento Social

Axel Honneth e Nancy Fraser, com perspectivas distintas, analisam a questão do reconhecimento 
social na sociedade contemporânea ocidental, bem como a construção de uma teoria social e os fundamentos 
para uma teoria da justiça. Assim, no centro de seus questionamentos, esta o tema do reconhecimento, as 
reflexões acerca das intersecções que envolvem as lutas sociais e os diálogos possíveis vinculados às questões 
do capitalismo, da justiça e da cultura. 

Para Fraser23 as lutas por redistribuição foram substituídas por lutas por reconhecimento, isto é, os 
chamados conflitos de classes foram suplantados por conflitos que envolvem status social, provenientes de 
subjugações culturais. No entanto, para a autora, ainda que as demandas por reconhecimento de identidades 
culturais tenham minimizado as questões referentes às desigualdades materiais, não ocorreu à separação 

19  Idem. 
20  RIFIOTIS, Theophilos. Judiciarização das relações sociais e estratégias de reconhecimento: repensando a violência conjugal 
e a violência intrafamiliar. Rev Katál. Florianópolis, v. 11, n. 2, p. 225-236, jul./dez.2008.
21  DERRIDA, Jacques. Força de lei: o fundamento místico da autoridade.  São Paulo: Martins Fontes, 2007.
22  Idem. p.5
23  FRASER, Nancy; HONNETH, Axel. Redistribution or Recognition? A political-philosophical exchange. London: New 
York: Verso, 2003. 

entre a dimensão econômica e cultural. 

Nesse sentido, Fraser busca uma forma de vincular tanto lutas por redistribuição quanto lutas por 
reconhecimento, com o objetivo de construir uma teoria de justiça que dialogue com ambas as perspectivas. 
Segundo Fraser, a “[...] Justiça requer tanto redistribuição quanto reconhecimento; nenhum deles, sozinho, é 
suficiente”. 24

Englobar a redistribuição e o reconhecimento requer uma teoria de justiça abrangente, mas esta não 
parece ser uma tarefa fácil. Algumas das problemáticas possíveis entre essa relação diz respeito ao árduo 
caminho filosófico entre moralidade e ética. Em linhas gerais, a justiça distributiva está vinculada a questões 
morais kantianas, e o reconhecimento à ética hegeliana. 

[...] Normas de justiça são pensadas como universalmente vinculatórias; elas 
sustentam-se independentemente dos compromissos dos atores com valores 
específicos. Reivindicações pelo reconhecimento da diferença, ao contrário, são mais 
restritas. Por envolverem avaliações qualitativas acerca do valor relativo de práticas 
culturais, características e identidades variadas, elas dependem de horizontes de valor 
historicamente específicos que não podem ser universalizados. 25

A autora desafia esta conturbada relação propondo uma política do reconhecimento no campo da 
moralidade. Nesse sentido, ela rompe com a concepção de identidade cultural como pertencente a um 
grupo fixo e estaque, já que muitas vezes estas análises simplificam as relações entre os sujeitos, negam a 
complexidade da vida social, a multiplicidade de suas identificações e as interações. Assim, Fraser26 propõe 
que se trate o reconhecimento como uma questão de status social. 

[...] Dessa perspectiva – que eu chamarei de modelo de status – o que exige 
reconhecimento não é a identidade especifica de um grupo, mas a condição dos 
membros do grupo como parceiros integrais na interação social. O não 
reconhecimento, consequentemente, não significa depreciação e deformação da 
identidade de grupo. Ao contrário, ele significa subordinação social, no sentido de ser 
privado de participar como um igual na vida social. Reparar a injustiça certamente 
requer uma política de reconhecimento, mas isso não significa mais uma política de 
identidade. No modelo de status, ao contrário, isso significa uma política que visa 
a superar a subordinação, fazendo do sujeito falsamente reconhecido um membro 
integral da sociedade, capaz de participar com os outros membros como igual. 

Na busca entre um diálogo possível entre redistribuição e reconhecimento proposto por Fraser27, 
pode-se dizer que surge uma das principais diferenças entre a autora e Honneth28. Enquanto este defende 
que os conflitos sociais possuem como fundamento as lutas por reconhecimento, Fraser advoga por um olhar 
dualista, com o intuito de refletir acerca de uma justiça social que englobe as duas dimensões (econômica e 
cultural). 

Segundo Honneth,29 nas relações sociais há uma vinculação entre desapontamento moral e luta social.  
Expectativas e lutas por reconhecimento começam quando o desrespeito sucede em experiência. Em outras 

24  FRASER, Nancy. Reconhecimento sem ética? Lua nova. São Paulo, 70, 101-138, 2007. 
25  Idem, p. 104.
26  Ibidem, p. 107, grifei. 
27  FRASER, Nancy; HONNETH, Axel. Redistribution or Recognition? A political-philosophical ex-
change. London: New York: Verso, 2003.
28  HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento. A gramática moral dos conflitos sociais. Trad. De Luiz Repa. São Paulo: 
Editora 34, 2003b.
29  FRASER, Nancy; HONNETH, Axel. Redistribution or Recognition? A political-philosophical exchange. London: New 
York: Verso, 2003. 
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palavras, quando as interações sociais não correspondem com as expectativas sociais, geram nos indivíduos 
um sentimento de desapontamento e, consequentemente, ocorre uma experiência moral traduzida em um 
sentimento de desrespeito.   

Nesse sentido, para o autor30, o fundamento de todo não reconhecimento, isto é, a premissa normativa 
da teoria do reconhecimento, possui em seu centro “[...] the normative premises of a recognition-theory 
locating the core of all experience of injustice in the denial of social recognition, in the phenomena of 
humiliation and contempt”.31 

Assim, pode-se compreender o que está no cerne da discordância entre os autores. Para Honneth 
a polaridade cultura e economia atenuam as lutas por reconhecimento situadas nos conflitos por igualdade 
legal.  É imprescindível uma reflexão acerca da gramática moral que está na base de todos os conflitos sociais 
para uma análise sobre a vinculação entre injustiça cultural e econômica. A relação entre não-reconhecimento 
e reconhecimento legal faz parte da dinâmica da luta pelo reconhecimento, segundo Honneth. Ou seja, a partir 
da não proteção legal de uma determinada diferença se requer tal status, ou seja, se requer o reconhecimento 
pelo outro. 

Os questionamentos propostos por Honneth e por Fraser centralizam as lutas por reconhecimento. 
Em linhas gerais, ambos concordam que estas lutas estão vinculadas a um sentimento de desrespeito moral.

Luís Roberto Cardoso de Oliveira32, ao analisar o déficit da cidadania no Brasil, a partir de uma análise 
comparativa entre o Quebec e os EUA, verifica uma vinculação entre um sentimento de “obrigação (ético-
moral)” com a de respeito ao outro. Assim, não ser respeitado pelo outro gera um sentimento de ofensa 
moral. O autor33 focaliza as questões referentes aos problemas do reconhecimento social nas sociedades 
contemporâneas. 

[...] o reconhecimento de uma identidade autêntica não é apenas uma questão 
de cordialidade em relação ao interlocutor, mas uma obrigação moral cuja não 
observância pode ser vista como uma agressão, [...] por parte daquele que nega a 
demanda por reconhecimento. 

As lutas por reconhecimento vinculadas às demandas judiciais enfatizam a jurisdicionalização. No 
entanto, a exposição das relações íntimas não ocorre de forma tranquila, já que, segundo Rifiotis34, 

[...] aquela passagem se dá numa área de tensão entre uma forma de desrespeito 
(maus-tratos, violação) e outra forma de reconhecimento que são as relações jurídicas. 
Tal tensão analiticamente pensada corresponde aos descompassos identificados 
anteriormente entre as expectativas dos movimentos feministas, quanto às mulheres 
vitimadas e aos serviços judiciários oferecidos no quadro da judiciarização. Trata-se 
de pensar algo mais do que uma simples oposição entre as esferas da intimidade e 
do direito, do privado e do público. Na abordagem aqui adotada, não há fronteiras 
fixas e impenetráveis, pois o reconhecimento pelo direito penetra a esfera da 
intimidade, e as relações jurídicas atuam como referência a formação de 
comunidade de valores.

30  HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento. A gramática moral dos conflitos sociais. Trad. De Luiz Repa. São Paulo: 
Editora 34, 2003b, p. 130.
31  FRASER, Nancy; HONNETH, Axel. Redistribution or Recognition? A political-philosophical ex-
change. London: New York: Verso, 2003, p. 130.
32  OLIVEIRA, Luís Roberto Cardoso de. Direito Legal e Insulto Moral. Dilemas da cidadania no Brasil, Quebec e EUA. 
Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2002. 
33  Idem, p. 118, grifei. 
34  RIFIOTIS, Theophilos. Judiciarização das relações sociais e estratégias de reconhecimento: repensan-
do a violência conjugal e a violência intrafamiliar. Rev Katál. Florianópolis, v. 11, n. 2, p. 225-236, jul./dez.2008

Nesse sentido, é que posso pensar na teoria do reconhecimento como uma forma de questionar a 
jurisdicionalização como uma estratégia dos sujeitos que reivindicam o respeito moral. A jurisdicionalização e 
as lutas por reconhecimento podem ser centrais para que se problematizem as táticas dos sujeitos.

No entanto, questiona-se: “as demandas por reconhecimentos podem ser travadas na arena do poder 
judiciário, em outras palavras, estaria o poder judiciário, especificamente o cenário criado pela Lei Maria da 
Penha, favorecendo as lutas por reconhecimento social”?

Considerações Finais

A Lei Maria da Penha trouxe uma série de inovações positivas no que diz respeito à erradicação da 
violência doméstica contra a mulher, no entanto, trata-se de um dispositivo legal. Ou seja, a Lei prescreve 
políticas públicas e ações governamentais e não governamentais com o objetivo de coibir a violência, mas a LMP 
não significa nada sozinha, há sempre a necessidade de uma análise empírica a respeito de sua concretização 
social. Além disso, a violência de gênero possui vários significados articulados, emaranhados e sobrepostos 
em permanente conflito. Dessa forma, analisar esta temática possui como característica principal sua extrema 
complexidade. 

Assim, exigir ou esperar do Poder Judiciário que “faça justiça”, bem como que o direito se 
converta em uma moral by default, não seria “pedir muito”? O que esperar de uma sociedade considerada 
“hiperjurisdicionalizada”? 35

O Poder Judiciário surge como uma autoridade paliativa de uma ausência que tem reificado sua 
participação. Dessa forma, a Lei Maria da Penha tem contribuído para a jurisdicionalização das relações 
sociais, ao aproximar os juízes e o direito das mulheres que sofrem de violência doméstica. 

Se, por um lado, esta hiperjurisdicionalização pode estar acarretando um palco propício para que 
as mulheres que tenham sofrido violência doméstica reivindiquem seus direitos, através de lutas por 
reconhecimento, por outro lado, uma possível idealização da eficácia do poder judiciário frente a estas 
demandas poderá servir “para dar um nombre envidiable a la impotência”36 .
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Do Estado Liberal ao Estado Democrático de Direito: as promessas da modernidade entre o 
ativismo judicial e a busca por respostas constitucionalmente adequadas

João Vitor de Souza Alves1

Vitor Soliano2

RESUMO: O objeto do presente artigo consiste em propor uma análise crítica-reflexiva em torno do papel 
do Poder Judiciário na implementação das promessas (não cumpridas) da Modernidade. Para tanto, este paper 
se valerá, em um primeiro momento, de uma apreciação histórico-contextual entre o Estado Liberal e o Estado 
Democrático de Direito para elucidar as origens das promessas modernas. Em seguida, desvela o surgimento 
do Ativismo Judicial, no Brasil, como uma decorrência do não cumprimento das referidas promessas atrelado à 
recepção do neoconstitucionalismo, minudenciando, por via de conseqüência, os (diversos) problemas oriundos 
de uma praxis jurídica ativista. Dentre esses problemas destacam-se a discricionariedade – como resquício 
de uma racionalidade solipsista – e o enfraquecimento da participação político-democrática (da sociedade) 
em detrimento da expansão do Poder Judiciário. Por fim, propõe, com base no “método” fenomenológico-
hermenêutico e na hermenêutica filosófica, a tese da resposta constitucionalmente adequada (Lenio Streck) e 
o modelo heterorreflexivo (Wálber Carneiro) como condições de possibilidade para o controle das decisões 
judiciais a fim de que estas não usurpem totalmente as possibilidades do jogo democrático. Insta salientar que 
o presente trabalho resulta de uma síntese da conjunção dos trabalhos de conclusão de curso dos autores, 
intitulados A efetividade do direito constitucional à saúde: Em busca da resposta hermeneuticamente adequada à 
concretização da Constituição e O lugar e o papel do substancialismo constitucional: (im)possibilidades do Ativismo 
Judicial na teoria hermenêutica.
PALAVRAS-CHAVE: Estado Democrático de Direito. Neoconstitucionalismo. Ativismo Judicial. Respostas 
Corretas. Heterorreflexividade.

ABSTRACT: The purpose of this essay is to propose a critic analyze of the place of the Judiciary Power in 
the achievement of the (unfulfilled) promises of the Modernity. To reach this goal the present paper will, in 
a first moment, study the evolution between the Liberal State and the Democratic State of Law to identify 
the origins of the promises made by Modernity. Following, the essay shows that the rising of Judicial Activism 
in Brazil is a consequence of the (…) and the reception of neoconstitutionalism, explaining the (many) 
problems that come along a activist praxis. Among this problems we find, as most important, the judicial 
discretionary and the lost of room to a political and democratic participation of society along side with a 
expansion of Judiciary Power. At the end the text propose, based on the phenomenological hermeneutics 
“method” and on the philosophical hermeneutics, the thesis of the Right Answer (Lenio Streck) and the 
heteroreflexive model (Wálber Carneiro) as condition to a control of the judicial decisions so that they do 
not steel all the possibilities of the democratic “game”. It should be said that the present text is a result of the 
combination of two end of graduation works, entitled A efetividade do direito constitucional à saúde: Em busca 
da resposta hermeneuticamente adequada à concretização da Constituição and O lugar e o papel do substancialismo 
constitucional: (im)possibilidades do Ativismo Judicial na teoria hermenêutica.
KEY-WORDS: Democratic State of Law. Neoconstitutionalism. Judicial Activism. Right Answers. 
Heteroreflexivity

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Do Estado Liberal ao Estado Democrático de Direito. 3. Neoconstitucionalismo 
e Ativismo Judicial no Brasil. 4. A busca por respostas constitucionalmente adequadas. 4.1. A tese da resposta 
correta. 4.2. A Hermenêutica Jurídica Heterorreflexiva. 5. Conclusões. Referências. 
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1 INTRODUÇÃO

O Brasil é um país de modernidade tardia e arcaica3, em que “as promessas da modernidade só 
são aproveitadas por um certo tipo de brasileiros”.4 Para constatarmos essa afirmação, basta analisarmos 
as diversas pesquisas que atestam o baixo nível de desenvolvimento humano da nossa população ou os 
noticiários que diuturnamente divulgam as tragédias da indignidade humana.

Neste contexto de “crise das estruturas político-jurídicas da modernidade”, o Poder Judiciário vem 
ganhando cada vez mais espaço enquanto ambiente “propício” ao tratamento das promessas incumpridas da 
modernidade. Essa questão ganha relevo nos países que têm demonstrado déficits no trato da questão social, 
isto é, nos países em que ainda há um predomínio da percepção liberal-individualista dos direitos sociais, uma 
tradição patrimonialista e assistencialista em que o foco não está no “projeto de construção de cidadania” e 
sim e outros interesses secundários.5

Assim, em tempos de “neoconstitucionalismo” ou “pós-positivismo” se fala em um Poder Judiciário 
(cri)ativo como uma forma de resgatar as promessas da modernidade e, em muitos casos, tal situação 
tem dado azo à uma práxis jurisdicional que expressa os sintomas (positivistas) da discricionariedade e da 
arbitrariedade. Ou seja, o novo (neo) constitucionalismo continua preso aos problemas que deve(ria) superar.

Posto isto, afigura-se patente a necessidade de discutirmos o direito e as suas possibilidades 
democráticas em meio a uma teoria da decisão que esteja atenta aos desvios do positivismo6 e ao 
enfraquecimento da participação político-democrática (da sociedade) em face da expansão do Poder Judiciário.

É neste sentido que pretendemos analisar, com base na crítica hermenêutica do direito, a tese da 
“resposta correta” difundida por Lenio Streck e o modelo da “hermenêutica heterorreflexiva” defendida 
por Wálber Carneiro, enquanto condições de possibilidade para pensarmos em decisões judiciais 
constitucionalmente adequadas.

Para tanto, passaremos a analisar brevemente a evolução do Estado Liberal ao Estado Democrático 
de Direito a fim de lançarmos as bases para uma (correta) entrada nessa nova circularidade.

2 DO ESTADO LIBERAL AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

Os direitos fundamentais, enquanto promessas oriundas da modernidade, não são entidades 
etéreas e/ou metafísicas.7 Em verdade, tais direitos constituem realidades históricas, ou seja, que surgem de 
modo gradual em face das “lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes”.8

Assim sendo, os diversos acontecimentos políticos, sociais e culturais que se desenvolvem em 
meio ao evolver da história acabam influenciando a forma como nós concebemos esses direitos atualmente.9 
Deste modo, faz-se necessária a realização de uma breve apreciação histórico-contextual entre o Estado 
Liberal e o Estado Democrático de Direito a fim de elucidarmos as origens das promessas modernas. 

Nesse particular, não se pode olvidar que o Estado Moderno foi profundamente alterado em 
virtude da passagem do absolutismo para o Constitucionalismo.10 Vale dizer, a centralização oriunda do 
absolutismo, “justificado a partir da vontade divina (Bodin) ou da idéia de contrato social (Hobbes)”, viabilizou 
o surgimento de um meio legítimo para a prática de arbitrariedades e opressões e, por via de conseqüência, 
de um ambiente favorável à edificação das primeiras noções acerca dos direitos do Homem.11 

3  STRECK, Lenio Luiz; BOLZAN DE MORAIS, José Luis. Ciência Política e Teoria do Estado. 6.ed. Porto 
Alegre: Livraria do advogado, 2008, p. 84.
4  Ibidem, p. 85.
5  MORAIS, José Luis Bolzan de. A atualidade dos direitos sociais e a sua realização estatal em um contexto 
complexo e em transformação. In STRECK, Lenio Luiz; BOLZAN DE MORAIS, José Luis (Org.). Constituição, 
Sistemas Sociais e Hermenêutica. Vol. 6. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 103.
6  STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência? 2.ed. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2010, p. 112.
7  SARMENTO, Daniel. Os direitos fundamentais nos paradigmas Liberal, Social e Pós-Social. In SAMPAIO, 
José Adércio Leite (Coord.). Crises e desafios da Constituição. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 375.
8  BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 5.
9  SARMENTO, Daniel. op. cit., p. loc. cit. 
10  BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 6.ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 39.
11  SARMENTO, Daniel. op. cit., p. 377-378.
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Dessa forma, em meio à oposição secular entre a liberdade do indivíduo e o absolutismo do 
monarca, surge o primeiro sentido do Estado de Direito. Com efeito, tal Estado “reflete a pugna da liberdade 
contra o despotismo”, alcançando o seu ápice histórico na Revolução Francesa.12 Além disso, nesse período, a 
burguesia ascende ao poder político, mediante a legitimação relacionada ao “poder legal-racional, sustentado 
em uma estrutura normativa a partir de uma ‘Constituição’ – no sentido moderno do termo – como expressão 
jurídica do acordo político fundante do Estado”.13  

Neste contexto histórico-político, há de se ressaltar que a doutrina do contrato social14 acabou 
se tornando um dos principais referenciais teóricos, sob a idéia de que “o contrato social encontra sua 
explicitação na Constituição”.15 Ademais, outro importante norte teórico do Estado Liberal se deu através 
da doutrina da separação de poderes, mormente por se tratar de um instituto que visa impor limites ao 
governante, bem como evitar a concentração de poderes em uma só autoridade pública.16

Posto isso, em apertada síntese, Paulo Bonavides17 elenca alguns dos principais aspectos que 
marcaram o Estado Liberal:

a lei, o código, a segurança jurídica, a autonomia da vontade, a organização jurídica 
dos ramos da soberania, a separação de Poderes, a harmonia e equilíbrio funcional, do 
Legislativo, Executivo e Judiciário, a distribuição de competências, a fixação de limites 
à autoridade governante; mas fora por igual, abstratamente, o dogma constitucional, a 
declaração de direitos, a promessa programática, a conjugação do verbo “emancipar” 
sempre no futuro, o lema liberdade, igualdade e fraternidade – enfim, aqueles valores 
superiores do bem comum e da coisa pública.

O Estado Liberal, portanto, restou caracterizado por um modo de atuar “alheio e indiferente à 
vida econômica e social”, preocupando-se predominantemente com a vida política e dispensando aos seres 
humanos tão somente uma proteção na órbita das liberdades individuais.18 

No plano jurídico, se percebe um “desvirtuamento do projeto de modernidade”19, uma vez que, 
com a ascensão da burguesia ao poder, houve um rompimento da racionalidade moral-prática em favor de 
uma racionalidade cognitivo-instrumental. Nesse sentido, Wálber Araújo Carneiro20 aduz que “a racionalidade 
moral-prática (ética) foi deslocada para a racionalidade científica, passando esta a ser, portanto, uma das 
lógicas que embalam o pensamento moderno pós-revolucionário”. 

Destarte, sob os auspícios da filosofia da consciência21, o direito foi entificado, isto é, transformado 
em objeto, “independente do fato de ser ele uma construção humana”.22 Vale dizer, a partir desta quadra da 
história, o direito passa a ser concebido como sinônimo da lei e do seu texto. É nesse contexto que surge o 
positivismo primitivo bem representado pela Escola de Exegese e os seus dogmas.

Ocorre que, com a chegada dos séculos XIX e XX, alguns acontecimentos históricos ensejaram 
a mudança gradual do Estado Liberal para o Estado Social de direito e, portanto, houve a necessidade de uma 
revisão das bases teóricas que fundamentaram o paradigma liberal-individualista.
12  BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 8.ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 41-42.
13  STRECK, Lenio Luiz; BOLZAN DE MORAIS, José Luis. Ciência Política e Teoria do Estado. 6.ed. Porto 
Alegre: Livraria do advogado, 2008, p. 51.
14  Cf. BOBBIO, Norberto. Contrato e Contratualismo no Debate atual. In: O Futuro da democracia: uma 
defesa das regras do jogo. 6.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986, p. 129-149.
15  STRECK, Lenio Luiz; BOLZAN DE MORAIS, José Luis. op. cit., p. 55.
16  BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 6.ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 42.
17  Ibidem, p. 44.
18  JÚNIOR, Dirley da Cunha. Curso de Direito Constitucional. 2.ed. Salvador: Jus Podivm, 2008, p. 567
19  Cf. CARNEIRO, Wálber Araújo. Hermenêutica Jurídica Heterorreflexiva. 1.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 
154-158.
20  Idem. Processo e Hermenêutica: a produção do direito como compreensão. Disponível em: http://www.
egov.ufsc.br/ portal/sites/default/files/anexos/15574-15575-1-PB.pdf. Acesso em: 19 jul. 2011.
21  De acordo com Wálber Araújo Carneiro, “a filosofia da consciência congrega uma série de correntes 
filosóficas que vai de Descartes a Husserl, dos objetivistas aos idealistas, passando pelo historicismo de Hegel 
até a fenomenologia de Husserl, na medida em que toda cognição se dava mediante a estrutura sujeito-
objeto. Em termos ontológicos, a marca da filosofia da consciência em relação às manifestações humanas é a 
entificação para o estudo”. Ibidem, p. 2.
22  CARNEIRO, Wálber Araújo. op. cit., loc. cit.

Lenio Luiz Streck e José Luis Bolzan de Morais23 apontam, com base na doutrina de Dallari, 
alguns dos principais fatores históricos que ensejaram a transição do Estado Liberal para o Estado Social: a) a 
revolução industrial e as suas conseqüências; b) a primeira guerra mundial que rompe com o tradicionalismo 
liberal-econômico; c) a crise de 1929 e a depressão em face da necessidade de uma intervenção estatal na 
economia (a exemplo do new deal); d) a segunda guerra mundial com a necessidade de uma atitude ativa 
do ente estatal; e) as crises cíclicas que já apontavam para as fissuras do liberalismo em seu viés econômico; 
f) os movimentos sociais que rechaçaram o dogma do livre mercado; g) em linhas gerais, a substituição da 
liberdade negativa pelas “liberdades sociais ou liberdades positivas”. 

É em meio a esses fatores históricos que surgem o Estado Social e o constitucionalismo social, 
cujos principais marcos foram a Constituição mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919. 

Com efeito, o ideário social surge como uma tentativa de corrigir os equívocos do modelo liberal-
individualista e salvar a proposta capitalista – ameaçada pelo “fantasma da revolução” – a partir da inserção 
de uma nova pauta axiológica que está relacionada às questões sociais. Neste particular, os direitos sociais, 
econômicos e culturais foram reconhecidos formalmente (positivados) “na inquestionável premissa de que, 
diante da desigualdade de fato existente no meio social, se o Estado não agir para proteger o mais fraco do 
mais forte, os ideais éticos de liberdade, igualdade e solidariedade em que se lastreia o constitucionalismo 
seguramente vão se frustrar.”24

Nesta etapa, passou-se dos interesses tradicionalmente individuais – sem abandoná-los! – 
para os interesses transindividuais nas suas diversas formas.25 Ademais, o constitucionalismo social traz o 
reconhecimento constitucional da questão social através dos direitos sociais que, por demandarem uma 
intervenção mais qualificada e a elaboração de políticas públicas prestacionais, acaba promovendo o 
deslocamento das atenções da esfera legislativa do Estado (típico do Estado Liberal) para o ambiente da 
atividade executiva (responsável pela implementação, através das políticas públicas, dos direitos sociais).26

Ocorre que, mesmo sob a vigência do Estado Social de Direito, “a questão da igualdade não 
obtém solução, embora sobrepuje a sua percepção puramente formal, sem base material.”27 Ou seja, com o 
advento do Estado Social de direito, a igualdade passa a ser reconhecida formalmente, no entanto, no plano 
real, a desigualdade continua(va) a imperar, sobretudo em países de modernidade tardia, tais como o Brasil.

Assim, diante da ausência de uma concretização material da igualdade, surge o Estado Democrático 
de Direito com a preocupação básica de “transformação do status quo”. Trata-se, em verdade, de uma 
conjugação do ideal democrático ao Estado de Direito, sob um sentido próprio onde estão salvaguardadas “as 
conquistas democráticas, as garantias jurídico-legais e a preocupação social.”28 Em outras palavras, “o Estado 
Democrático é plus normativo em relação às formulações anteriores.”29 

 Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988, ao consagrar a fórmula do Estado Democrático 
de Direito (art. 1º), pretendeu inaugurar uma nova etapa. Vale dizer, o projeto constitucional passa a se 
voltar para a instauração de uma nova cidadania baseada na liberdade-igualdade-solidariedade, organização 
do presente e projeção do futuro a fim de que alcancemos uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º), cujo 
foco principal passa a estar direcionado para o “ser” humano.30

Posto isto, há de se salientar que, em tempos de Estado Democrático de Direito, já se fala 
usualmente em um “neoconstitucionalismo”. Mas, qual o significado dessa expressão? Ela é equivalente ao 
substancialismo constitucional? Quais são as repercussões que um novo (neo) constitucionalismo pode 
acarretar em terrae brasilis?

3 NEOCONSTITUCIONALISMO E ATIVISMO JUDICIAL NO BRASIL

A inserção do Brasil no paradigma do Estado Democrático de Direito passou a exigir da 

23  STRECK, Lenio Luiz; BOLZAN DE MORAIS, José Luis. op. cit., p. 70-71.
24  SARMENTO, Daniel. op. cit., 389.
25  MORAIS, José Luis Bolzan de. A atualidade dos direitos sociais e a sua realização estatal em um contexto complexo e em 
transformação. In STRECK, Lenio Luiz; BOLZAN DE MORAIS, José Luis (Org.). Constituição, Sistemas Sociais e Hermenêutica. Vol. 
6. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 102.
26  MORAIS, José Luis Bolzan de. op. cit., p. 107.
27  STRECK, Lenio Luiz; BOLZAN DE MORAIS, José Luis. op. cit., p. 97.
28  Ibidem, loc. cit.
29  Ibidem, p. 99.
30  MORAIS, José Luis Bolzan de. op. cit., p. 103.
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comunidade jurídica e seus atores (“operadores” e doutrinadores) uma nova postura frente ao Direito, 
principalmente na área do Direito Constitucional. Historicamente marcado por um constitucionalismo fraco 
e por poucos períodos verdadeiramente democráticos o Brasil e seus atores jurídicos precisavam de uma 
nova atitude quando da promulgação da Constituição de 1988.

Não obstante, em um primeiro momento, a doutrina e jurisprudência brasileira se mostraram 
resistentes ao conteúdo da nova Constituição. No que pese a presença marcante do § 1º do art. 5º do texto 
magno31, a teoria do direito (constitucional) que imperou foi a de que as normas constitucionais suportavam 
graus distintos de aplicabilidade sendo necessário, em alguns casos, a intermediação prévia do legislador para 
que um direito fundamental fosse garantido. Tratava-se, ali, ainda, da prevalência de um sistema de regras32 que 
não admitia a normatividade de princípios.

Nesse sentido, o caráter simbólico da nossa Constituição foi hipertrofiado. Por um lado, o texto 
constitucional não era suficientemente concretizado de forma generalizada (sentido negativo do simbolismo). 
Nesse espeque, a Constituição não é entendida como mecanismo de determinação de comportamentos 
(sejam estatais, sejam particulares), ou seja, falta(va)-lhe normatividade33. Por outro, ela desempenha um 
papel político-ideológico (sentido positivo). Quer isto dizer que ela representa uma aspiração histórica e 
uma exigência de uma sociedade que se pretende democrática. Os detentores do poder, assim, agem pois 
encontram-se legitimados por esta Carta34. Seja como for a Constituição, nesse primeiro momento, não 
representava um guia para o Estado e para a sociedade.

Na última década, contudo, esse quadro começou a sofrer alguma mudança. A incapacidade dos 
Poderes Representativos em cumprir as promessas modernas inseridas na Constituição de 1988 facilitou a 
entrada, no Brasil, de um movimento ideológico (mas com fortes conseqüências teóricas) que pretende dar uma 
nova face ao Direito Constitucional e à efetividade da Constituição. Estamos falando do neoconstitucionalismo.

Referido movimento, gestado em decorrência das Constituições promulgadas após o término da 
Segunda Guerra Mundial, pode ser caracterizado por três níveis de mudança – conjuntas e que se influenciam 
reciprocamente – identificados por Miguel Carbonell. No primeiro nível (textual) as Constituições abarcam 
direitos substantivos e materiais que exigem conformação do Estado. No segundo nível (jurisprudencial) 
ocorre o aparecimento de novas “técnicas interpretativas” no intuito de lidar, principalmente, com princípios 
(agora entendidos como normas). Por fim, a própria ciência do Direito é modificada assumindo um caráter 
criativo e não apenas descritivo do sistema constitucional35.

Apesar da vasta bibliografia acerca do tema e das divergências internas sobre limites, propostas 
e objetivos, podemos dizer, como Luis Prieto Sanchís, que representam o núcleo do neoconstitucionalismo 
os seguintes fatores:

más principios que reglas; más ponderación que subsunción; omnipresencia de la 
Constitución en todas las áreas jurídicas y en todos los conflictos mínimamente 
relevantes, en lugar de espacios exentos a favor de la opción legislativa o reglamentaria; 
omnipotencia judicial en lugar de autonomía del legislador ordinario; y, por último, 
coexistencia de una constelación plural de valores, a veces tendencialmente 
contradictorios, en lugar de homogeneidad ideológica en torno a un puñado de 
principios coherentes entre sí y en torno, sobre todo, a las sucesivas opciones 
legislativas36

Daniel Sarmento não discrepa muito desse entendimento ao aduzir que são características 
marcantes do neoconstitucionalismo o reconhecimento da força normativa dos princípios, a adoção de 
modelos hermenêuticos distintos do formalismo clássico, a constitucionalização do direito, a reaproximação 
entre direito e moral e a judicialização das relações sociais37.
31  Art. 5º, §1º: As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
32  Cf. CARNEIRO, Wálber Araujo, op. cit. p. 162-163
33  NEVES, Marcelo. A Constitucionalização Simbólica. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 90-94.
34  Ibidem, p. 95-101.
35  CARBONELL, Miguel (org.). Teoría del neoconstitucionalismo. Ensayos escogidos. Madrid: Trotta, 2007, p. 
9-11 (apresentação).
36  SANCHÍS, Luis Prieto. Neoconstitucionalismo y ponderación judicial. In CARBONELL, Miguel. 
Neoconstitucionalismo(s). 2.ed. Madrid: Trotta, 2005, p. 131-132. No mesmo sentido MENDES, Gilmar Ferreira; 
COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008, p. 127.
37  SARMENTO, Daniel. O Neoconstitucionalismo no Brasil: Riscos e possibilidades. In. ______. Por um 

O neoconstitucionalismo, portanto, ao tentar (re)valorizar a Constituição concede ao Poder 
Judiciário uma primazia antes não conhecida. O faz na medida em que passa atribuir aos princípios (entendidos, 
aqui, semanticamente) não só normatividade, mas primazia. Ocorre que a estrutura semântica dos princípios 
não permite conclusões imediatas sobre as conseqüências jurídicas exigidas. Nesse sentido, em nível abstrato, 
os princípios poderiam coexistir sem se anularem. Em nível concreto, contudo, o julgador deveria se valer 
da ponderação frente ao problema que tem diante de si para dar uma resposta adequada. O mecanismo 
da ponderação seria, para o neoconstitucionalismo, uma exigência de um direito principiológico típico do 
constitucionalismo contemporâneo38.

Sem pretender menosprezar a importância que a recepção do neoconstitucionalismo teve para 
o início de uma afirmação do texto constitucional e para uma constitucionalização39 do direito em terras 
brasileiras é preciso, nesse momento, dar um passo para trás no intuito de perceber as possíveis conseqüências 
negativas de uma incorporação acrítica e apressada dos contornos desse movimento. Nessa toada é preciso 
ter em mente que se o constitucionalismo brasileiro era deficiente devido a razões teórico/epistemológicas 
– positivismo, sistema de regras, racionalidade instrumental e descritiva – um eventual excesso do Poder 
Judiciário (Ativismo Judicial) também vai ocorrer devido a razões epistêmicas.

Deve-se destacar que, nessa quadra da história, parece infrutífera e retrógrada a discussão sobre 
a possibilidade ou não do Poder Judiciário “criar” o Direito. A tentativa da clássica teoria da separação dos 
poderes, gestada no interior do Estado Liberal e possibilitada teoricamente pela Escola de Exegese (atrelada 
à filosofia da consciência), de delimitar com precisão as funções dos Poderes do Estado parece ultrapassada. 
Com o giro lingüístico e um melhor entendimento sobre o processo compreensivo do intérprete40 não 
cabe falar em uma distinção precisa entre interpretação e legislação ou entre aplicação e legislação. A tensão 
entre legislação e jurisdição, portanto, gira em torno das condições e possibilidades de “segurar” o arbítrio 
da segunda.

Com efeito, a recepção do neoconstitucionalismo no Brasil41 trouxe (direta ou indiretamente), no 
seu “pacote teórico”, uma série de mecanismos que acabam por sobrevalorizar a subjetividade do julgador o 
que acarreta, de uma forma ou de outra, uma confiança no seu poder/dever discricionário. Esta é, no nosso 
sentir, a característica central do Ativismo Judicial: uma atuação discricionária do Poder Judiciário sob o 
pretexto de aplicar e dar concretude à normatividade da Constituição.

Dentre esses fatores podemos destacar, como mais importantes, a má compreensão dos princípios 
constitucionais (mormente o chamado “princípio da proporcionalidade”), o uso do método da ponderação e 
a não superação (ou adoção explícita) da discricionariedade judicial nos chamados “casos difíceis”.

A recepção da normatividade dos princípios no Brasil ocorreu através, principalmente, do conceito 
e metodologia desenvolvidos por Robert Alexy42. Este autor entende os princípios de forma puramente 

Constitucionalismo Inclusivo: História Constitucional Brasileira, Teoria da Constituição e Direitos Fundamentais. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 233-234.
38  Cf. SANCHÍS, Luis Prieto. Op. cit., ZAGREBELSKY, Gustavo. Jueces constitucionales. In CARBONELL, 
Miguel (org.). Teoría del neoconstitucionalismo. Ensayos escogidos. Madrid: Trotta, 2007, p. 91-104; BARROSO, 
Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula de. O começo da história: a nova interpretação constitucional e o papel 
dos princípios no direito brasileiro. In SILA, Virgílio Afonso da (org.). Interpretação constitucional. Malheiros, 
2007, p. 271-316. 
39  Paolo Comanducci afirma que a constitucionalização do direito trata-se de “un proceso al término del 
cual el Derecho es ‘impregnado’, ‘saturado’ o ‘embebido’ por la Constitución: un Derecho constitucionalizado 
se caracteriza por una Constitución invasiva, que condiciona la legislación, la jurisprudencia, la doctrina y los 
comportamientos de los actores políticos. Se trata además de un concepto graduado: un Derecho pude ser 
más o menos constitucionalizado”. COMANDUCCI, Paolo. Formas de (neo)constitucionalismo: un análisis 
metateórico. In CARBONELL, Miguel (org.). Neoconstitucionalismo(s). 2.ed. Madrid: Trotta, 2005, p. 81
40  Falamos aqui da impossibilidade de separação entre compreensão, interpretação e aplicação 
demonstrada por Hans-Georg Gadamer.
41  Cf. SARMENTO, Daniel, op. cit.  p. 233-272.
42  Estamos cientes de que a doutrina costuma colocar ao lado de Robert Alexy o autor Ronald Dworkin 
como responsáveis pela forma de lidar com os princípios. Contudo, a concepção defendida pelos autores em 
muito se distingue sendo impossível equiparar-los. Cf. OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. Decisão judicial e o conceito 
de princípio: a hermenêutica e a (in)determinação do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 190-
217.
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semântica afastando, assim, seu caráter pragmático e seu potencial hermenêutico e reflexivo. Além disso, o 
autor alemão entende que princípios são mandados (ou mandamentos) de otimização a serem aplicados na 
maior medida possível43.

Ao lado dessa concepção acerca dos princípios é possível dizer, com Lenio Streck, que o Brasil 
experimenta um fenômeno denominado por ele de panprincipiologismo44. Esse fenômeno tem origem na 
medida em que uma série de doutrinadores – embalados pelo neoconstitucionalismo – afirmam que os 
princípios constitucionais são a positivação dos valores predominantes na sociedade. A partir daí a criação 
de um sem número de princípios se torna possível diante de “casos difíceis”45. Não é preciso muito esforço 
para perceber, tanto no âmbito doutrinário quanto jurisprudencial, o uso inflacionário de princípios “criados” 
por conveniência e sem base positiva. Isso possibilita um uso retórico dessa importante categoria do direito 
constitucional contemporâneo acarretando uma sobrecarga de subjetividade no julgamento. Ora, se tudo 
pode ser dito através de princípios (criados) o julgador não tem limites de interpretação/aplicação, abrindo 
amplo espaço para discricionariedade e Ativismo Judicial.

Ao lado dessa recepção/incorporação/compreensão acerca dos princípios (ou justamente por 
causa dela(s)) está o uso da ponderação. Como já antecipado, a ponderação é entendida, na atualidade, 
como uma necessidade inconcussa da era dos princípios constitucionais. Esse mecanismo, criado para dar 
racionalidade à aplicação de princípios, contudo, é mais um álibi para a discricionariedade interpretativa na 
aplicação da Constituição – logo, Ativismo Judicial46.

A despeito das inúmeras críticas que são feitas à ponderação de princípios na sua relação com a 
discricionariedade47 é possível destacar, com base no paradigma filosófico em que nos inserimos, que o seu 
núcleo é a incapacidade de levar o intérprete ao contato com a alteridade. Ao confiar em um procedimento 
(método) guiado por um julgador do qual não se exige diálogo, e mesmo com as camadas da proporcionalidade 
(adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito), a ponderação permanece no esquema 
sujeito-objeto, ou seja, no paradigma da filosofia da consciência. O centro deste esquema é confiar ao sujeito 
cognoscente a capacidade de alcançar respostas a partir de sua subjetividade. Nesse cenário, resta impossível 
a não decaída na discricionariedade.

Nesse sentido, chega a parecer duvidosa a capacidade da ponderação em superar o positivismo 
jurídico. Como se sabe, a discricionariedade judicial é algo que acompanha o positivismo desde o seu 
surgimento. Em um primeiro momento ela não foi suficientemente trabalhada (positivismo primitivo). Em um 
segundo momento ela foi expressamente adotada como incontornável sendo impossível ao aplicador não 
agir conforme um ato de vontade (concepção cujos representantes principais são Hans Kelsen48 e Herbert 
Hart49)50.

O Ativismo Judicial no Brasil, portanto, é uma decorrência direita da recepção do 
neoconstitucionalismo. Esse movimento, ao tentar recolocar o Direito na trilha de uma racionalidade moral-
prática – perdida no pós-revolução –, o faz sem uma preocupação epistemológica que leve o intérprete/
aplicador para além da subjetividade.

Duas conseqüências imediatas podem ser destacadas quando da existência de uma prática judicial 
ativista (discricionária). A primeira se relaciona com o constitucionalismo e sua proposta básica. A segunda se 

43  Ibidem, p. 198. No mesmo sentido CARNEIRO, Wálber Araujo, op. cit. p. 207.
44  STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso. Constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 4.ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 517-541.
45  Ibidem, p. 518.
46  Relacionando a ponderação com o ativismo judicial CANOTILHO, J. J. Gomes. Um olhar jurídico-
constitucional sobre a judicialização da Política. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Fundação 
Getúlio Vargas – Atlas, 245, maio/ago, 2007, p. 90.
47  Cf. STRECK, Lenio Luiz, op. cit. p. 213-242, OLIVEIRA, Rafael Tomaz de, op. cit. p. 208-217 e CARNEIRO, 
Wálber Araujo, op. cit. p. 221-233.
48  KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7.ed. Traduzido por João Batista Machado. São Paulo: Martins 
Fontes, 2006.
49  HART, Herbert. O conceito de direito. Traduzido por Antônio de Oliveira Sette-Câmara. São Paulo: 
Martins Fontes, 2009. 
50  Relacionado a ponderação com o positivismo jurídico CARVALHO NETTO, Menelick de; SCOTTI, 
Guilherme. Os direitos fundamentais e a (in)certeza do direito: a produtividade das tensões principiológicas e a 
superação do sistema de regras. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 115-121.

relaciona com um regime democrático participativo51.
Quanto ao constitucionalismo, é forçoso perceber que, desde o seu surgimento como movimento 

teórico, a sua proposta básica é – ao lado da garantia de direitos – o controle do poder estatal. A partir do 
momento em que julgadores “aplicam” a Constituição com poderes discricionários – “legitimados” por teorias 
jurídicas inviáveis52 –, atribuí-se um poder excessivo ao órgão judicante tornando-o um poder descontrolado 
e, por isso, absoluto.

Atrelado a esta problemática está a perda de espaço dos Poderes Representativos e da própria 
sociedade civil na determinação do destino do Estado. A partir do momento em que o Judiciário é “de mais” 
o restante do Estado (Poderes e sociedade) é “de menos”. Se é autorizado ao julgador decidir “qualquer 
coisa” há uma perda de espaço para o debate democrático-participativo na determinação do nosso futuro53.

As breves críticas tecidas acima podem levar o leitor à conclusão de que não somos favoráveis 
a um substancialismo constitucional. Nada mais distante da realidade. Entendemos que o Poder Judiciário 
desempenha um papel fundamental na concretização e defesa dos direitos materiais presentes na Constituição 
de 1988. Disso, contudo, não deriva uma confiança na consciência do julgador. A diferença entre uma atuação 
legítima e uma atuação ativista do Poder Judicante passa, em primeiro lugar, pelas balizas epistemológicas que 
guiam o julgamento. Assim, teorias que não pretendem superar um paradigma subjetivista (discricionário) 
não fazem bem à democracia e ao constitucionalismo. Nesse sentido, concordamos com posturas que, 
preocupadas com a subjetividade, tentam regulá-la sem abdicar de uma posição substancial54.

4 A BUSCA POR RESPOSTAS CONSTITUCIONALMENTE ADEQUADAS
4.1 A tese da resposta correta

A interpretação/aplicação do direito, em pleno Estado Democrático de Direito, não pode dar 
azo aos “esquemas interpretativo-procedimentais que conduzam a múltiplas respostas”55, cujas principais 
conseqüências são as práticas discricionárias e/ou arbitrárias em que o intérprete/aplicador julga “conforme 
a sua consciência”56 – o que descamba para o Ativismo Judicial.

Neste particular, na esteira do pensamento de Lenio Luiz Streck57, pensamos que, a partir da 
hermenêutica filosófica, é possível traçarmos uma nova circularidade em busca da “resposta hermeneuticamente 
adequada à Constituição”, isto é, da “resposta correta”, cujo principal locus é a situação concreta. 

Com efeito, a tese da resposta correta representa uma simbiose entre a teoria integrativa de Dworkin 
e a fenomenologia hermenêutica58, “com o acréscimo de que a resposta não é a única nem a melhor”.59 Vale 
dizer, a supramencionada tese exige uma nova visão hermenêutica, em que não se cogita a utilização de 

51  Não se pretende, aqui, estabelecer uma apartação entre constitucionalismo e democracia. Entendemos, 
com STRECK, Lenio Luiz, op. cit. p. 76, que “a afirmação da existência de uma ‘tensão’ irreconciliável entre 
constitucionalismo e democracia é um dos mitos centrais do pensamento político moderno, que entendo 
deva ser desmi(s)tificado”.
52  CARNEIRO, Wálber Araujo, op. cit. p. 280.
53  Nesse contexto faz-se importante a referência a duas Propostas de Emenda Constitucional que 
tramitam no Congresso Nacional ambas propostas em 2011 pelo Deputado Federal Nazareno Fonteles (PT-
PI): as PECs 03/2011 e 33/2011. Tais propostas, tem tese uma resposta do Poder Legislativo ao “protagonismo 
judicial”, objetivam atribuir ao Congresso a possibilidade de “sustar atos normativos do Poder Judiciário” 
e alterar o sistema de controle de constitucionalidade. Parecem se tratar de medidas protetivas por parte 
do Poder Legislativo em relação ao crescimento do Poder Judiciário. Sobre o assunto cf. SOLIANO, Vitor; 
COSTA, Frederico Magalhães. A PEC 03/2011 e o controle legislativo das decisões judiciais no contexto do 
ativismo judicial brasileiro: o sintoma de uma crise anunciada da elefantíase do Judiciário e da anorexia do 
Legislativo. In: XX Encontro Nacional do CONPEDI. Anais... Belo Horizonte: CONPEDI, 2011 (no prelo).
54  Principalmente: CARNEIRO, Wálber Araujo, op. cit., STRECK, Lenio Luiz, op. cit. e DWORKIN, Ronald. 
O império do direito. Traduzido por Jefferson Luiz Camargo. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
55  STRECK, Lenio Luiz, op. cit. p. 328. 
56  Idem. O que é isto – decido conforme minha consciência? 2.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 19.
57  Idem. Verdade e consenso. Constituição, hermenêutica e teorias discursivas 4. ed. São Paulo: Saraiva, 
2011, loc. cit.
58  Ibidem, p. 387.
59  Ibidem, p. 621.
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qualquer método interpretativo60, bem como não mais se admite a cisão entre interpretação e aplicação e 
entre texto e norma.61

Nesse sentido, em substituição ao sujeito solipsista, a tese ora em epígrafe estabelece alguns limites 
para o intérprete/aplicador em face das condições histórico-concretas, tais como a tradição, a coerência e a 
integridade. Estas são, em apertada síntese, as condições de possibilidade para pensarmos em uma “resposta 
correta”62.

 A tradição constitucional “deve ser entendida como uma consolidação de um modelo de 
constitucionalismo que transforma ou sustenta as transformações das sociedades contemporâneas”63, isto 
é, enquanto um fenômeno de apropriação produtiva dos conteúdos transmitidos e dos compromissos 
estabelecidos na Constituição.64 Posto isto, pode se afirmar que a metáfora da resposta correta “deve 
obediência à tradição autêntica.”65

Neste particular, a autenticidade da interpretação está diretamente relacionada à capacidade do 
jurista de “apropriar-se” do que foi compreendido, sob pena de incorrer em uma “tradição inautêntica do 
direito”.66 Logo, uma “baixa compreensão” acerca do sentido da Constituição implicará, conseqüentemente, 
em uma “baixa aplicação”.67 

Há, portanto, no texto constitucional, uma substancialidade, que, mormente a partir dos princípios, 
passa a integrar o ordenamento jurídico pátrio. Dessa forma, o alcance da resposta correta também deve 
observar a integridade.68

Ronald Dworkin69, ao descrever o direito como integridade, aduz que “as proposições jurídicas 
são verdadeiras se constam, ou se derivam, dos princípios de justiça, equidade e devido processo legal que 
oferecem a melhor interpretação construtiva da prática jurídica da comunidade.” Lenio Luiz Streck70, por sua 
vez, ao analisar a integridade trabalhada por Dworkin, assevera que a integridade não seria algo objetivável, 
“mas nos leva ao estranhamento (à angústia) sobre algumas decisões que não atendem a ela”.

Dito de outro modo, a integridade requer que os nossos magistrados tratem o atual sistema jurídico 
como se este refletisse um conjunto coerente de princípios e, destarte, que a interpretação esteja coadunada 
em meio a tal sistema único de justiça e equidade.71 Não à toa a resposta correta também deve observar 
outro limite correlato aos limites já expressos, qual seja, a coerência. Esta última encontra-se relacionada à 
necessidade de que os múltiplos casos tenham a igual consideração por parte dos magistrados. Ou seja, uma 
“aplicação integrativa e coerente do direito” deve observar o modo como os tribunais do país vêm decidindo 
uma matéria específica.72

Em meio a esses limites, resta claro que a decisão jurídica não pode ser compreendida enquanto 
sinônimo de um processo de escolha do julgador73, mas sim por um compromisso (pré-compreendido) que 
perpassa pela “reconstrução da história institucional do direito” (tradição), bem como “pelo momento de 
colocação do caso julgado dentro da cadeia da integridade do direito”.74 

Além disso, não se pode olvidar que “a” resposta correta não representa uma única possibilidade 
de resposta, sob pena de incorrermos em um totalitarismo, haja vista que o conhecimento que transcende 

60  NETO, Orlando Faccini. Elementos de uma Teoria da Decisão Judicial: Hermenêutica, Constituição e 
respostas corretas em direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 26.
61  STRECK, Lenio Luiz. op. cit., p. 334-336.
62  Ibidem, p. 356.
63  Ibidem, p. 348.
64  NETO, Orlando Faccini. op. cit., p. 30-31.
65  Ibidem, p. 30.
66  STRECK, Lenio Luiz. op. cit., p. loc. cit.
67  Ibidem, p. 342.
68  NETO, Orlando Faccini. op. cit., p. 31.
69  DWORKIN, Ronald. O império do direito. Traduzido por Jefferson Luiz Camargo. 2.ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2007, p. 272.
70  STRECK, Lenio Luiz. op. cit., p. 353.
71  NETO, Orlando Faccini. op. cit., p. 32.
72  STRECK, Lenio Luiz. op. cit., p. 368.
73  Idem. O que é isto – decido conforme minha consciência? 2.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2010, p. 106.
74  Ibidem, p. 106.

à nossa compreensão restaria excluído eternamente das nossas possibilidades reflexivas. Deste modo, “não 
será a única resposta; será, sim, ‘a’ resposta” que se encontra diretamente relacionada às peculiaridades de 
cada caso concreto.75

Por fim, insta esclarecermos que a opção pela tese da resposta correta se dá em face da necessidade 
de (re)pensarmos como o Poder Judiciário vem dizendo o direito atualmente e, principalmente, como o 
aludido Poder pode vir a decidir de uma forma constitucionalmente adequada. Em outras palavras, entendemos 
que a resposta correta, em virtude do respeito à autonomia, tradição, coerência e integridade do direito, 
contribui substancialmente para o combate à discricionariedade e os demais sintomas oriundos de uma 
racionalidade cognitiva-instrumental (positivista) que continua a (pre)dominar (n)o senso comum teórico dos 
juristas brasileiros..! 

4.2 A Hermenêutica Jurídica Heterorreflexiva

A despeito da importância das referidas contribuições parece-nos que a busca de um modelo de 
racionalidade que esteja preocupado com a efetivação (substancial) da Constituição sem precisar recorrer à 
subjetividade (discricionária) do julgador precisa dar um passo além. Ainda atentos à centralidade epistêmica 
do nosso problema, entendemos haver espaço para uma epistemologia dentro de um paradigma hermenêutico 
(ontológico)76. Esse espaço, contudo, não poderá ter a pretensão de construir verdades a partir de métodos 
a priori, devendo estar adstrito às limitações (finitude) do sujeito que compreende77.

Encontramos esse modelo na proposta de uma Hermenêutica Jurídica Heterorreflexiva desenvolvida 
por Wálber Araujo Carneiro. A teoria fundamenta-se na filosofia hermenêutica de Martin Heidegger e na 
hermenêutica filosófica de Hans-Georg Gadamer78, mas o núcleo filosófico que possibilita a identificação e 
construção de um espaço epistemológico com conseqüências produtivas para o direito é a dicotomia verdade/
não-verdade – atrelado ao conceito de verdade como desvelamento (Heidegger) – na sua relação com a 
dupla estrutura da linguagem (hermenêutica e apofântica)79. A impossibilidade de suspender compreensões 
e de transitar no mundo sem pré-compreensões força a epistemologia para um nível secundário, mas não 
menos importante: a reflexividade. 

Dentro de um contexto jurídico, o diálogo será o melhor caminho para essa epistemologia. O 
diálogo é, por excelência, comunicação com o outro e, por isso, a ele cabe um papel secundário no sentido de 
que não é por ele que se chega à verdade, mas é através dele que a “melhor” verdade pode ser desvelada. O 
diálogo, no paradigma aqui adotado, será responsável por mostrar àquele que compreende algo que ainda não 
se viu, embora já fosse possível ver.

Aposta-se no diálogo pois, além de ser ele o responsável por novas compreensões sobre o mesmo 
fenômeno, pretende-se fugir da dissimulação e por estar ele “historialmente” legitimado, uma vez que a 
tradição democrática se impõe autenticamente nas sociedades ocidentais constitucionalizadas80. O diálogo 
entrará em curso como mecanismo reflexivo e, por ser realizado através e com o outro (o alter), a hermenêutica 
aqui adotada será Heterorreflexiva.

Transportar esse paradigma para a compreensão do direito exige que, em primeiro lugar, se entenda 
o direito não de forma existencial, ainda que ele busque fundamento na existencialidade, uma vez que co-
originariamente ligado à moral. O direito é, antes, uma artificialidade política e sistêmica que seleciona 
condutas intersubjetivamente relevantes para a regulação do convívio em sociedade. 

Justamente por isso um modelo interpretativo adequado deve se dividir em dois tempos 
compreensivos: primeiro um jogo dialógico contratextual (ou contra-sistêmico) em face do problema; em 
75  Idem. Verdade e consenso. Constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 362.
76  STRECK, Lenio Luiz, op. cit. p. 404 e STEIN, Ernildo. Nas raízes da controvérsia. In STRECK, Lenio Luiz. 
Verdade e consenso. Constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 4.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 
23 (apresentação)
77  CARNEIRO, Wálber Araujo, op. cit. p. 233-234.
78  Ibidem, p. 57-96.
79  Ibidem, p. 117-130.
80  “A opção pelo diálogo e a necessária relação entre ele e a busca por repostas corretas em direito não 
é uma necessidade a priori para que se obtenha o conhecimento válido, mas uma marca da história que nos 
atropela na contramão de um movimento que se inicia com uma tentativa de ultrapassar os nossos limites” 
(CARNEIRO, Wálber Araujo, op. cit, p. 127).
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seguida um jogo e diálogo problemático em face do sistema. Essa divisão em dois tempos tem por objetivo a 
preservação da autonomia do Direito face à moral sem que se deixe de lado a sua co-originariedade.

A primeira preocupação do intérprete quando de frente para um problema que exige uma resposta 
jurídico-constitucional é não se preocupar imediatamente com a possível resposta que o sistema pode 
oferecer. Se fizer isso, encobrirá sentidos possíveis, uma vez que os sentidos morais-práticos do problema não 
foram trabalhados. A proposta interpretativa aqui defendida, portanto, tem um cunho altamente problemático. 
Deve-se inverter a polaridade que comumente se atribui ao direito: da relação norma-fato para a relação fato-
norma.

O objetivo do intérprete, portanto, é mapear a fundo o problema contra-sistemicamente, a fim de 
desvelar o máximo de sentidos que envolvem o dissenso e promover a redução da complexidade. O modelo 
Heterorreflexivo pretende reduzir a complexidade do Direito através da maximização de desvelamentos 
possíveis acerca do problema. Essa redução ocorre na medida em que se densifica o plano ontológico do 
dissenso em questão desocultando todos os meandros do problema concreto (sentidos morais-práticos) ao 
mesmo tempo em que barra questões completamente irrelevantes (argumentos estratégicos). 

Uma vez mapeado o dissenso e esgotado o desvelamento das questões morais-práticas do 
problema, passa-se a enfrentar o sistema. A primeira camada sistêmica a ser enfrentada pelo intérprete são 
os princípios. Estes são entendidos, aqui, em um sentido existencial, pragmático, local privilegiado da conexão 
do direito contemporâneo com uma racionalidade moral-prática (portanto, de forma bem distinta à proposta 
de Alexy). A ausência de densidade semântica e a inexistência do comprometimento dos princípios com uma 
solução determinada faz dele um bom “ouvinte” das razões morais-práticas que nos direcionaram para o 
direito. O problema em questão, uma vez ontologicamente densificado pelo primeiro tempo compreensivo, 
possibilitará o elo entre seu conteúdo axiológico com o caráter deontológico dos princípios81.

A segunda camada reflexiva com o sistema no jogo problemático é o confronto com as regras. 
Por evidente as regras já serão balizadas pelo conteúdo deontológico advindo da camada anterior. Assim, 
os princípios que se conectam com o problema podem bloquear determinadas regras e exigir outras. As 
regras, enquanto soluções standards para determinados casos se relacionam menos intensamente com a 
racionalidade moral-prática e o conteúdo axiológico do problema, mas dizem muito sobre o resultado final 
possível. As regras a serem confrontadas e eventualmente aplicadas dependem e exigem uma adequação 
com o problema em dissenso. Mais uma vez resta patente a preocupação com a densificação ontológica do 
problema em questão82. 

A terceira estratificação sistêmica a ser alvo de problematização e diálogo é a doutrina. Entende-
se por doutrina o resultado de estudos acadêmicas sérios, conectados com a sociedade e que pretendem 
apontar caminhos possíveis/necessários para a atuação jurisdicional. Essa camada tem um importante papel 
legitimador. Não podemos entender a doutrina como mecanismo de fundamentação de algo que já foi 
compreendido. Antes, ela deve representar uma instância que mostra ao intérprete algo sobre o problema 
quem tem em mãos que ele ainda não viu. À doutrina cabe doutrinar83.

Por fim, teremos a jurisprudência como camada reflexiva. Esta estratificação deve ser a última, 
pois está em direto contato com problemas reais. Da mesma forma que a doutrina ela deve servir como 
direção para a solução do caso concreto em questão. Não pode ser utilizada de forma retórica nem ser 
tomada como ponto de partida para decisões mesmo as de caráter vinculante84.

Parece-nos que o modelo Heterorreflexivo tem seu momento principal nas duas últimas camadas 
que nos referimos. São nelas que o intérprete poderá ir além do que já havia compreendido sobre o caso. São 
nelas que a subjetividade do julgamento é reduzida de forma significativa já que a presença do outro na tomada 
da decisão é explícita. É através delas que se torna verdadeiramente possível uma solução intersubjetiva e, 
por isso, não discricionária, bloqueando uma praxis judicial ativista. Enfim, as possíveis conseqüências danosas 
ao constitucionalismo e à democracia são reduzidas pela legitimação do decisum através de uma rede de 
comunicação comprometida e atenta à alteridade e contingência das sociedades plurais.

O modelo aqui seguido, bem como as fundamentais contribuições de Ronald Dworkin e 
Lenio Streck, parece adequar a necessidade de uma valorização da normatividade da Constituição em sua 
substancialidade, conectando o direito a uma racionalidade moral-prática, ao mesmo tempo em que bloqueia 
juízos discricionários-solipsistas (ativistas) prejudiciais a um pleno e desejado desenvolvimento da democracia 

81  Ibidem, p. 254-255.
82  Ibidem, p. 256-257.
83  Ibidem, p. 258-259.
84  Ibidem, p. 259-260.

e do constitucionalismo.

5 CONCLUSÕES

Diante de tudo o que foi exposto é possível traçar algumas conclusões ainda que parciais e 
sujeitas a desenvolvimentos posteriores:

I – A garantia dos direitos fundamentais constitui a grande promessa da modernidade. Tais direitos 
são fruto de um longo desenvolvimento histórico marcado por intensos conflitos e sujeito a avanços e 
retrocessos. O surgimento do Estado de Direito como decorrência da vitória das Revoluções Burguesas 
significou o início das limitações estatais e da garantia dos direitos individuais ao mesmo tempo em que 
transformou o direito (concebido pelo jusnaturalismo em sua relação com uma racionalidade moral-prática) 
em texto e em técnica;

II – As insuficiências do liberalismo e do Estado Liberal nos impulsionaram na direção de um 
Estado e de um constitucionalismo social que pretendia, ao positivar direitos (formal) que exigiam prestações 
positivas do Estado, alcançar uma igualdade de fato;

III – Os insucessos desse modelo nos fizeram caminhar mais uma vez. Surgido da conexão entre 
as propostas liberais e sociais, o Estado Democrático de Direito pretende ser um veículo de transformação 
social. Significa, portanto, um plus normativo em relação aos modelos anteriores;

IV – A Constituição de 1988 coloca o Brasil nesse novo paradigma. Na tentativa de superar um 
longo período histórico de ausência de democracia e de um fraco constitucionalismo – bem como o marcante 
simbolismo constitucional – os atores jurídicos brasileiros recepcionam o movimento neoconstitucionalista. 
Com intuito de valorizar a Constituição, dar normatividade aos princípios e garantir os direitos fundamentais 
esse movimento se vale de perspectivas teóricas que sobrevalorizam a subjetividade do intérprete/aplicador 
(discricionariedade). Sob a aparência de concretização do texto constitucional e se valendo de modelos 
teóricos inviáveis e que não superam o positivismo jurídico o neoconstitucionalismo autoriza (mesmo que, 
talvez, sem querer) o surgimento do Ativismo Judicial no Brasil;

V – O Ativismo é prejudicial ao constitucionalismo, na medida em que permite a expansão 
desmedida/excessiva do Poder Judiciário (ausência de controle de um Poder Estatal), e à democracia, no 
instante em que retira do restante do Estado a possibilidade de determinação dos caminhos a serem trilhados 
(perda de espaço para o jogo democrático);

VI – A resposta a tal situação, no interior de uma teoria para o Poder Judicante (teoria da 
decisão) é a incorporação de uma tese que, ao mesmo tempo que está comprometida com a necessidade 
de proteção/concretização da Constituição (substancialismo), adota uma perspectiva teórica que vai além 
da mera aceitação da subjetividade assujeitadora do intérprete/aplicador. Referida tese, assim entendemos, é 
fruto de uma imbricação entre proposta de Lenio Streck/Ronald Dworkin com o modelo heterorreflexivo 
proposto por Wálber Carneiro. A partir de um substancialismo não discricionário (Ativismo Judicial) é 
possível falar em respostas constitucionalmente adequadas e democraticamente construídas – caminho para 
uma judicialização responsável.
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Que pensam promotores e defensores públicos das leis penais? Um estudo exploratório a 
partir do conceito de campo de Pierre Bourdieu

Manuela Abath Valença1

“Lei que reduz prisão preventiva aumentará sensação de impunidade, diz subprocurador-geral”. Esta 
era a manchete de uma reportagem veiculada no site do Sistema Jornal de Comércio de Comunicações no 
dia quatro de julho de 20112. A opinião era do subprocurador-geral de justiça do Ministério Público do Estado 
do Rio de Janeiro. Na semana anterior, o Ministério Público de Pernambuco pronunciara-se, no mesmo 
sentido, em notícia publicada no Diário de Pernambuco3. As mudanças produzidas pela lei 12.403 - cujo 
caráter progressista ainda merece franca discussão –foi tratada por determinados membros do Ministério 
Público como verdadeiro instrumento liberatório de presos provisórios. Em que medida a colocação de 
agentes individualmente considerados possui implicações a nível da organização? Essa problemática tangencia 
as reflexões deste artigo. 

A rigor, o que pensam os juristas não importaria diante do texto da lei. Porém, é certo que o sentido 
que essas normas ganham no dia a dia da atividade de aplicação do direito é diverso e isso se deve, em parte, 
às largas possibilidades interpretativas que estão disponíveis ao jurista. Este aspecto parece óbvio, mas é, 
ao mesmo tempo, ignorado no discurso dos juristas, que tendem a se afirmarem como pessoas racionais e 
treinadas para não aplicar outra coisa senão o texto da lei.

Trata-se do mecanismo que Pierre Bourdieu chama de violência simbólica, artifício mediante o 
qual o jurista afirma estar fundamentando a sua decisão em um texto previamente estabelecido e não em 
suas concepções pessoais, corroborando com a ideia de que as decisões são neutras e impessoais. Conforme 
se verá mais adiante, Bourdieu não intenta defender que esse mecanismo é realizado de forma deliberada 
e propositada por todos os juristas, pois, eles mesmos crêem nas regras do campo jurídico e no ideal de 
objetividade das decisões4. 

A aplicação do direito guarda, ao contrário do que asseveram os próprios juristas, uma forte carga 
de subjetivismo. Interessante notar que já na “Teoria Pura do Direito” Hans Kelsen (por vezes acusado de 
certa imprecisão de positivista exegético) não vislumbra a pureza do aplicador do direito, mas do cientista 
do direito. Aqui não me interessa as críticas à pretensão de ciência neutra, mas resgatar algo que já está no 
texto kelseniano. Trata-se do caráter político da aplicação do direito. Kelsen estabelece uma distinção entre 
o cientista do direito e o seu aplicador. Este não empreende apenas uma atividade de subsunção de simples 
aplicação da regra ao fato, mas escolhe, diante de uma série de possibilidades jurídicas de decisão – ao que 
Kelsen se refere como moldura - a que considera mais viável. Essa consideração é feita, pois, com base em 
seu juízo de valor. 

Ainda que hoje a própria moldura seja um limite questionável e, por que não, mutável, (avançando em 
uma crítica construtivista radical, como a luhmanniana, por exemplo), a concepção de aplicação do direito 
como uma atividade política constitui uma importante contribuição que a teoria do direito vem explorando 
e que está presente já na obra kelseniana.   

 A crítica boudieuniana à ideia da neutralidade e da impessoalidade das decisões vão além, entretanto, 
da constatação de que as decisões não obedecem a uma simples subsunção de fato à norma, como apregoava 
escolas como a da Exegese. Vai também além da demonstração de que há alguma liberdade na aplicação do 
direito, como destacava o próprio Kelsen. Isso porque, o que Bourdieu empreende é, sobretudo, uma crítica 
à forma. Uma crítica ao modo como os juristas articulam as suas premissas como fruto da norma, quando, 
em verdade, a norma é apenas um a posteriori retórico. Veremos adiante como alguns conceitos cunhados por 
Bourdieu serão fundamentais na compreensão da subjetividade no direito.  

Procurando explorar um pouco desse aspecto subjetivo para a produção do direito, procurarei 
investigar o que pensam defensores e promotores de justiça que atuam nas quatro varas do Tribunal do Júri 
1  Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da UFPE  e pesquisadora do Núcleo de 
estudos e pesquisas em violência, criminalidade e políticas públicas de segurança (NEPS-UFPE)
2  Disponível em <http://ne10.uol.com.br/canal/cotidiano/nacional/noticia/2011/07/04/lei-que-reduz-prisao-preventiva-
aumentara-sensacao-de-impunidade-diz-subprocuradorgeral-281273.php> Acesso em 15 ago 2011.
3  Disponível em <http://www2.informazione.com.br/cms/opencms/amppe/servicos/clipagem/2011/jun/clipagem_0206.
html> Acesso em 15 ago 2011.
4  BOURDIEU, Pierre. Les juristes, gardiens de l´hypocrisie collective. CHAZEL, F; COMMAILLE, J. 
Normes juridiques et regulation social. Paris: Librarie Génerale de droit et de jurisprudence (coll. Droit 
et société), 1991.

de Recife das leis penais e do sistema de justiça criminal. A hipótese é a de que eles pensam de modo diverso 
e disputam o sentido do direito no campo jurídico no exercício de suas atividades, mas que os papéis que 
assumem no processo penal podem, em termos mais amplos, influir nas discussões sobre política criminal 
que essas organizações pautam.  

Os Ministérios Públicos e as Defensorias Públicas compõem, junto às polícias, o poder judiciário e o 
sistema penitenciário, o sistema de justiça criminal (SJC). Chamamo-lo de sistema, pois as diferentes atuações 
dessas instâncias estão articuladas pelas regras do direito brasileiro, que prevê uma divisão de tarefas e, ao 
mesmo tempo, uma coordenação entre as funções de cada uma dessas instâncias. Sapori pontua que

é possível qualificar o arranjo institucional da segurança pública como compondo 
um complexo sistema organizacional e legal que, por sua vez divide-se em 
subsistemas com características próprias e singulares, mas que estão articulados, 
a princípio, por uma divisão de trabalho e complementaridade de funções5 

A regulação normativa das instâncias integradoras do sistema de justiça criminal não garante, no 
entanto, que elas atuem de forma harmonizada. Ao contrário, os estudos dirigidos ao SJC brasileiro apontam-
no como um espaço de frouxa articulação6, evidenciada, de um lado, pelas disputas entre as instituições e, por 
outro, por um alto descumprimento das normas legais7. 

Esse baixo grau de articulação é também atribuído aos diferenciados processos de construção 
institucional em um contexto de disputas – materiais e simbólicas – que colocam frequentemente em 
oposição as polícias civil e militar, o Ministério Público, o judiciário e, por que não, as defensorias públicas8. 

As disputas institucionais visíveis hoje entre o Ministério Público e a Defensoria Pública seriam, assim, 
uma expressão dessa baixa articulação. Como já afirmado acima, essa tensão poderá ganhar contornos 
políticos claros, quando o assunto é política criminal.

O Brasil vem vivenciado uma intensa crise de seu aparelho punitivo, convivendo com forte corrupção 
dos agentes da segurança pública, com estabelecimentos prisionais altamente violadores de direitos humanos 
e com um crescimento da criminalidade que parece não retroceder diante das constantes mudanças das 
legislações penais. Sinais estes de que, em vários sentidos, o estado está errando na maneira como vem 
tentando controlar a violência. 

Parte dessas discussões desencadeia em propostas que sugerem a redução das resoluções penais para 
o problema da criminalidade. Justiça restaurativa, justiça terapêutica, penas alternativas, descriminalização, 
descarcerização. Todas esses projetos apontam para um novo paradigma de resolução de conflitos. 

 Porém, o estabelecimento desses paradigmas pode ressoar de modo muito diverso entre as 
diferentes instituições que compões o SJC, tendo em vista que entre elas há conflitos, disputas de poder e 
diferentes perspectivas sobre modelos punitivos ou sancionadores. O paradigma adotado para a construção 
de uma estratégia de segurança pública dependerá da direção que esses conflitos ganham, razão pela qual 
compreendê-los é fundamental.

Para compreender o conflito existente entre o lugar da acusação e o da defesa, representados pelas 

5  SAPORI, Luís Flávio. A justiça criminal brasileira como um sistema frouxamente articulado. SLAKMON, Catherine; 
MACHADO, Maíra Rocha; BOTTINI, Pierpaolo Cruz (Orgs.). Novas direções na governança da justiça e da segurança. 
Brasília-DF: Ministério da Justiça, 2006, p. 763.

6  A noção de sistema frouxamente articulado ou  loosely coupled system é tributado a um estudo sobre as organizações 
educativas de Karl Weick, publicado em 1976 (WEICK, 1976). Em 1990, no entanto, o autor publica um novo trabalho onde traça as 
características básicas que compreenderiam um sistema frouxamente articulado (ORTON, WEICK, 1990). Antes, porém, os autores 
fazem uma ressalva: a frouxa articulação deve ser entendida como um estado dinâmico e não como a essência de um sistema. Um 
sistema não é frouxamente articulado, de modo absoluto, mas age com baixa articulação em tais ou quais situações e é justamente 
isso que deve ser o ponto de investigação do pesquisador que adota esse referencial teórico. Neste sentido, outro importante 
trabalho publicado sob o prisma desse paradigma é o de John Hagan (1979), em que ele aponta para uma relação fortemente 
articulada entre o agente da acusação no sistema americano, os persecutors, e os juízes e uma baixa articulação entre esses mesmos 
juízes e os agentes da convencional (probation officers), demonstrando que essa baixa articulação não é um estado do sistema em 
si e pode variar em diferentes circunstâncias. 

7  PAIXÃO, Antônio Luiz. Crime, controle social e consolidação da democracia: as metáforas da cidadania. REIS, F. W.; 
O´DONNEL, G. (orgs). A democracia no Brasil: dilemas e perspectivas. São Paulo: Vértice, p. 168-199, 1988.  
8  RATTON, José Luiz et al. Refletindo sobre o inquérito policial na cidade do Recife: uma pesquisa empírica. MISSE, Michel 
(org). O inquérito policial no Brasil: uma pesquisa empírica. Rio de Janeiro: NECVU/IFCS/UFRJ; BOOKLINK, p. 237-311, 2010, 
p. 294.
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organizações do Ministério Público e da Defensoria Pública, as quais vêm vivenciando uma verdadeira querela 
por legitimidade e – para utilizar os termos bourdieunianos – por capital jurídico, valer-me-ei do aporte 
teórico da teoria do campo de Pierre Bourdieu. A luta por esse capital é a luta pelo poder de dizer o que é o 
direito e o que deve ser o direito, o que influirá sobremaneira na construção de uma política criminal. 

1- Campo jurídico e habitus em Pierre Bourdieu
Os conceitos desenvolvidos por Bourdieu estão, de um modo geral, orientados à superação da 

dicotomia entre objetivismo e subjetivismo ou entre as perspectivas que vislumbram apenas a estrutura ou 
apenas o indivíduo. Que relações, pois, são estabelecidas entre agência e estrutura? 

 São as noções de habitus e de campo que, em boa medida, procuram superar aquilo que Bourdieu 
chama de “pensamento dualista” que se traduzem nas duplas de conceitos antagonistas: interno/externo, 
puro/impuro, normativo/positivo9, agência/estrutura (BOURDIEU, 1991, p. 95). 

Longe de considerar a agência como algo completamente dissociado da estrutura, Bourdieu desenvolve 
o conceito de habitus procurando compreender como o homem se relaciona com o mundo social a partir 
da incorporação de uma história que é fruto das condições objetivas na qual se desenvolve. Para Bourdieu, o 
habitus é “o princípio gerador de estratégias inconscientes ou parcialmente controladas tendentes a assegurar 
o ajustamento às estruturas de que é produto tal princípio”10.

 O habitus aparece assim, como o produto da “internalização das estruturas do mundo social”11 e 
ao mesmo tempo como “princípio gerador” da ação, criando também história. Surge, então, uma relação 
circular que relaciona história-habitus-prática que supera, de um lado, o determinismo típico das perspectivas 
essencialmente estruturalistas e, de outro, os paradigmas subjetivistas que ignoram as estruturas nas quais os 
homens agem. 

Os pensamentos, percepções e ações dos homens são fortemente influenciados pelas condições 
sociais em que estão inseridos (habitus como estrutura estruturada), mas também influenciam, a partir da 
prática, essas mesmas condições (habitus como estrutura estruturante). Miceli12 argumenta que em Bourdieu 
“as práticas resultam da relação dialética entre uma estrutura – por intermédio do habitus como modus 
operandi – e uma conjuntura entendida como as condições de atualização deste habitus e que não passa de um 
estado particular da estrutura”.

O conceito de habitus será fundamental para a compreensão do campo. A construção teórica em 
torno deste conceito é influenciada por certas tradições sociológicas que identificam a autonomização 
(Weber, Durkheim, Elias) das esferas das atividades humanas na modernidade13. O processo de diferenciação 
pelo qual passaram instâncias como a religião, a arte e o direito são fruto de uma divisão social do trabalho 
que levou à formação de corpos de profissionais especializados (sacerdotes, artistas e juristas, por exemplo), 
que, por seu turno, compuseram os seus respectivos campos14. 

O campo jurídico surge do processo de concentração do capital jurídico nas instâncias do Estado, 
formando estruturas jurídico-administrativas (juízes, tribunais) e um corpo de juristas engajados em seus 
papéis15. 

O engajamento desses profissionais no campo demanda uma crença no próprio campo. É preciso 
9  BOURDIEU, Pierre. Les juristes, gardiens de l´hypocrisie collective. CHAZEL, F; COMMAILLE, J. 
Normes juridiques et regulation social. Paris: Librarie Génerale de droit et de jurisprudence (coll. Droit 
et société), 1991, p. 95.
10  Idem. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 2007, p. 160.

11  RITZER, George. Contemporary sociological theory and its classical roots: the basics. 2 ed. 
Maryland: McGraw Hill, 2007, p. 175.
12  BOUDIEU, Pierre. Op cit., p. XL.
13  Ibdem. p. 101.
14  Na acepção weberiana: “Uma quinta camada era peculiar do Ocidente, sobretudo do continente 
europeu, sendo de importância decisiva para toda a sua estrutura política: a dos juristas com formação 
universitária. A poderosa repercussão do direito romano, em sua forma elaborada pelo Estado burocrático 
da época romana tardia, em nada se manifesta mais claramente do que no fato de que, por toda parte, a 
transformação da empresa política, no sentido do desenvolvimento de um Estado racional foi obra de juristas 
profissionais” (WEBER, 2004, p. 533)
15  BOURDIEU, Pierre. Esprits d´État: génese et structure du champ bureaucratique. In: Actes de la 
recherche en sciences social, vol. 96-97, p. 49-62, mar 1993. Disponível em < http://www.persee.fr/web/revues/
home/prescript/article/arss_0335-5322_1993_num_96_1_3040>. Acesso em 23 jun 2011

que eles tenham interesses comuns e que estejam dispostos a lutar pelo capital específico sem o qual não 
adquirem “permissão” para comunicar nesse campo. Essa disposição para fazer parte do campo é o que 
Bourdieu chama de illusio. Referindo-se ao campo jurídico ele considera que, “o que demanda um campo, 
fundamentalmente, é que se creia no jogo e que se chegue ao acordo de que ele merece ser jogado”16. Esse 
interesse pelo jogo é a própria illusio. 

Neste sentido, Mounier comenta que o habitus é não apenas o conjunto de disposições duráveis, mas 
ao mesmo tempo, “o determinante essencial do investimento do agente em um campo”17. Investir no campo é 
uma ação que demanda uma crença que se adquire com a história, sendo o resultado de um habitus individual 
ou coletivo. 

Outro aspecto fundamental para a compreensão do campo é a ideia de que ele se constitui por um 
conflito, por uma luta de forças e de busca de legitimidade por aqueles de dele fazem parte. O campo jurídico, 
a exemplo, é 

o lugar de concorrência pelo monopólio do direito de dizer o direito (...) na 
qual se defrontam agentes investidos de competência ao mesmo tempo social 
e técnica que consiste essencialmente na capacidade reconhecida de interpretar 
(de maneira mais ou menos livre ou autorizada) um corpus de texto que 
consagram a visão legítima18

Ao apontar para a concorrência, Bourdieu se concentra, no já bastante conhecido trabalho “A força 
do direito”, no conflito existente entre agentes e instituições envolvidas no campo jurídico pelo poder de se 
posicionar diante das normas jurídicas. Essa disputa, no entanto, é limitada por certas regras de hierarquia que 
orientam esses agentes e instituições e, sobretudo, pelo habitus dos intérpretes que, permite, em períodos 
de estabilidade, certa coesão. De fato, segundo o autor, as atitudes semelhantes entre esses profissionais se 
deve ao fato de eles possuírem bases familiares comuns, por terem passado por uma faculdade de direito e 
práticas também semelhantes. 

Os intérpretes estão orientados pela crença comum no efeito de apriorização, segundo o qual os 
juristas dão como “fundadas a priori, dedutivamente, uma coisa é fundada a posteriori, empiricamente”19. Por 
este mecanismo, os juristas imprimem em suas decisões o caráter de neutralidade e universalidade que 
constitui o princípio da violência simbólica. 

A violência simbólica consiste em fazer crer que as decisões jurídicas são fundamentadas em uma 
autoridade transcendente – a constituição, por exemplo – e, não, em interesses diversos.  Bourdieu comenta 
que

O trabalho de racionalização, ao fazer aceder ao estatuto de veredicto uma 
decisão judicial que deve, sem dúvidas, mais às atitudes éticas dos agentes do 
que às normas puras do direito, confere-lhe a eficácia simbólica exercida por 
toda a ação quando, ignorada no que têm de arbitrário é reconhecida como 
legítima

O direito não é fruto de uma decisão racional e objetiva. Desse modo, porque ele não está definido 
em suas normas e demais fontes, o trabalho hermenêutico de seus intérpretes assume importância central e 
constitui um espaço de conflito, consoante dispomos acima. Os profissionais do direito se opõem e mobilizam 
seus capitais jurídicos20, os quais, por seu turno, não estão distribuídos de forma equitativa. Depreende-se, 
a partir disso, que dentro do campo jurídico algumas instâncias possuem maior capacidade que outras de 
pronunciar o direito. 

De certo, Bourdieu define o campo como uma estrutura de disputa, em que há uma desigual distribuição 
16  Idem. Les juristes, gardiens de l´hypocrisie collective. CHAZEL, F; COMMAILLE, J. Normes juridiques 
et regulation social. Paris: Librarie Génerale de droit et de jurisprudence (coll. Droit et société), 1991, p. 96. 
17  MOUNIER, Pierre. Pierre Bourdieu: une introduction.Editora Pocket/La Découverte, 2001, p. 56. 
18  BOURDIEU, Pierre. Poder simbólico. 2 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998, p. 212. 
19  Idem. Les juristes, gardiens de l´hypocrisie collective. CHAZEL, F; COMMAILLE, J. Normes juridiques 
et regulation social. Paris: Librarie Génerale de droit et de jurisprudence (coll. Droit et société), 1991, p. 96.
20  A noção de capital jurídico em Bourdieu remete à de capital simbólico. Segundo o sociólogo francês, 
“o capital simbólico é qualquer propriedade (qualquer espécie de capital, físico, econômico, cultural social) 
desde que ela seja percebida pelos agentes sociais, cujas categorias de percepção sejam tais que eles estejam 
aptos a conhecê-la (percebê-la), de reconhecê-la, de atribuir a ela valor” (BOURDIEU, 1993, p. 55). O Estado 
é o detentor máximo do capital simbólico, sendo o capital jurídico uma forma objetivada e codificada desse 
capital simbólico. 
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de capital. Assim, estabelece-se uma “luta entre os novos, (entrants), necessariamente pouco providos em 
capital, e os dominantes ou (tenants) fortemente providos de capital”21.

Essa luta é não apenas intelectual, mas sobretudo política, tendo em vista que “o debate mais legal 
tem implicações diretas sobre a distribuição de poder e bens que ocorre no campo da política”22. Aliás, as 
ligações entre os diferentes campos e o campo da política é outro importante aspecto da teoria de Bourdieu. 
Segundo ele, “a posição na hierarquia de um campo autônomo depende parcialmente da posição da clientela 
correspondente no espaço social”23. 

Para Bourdieu, inclusive, o campo jurídico, em relação aos demais campos,  possui uma autonomia 
reduzida face ao campo político. Esse aspecto enseja conseqüências diversas: de um lado, a distribuição de 
capital jurídico entre as posições do campo jurídico são fortemente influenciadas pelo campo político e, ao 
mesmo tempo, as mudanças ocorridas no campo político influenciam mais diretamente o jurídico24.

Podemos pensar, a partir desse quadro, como as instâncias e agentes se enfrentam no campo jurídico 
brasileiro e, mais precisamente, como isso se dá no âmbito do sistema de justiça criminal entre as posições 
de acusadores e defensores.

4. Acusadores e defensores em disputa
 Partindo da hipótese descrita por Bourdieu de que o campo jurídico é permeado de lutas, tentaremos 
pensar as relações que se estabelecem entre promotores de justiça e defensores públicos atuantes na área 
criminal, que estão em conflito pelo direito de dizer o que é o direito penal e processual penal. 

Como se posicionam esses profissionais diante do ordenamento jurídico penal e processual penal? O 
que pensam do sistema de justiça criminal? Para pensar a resposta a essas perguntas, analisarei dez entrevistas, 
sendo cinco com defensores públicos e cinco com promotores de justiça, todos atuantes nas quatro varas do 
Tribunal do Júri em funcionamento na comarca de Recife. O diminuto número de profissionais entrevistados 
demonstra o caráter apenas exploratório deste trabalho, visto que, conclusões mais robustas e conclusivas a 
respeito das indagações aqui feitas demandarão uma continuidade da pesquisa.

Antes de passar à exposição da metodologia empregada na pesquisa e dos resultados encontrados, 
cumpre tecer alguns comentários sobre a disputa institucional que existe atualmente entre Ministério Público 
e Defensoria Pública e os lugares dessas instituições no processo penal. 

O Ministério Público passou por modificações profundas com a redemocratização e a promulgação 
da Constituição da República de 1988, ganhando contornos institucionais novos. Politicamente deixou de 
estar ligado ao poder executivo e funcionalmente, deixou de fazer a consultoria e representação do Estado, 
passando a desempenhar o papel de defensor da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis25. Como titular da ação penal, o Ministério Público estaria agindo, ao mesmo 
tempo, em nome da ordem jurídica e dos direitos da sociedade. 

A doutrina processual penal não o identifica, pois, como parte do processo penal, no sentido apenas 
técnico, formal, pois o seu objetivo não é o de “ir contra o imputado, senão pedir a atuação da pretensão em 
relação a ele, devendo agir no interesse da verdade e da justiça”26. O Ministério Público é então entendido – no 
processo penal - como um órgão da administração judiciária, “porque participante directa da intencionalidade 
da realização do direito, com a sua submissão única aos aludidos fins de verdade e da justiça”27.  

A Defensoria Pública foi desenhada, no texto constitucional, como função essencial à justiça com 
incumbência de prestar orientação jurídica e defender os necessitados. Porém, modificações ocorridas após 
198828 trouxeram novas prerrogativas à organização, tornando-a potencialmente mais forte no cenário 

21  MOUNIER, Pierre. Pierre Bourdieu: une introduction.Editora Pocket/La Découverte, 2001, p. 58.
22  VILLEGAS. On Bourdieu´s thought. In: Droit et société, 2004, p. 61. 
23  BOURDIEU, Pierre. Les juristes, gardiens de l´hypocrisie collective. CHAZEL, F; COMMAILLE, J. 
Normes juridiques et regulation social. Paris: Librarie Génerale de droit et de jurisprudence (coll. Droit 
et société), 1991, p. 97
24  Idem. Poder simbólico. 2 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998. 
25  RIBEIRO, Diaulas Costa. Ministério Público: dimensão constitucional e repercussão no processo 
penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 64. 
26  TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. São Paulo: Saraiva, 30 ed, v. 2, 2008, p. 362.
27  DIAS, Jorge de Figueiredo [1974]. Direito processual penal. Coimbra: Coimbra Editora, 2004, p. 
367-368.
28  Veja-se, por exemplo, as mudanças introduzidas pelas lei 11.448 de 2007 (lei que, dentre outras coisas, inseriu nas 
competências da defensoria pública a propositura de ação civil pública), a Lei Complementar 132 de 2009 (lei que organiza a 
defensoria pública da União, do Distrito Federal e dá diretrizes gerais para a organização das defensorias estaduais) e a lei 12.313 

político, o que, de certo, é também fonte de conflitos, sobretudo com o Ministério Público.
Para parte da doutrina, o defensor também não figura como parte, mas apenas como “representante 

do imputado”29. Indo além da ideia de representante, Figueiredo Dias identifica o defensor também como 
membro da administração da justiça e não como representante apenas do acusado. Isso porque, segundo o 
autor português, o processo penal não tem partes, cabendo inclusive ao próprio Ministério Público “velar 
pela proteção dos direitos processuais do argüido”30.

Os contornos formais que ganham as instituições são fundamentais para compreendê-las, mas superar 
o olhar estritamente normativo é também de grande valia para os estudos jurídico-sociológicos. 

O fato de ser o Ministério Público o legitimado para a proposição da ação penal o leva, invariavelmente, 
ao lugar de acusador no processo (ainda que ele esteja plenamente livre para, quando for o caso, pedir 
absolvição). Por outro lado, encarrega-se o defensor público – ou o advogado – do lugar da defesa. Como 
ressalta o próprio Dias, “a função de defesa aparta-se tanto da actividade judicial como da do MP (podendo 
nesta medida surgir o defensor, facticamente, como ‘opositor’ daquelas entidades)”31. 

Nesta arena, estão defensores e promotores disputam o sentido e significado do ordenamento jurídico. 
A nível micro, essa disputa pode se dar em torno do significado de um caso individualmente considerado – se 
um fato constitui ou não crime, se o sujeito estava ou não acobertado por uma excludente de antijuridicidade 
etc -, mas a nível macro, essa disputa pode tomar proporções complexas, podendo desencadeara defesa de 
diferentes modelos de política criminal. 

Porém, como atenta Bourdieu, o capital jurídico não é distribuído igualmente no campo e, portanto, 
é possível pensar e apontar para agentes e instâncias que estão em relação de vantagem na luta pelo poder 
de dizer o que é o direito. 

Uma série de indicativos sugere a instituição que ocupa hoje o espaço de maior privilégio no interior 
do campo jurídico, ou, a que possui maior capital jurídico. Prestígio das carreiras, antiguidade da instituição, 
prerrogativas legais de cada uma delas, remuneração de seus agentes, estrutura física, disposição de seus 
agentes em salas de audiência, recepção das teses de cada uma dessas instituições frente ao poder decisório, 
articulação de suas entidades representativas com o campo do poder, dentre tantos outros. 

Embora não seja este o objeto do trabalho, cumpre apenas ressaltar que a disputa que se estabelece 
hoje no sistema de justiça criminal é feita por instituições com diferentes capitais jurídicos e que isso terá 
consequências importantes. É evidente a pertencimento por parte do Ministério Público de um capital 
jurídico e político que a ele proporciona lugares privilegiados na arena jurídica, digamos assim, sobretudo 
em comparação à defensoria pública. Se assim for, o fortalecimento da defensoria pública nos debates sobre 
política criminal é fundamental.   

A hipótese levantada neste trabalho é, como já acentuamos acima, a de que defensores e promotores, 
em razão dos papéis que assumem e desempenham na persecução penal, posicionam-se de modo diferente 
quando o assunto é lei penal e sistema de justiça criminal, o que, a nível institucional pode desencadear a 
defesa de diferentes modelos de política criminal. 

Ressalte-se que não estamos aqui vislumbrando heterogeneidade apenas no campo jurídico, pois 
sabemos que no interior de cada uma dessas instituições – MP e DP – as disputas são intensas e constantes. 
Perguntamo-nos apenas até que ponto – utilizando os conceitos bourdieunianos – uma história e prática de 
acusar e defender não é motor para o surgimento de um habitus construído e construtor dessa prática e 
história.  

2- A pesquisa
Para alcançar os objetivos pretendidos nesta pesquisa, procedi a uma análise qualitativa de entrevistas32 

realizadas com defensores e promotores atuantes nas varas do Tribunal do Júri em Recife. As entrevistas 
foram feitas no primeiro semestre de 2010 com base em questionário semiestruturado cujo objetivo central 
era captar a percepção dos profissionais sobre o fenômeno do homicídio em Pernambuco, mas que também 
versava sobre as opiniões deles a respeito das leis penais e do sistema de justiça criminal. 
de 2010 (a qual, dentre outras modificações, legitimou a defensoria para o exercício da fiscalização da execução penal).
29  TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Op cit., p. 503.
30  DIAS, Jorge de Figueiredo. Op cit. p. 468.
31  Ibdem. p. 472
32  As entrevistas foram realizadas pelos pesquisadores do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Violência, 
Criminalidade e Políticas Públicas de Segurança (NEPS) da Universidade Federal de Pernambuco, coordenado 
pelo Professor José Luiz Ratton. As entrevistas são parte de uma pesquisa maior realizada com o financiamento 
de FACEPE intitulada “Configurações de Homicídios em Pernambuco”. 
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O grupo dos defensores é composto por cinco profissionais, sendo quatro mulheres e um homem. 
A média de tempo de atuação no tribunal do Júri é de 10,2 anos, tendo o mais antigo e a mais nova, 
respectivamente, 20 anos e 1 ano de serviço em varas do júri. 

Já o grupo dos promotores é inteiramente formado por homens. Todos eles já desempenhavam a 
função há mais de quinze anos, sendo que, nas varas do júri, eles atuavam há pelo menos onze anos. 

Nota-se que, no geral, os profissionais entrevistados, à exceção de uma única defensora, são antigos 
em suas funções. 

As respostas examinadas dizem respeito a três perguntas que integravam o questionário: a) “O que 
o senhor acha da forma como a Justiça Criminal atua nos casos de homicídio? O Sistema de Justiça Criminal 
tem dado uma resposta satisfatória à sociedade nos casos de homicídio? Por quê (sim ou não)?”; b) “Na sua 
percepção, as recentes mudanças ocorridas na legislação processual penal trouxeram melhoras na atuação 
do SJC face aos crimes de homicídio?” e c) “É comum ouvir a frase: ‘A polícia prende, a Justiça solta’. E parte 
da polícia também tem essa percepção. Qual é a sua opinião sobre isso?”. 

A partir das entrevistas, percebi que os promotores se posicionaram, majoritariamente, avessos ao 
nosso sistema penal, entendendo-o como brando. Já entre os defensores, não houve nenhuma manifestação 
nesse sentido, mas também não observei opiniões favoráveis a modificações com tendência descriminalizante 
ou descarcerizante. 
 Dos cinco promotores entrevistados, três deles apresentaram opiniões veementemente negativas 
em relação à legislação penal e processual penal e a institutos como o da liberdade provisória. Um deles 
assegurou:

Promotor 1: As leis são frouxíssimas. As leis são frouxíssimas. E a cada dia que passa, ficam 
mais frouxas ainda. Não é? Supremo tribunal mudando parâmetros de progressão de regime, 
né, de cumprimento de pena, aqueles dois, eram dois terços para crimes hediondos, o supremo 
tribunal entendeu que era inconstitucional aquilo. Três, há dois, três anos atrás. O cara pega 
dezoito anos de prisão, cumpre três (...) vale a pena matar.

 Outro promotor, no mesmo tom afirmou:
(Promotor 2) Eu vejo falhas imensas na legislação nossa, na legislação penal. Mas ainda a 
legislação é extremamente aberta (...) em termos de aplicação da pena.
A justiça, eu acho que é, no meu entender, muitas vezes a Justiça solta acertadamente, porque 
a prisão é ilegal. E outras vezes, eu acho que a Justiça solta baseado numa legislação, como eu 
falei antes, uma legislação que muitas vezes favorece esse tipo de soltura. E, realmente, isso, 
é uma situação que, em última instância, concorre pra o aumento da criminalidade. Isso aí.

Referindo-se às modificações das leis penais, um dos promotores asseverou33: 
Promotor 1: você sente, né, você sente que veio pra facilitar a vida do acusado. Porque leis, 
porque uma reforma feitas, uma reforma feita por uma, criminalistas. Não se mandou um Juiz 
do Júri, nem um promotor do Júri, lá”. 

 Um terceiro promotor, enfrentando as questões das leis e da liberdade provisória, apresentou 
opinião semelhante às apresentadas acima. Curiosamente, ele também se utilizou da palavra ‘frouxidão’ para 
caracterizar a justiça penal: 

Promotor 3: Acredito que se vê muito ai não só a demora da prestação jurisdicional, e ai eu 
falo como todo o sistema, como também a questão, ás vezes, depois que eles são apenados, 
responsabilizados e que há uma espécie de frouxidão, às vezes, no sistema penitenciário na 
execução da pena.Sobre as alegações de excesso de população carcerária, sob a alegação 
disso ou daquilo, coloca-se de volta na sociedade seres que não podem ter mais um convívio 
porque voltam inexoravelmente à delinqüência.

Um dos promotores afirmou que a lei penal e processual penal era muito boa, apesar de não fosse 
aplicada. Ao avaliar, no entanto, o instituto da liberdade provisória, ele a tratou como um mecanismo de defesa 
social, em que a liberdade do indivíduo não deve proporcionar riscos à coletividade

O promotor, o juiz, o delegado, trabalha para se manter o sistema processual de punição e 
resguarda os direitos e garantias de todo mundo. Então na hora que você vê em cheque um 
direito coletivo e o direito individual, eu acho que vou privilegiar o coletivo

33  As entrevistas foram realizadas no primeiro semestre de 2010, de modo que as modificações mais 
recentes ocorridas na legislação processual penal à época eram as proporcionadas pelas leis 11.719 de 2008 
e 11.900 de 2009. Interessante será mapear as opiniões dos operadores de justiça em relação às mudanças 
trazidas pela lei 12.403 de 2011. 

Um dos promotores se referiu ao sistema de justiça criminal de forma negativa, porém sem atribuir às 
leis a “frouxidão” ou o tratamento leniente ao qual se referiram os demais promotores. Ele comentou 

Promotor 4: No meu entender esse sistema ele funciona de forma desorganizada. A polícia 
trabalha sem, digamos assim, a sintonia com o Ministério Público. O Ministério Público trabalha, 
às vezes, não trabalha em sintonia com o Judiciário.

Ao contrario da tendência observada nas entrevistas com os demais promotores de justiça, um deles 
teceu duras críticas à legislação penal e processual penal bem como ao sistema de justiça criminas, porém não 
no tom acima observado, de expansão do direito penal, mas em uma linha moderadora. Para ele

Promotor 5: O direito penal, se você for ver o direito penal levado a efeito hoje pelo Sistema 
de Justiça é o direito penal do autor, e não o direito penal do fato, não é o direito penal do 
fenômeno da criminalidade.

O mesmo promotor se posicionou também de forma diversa quando o assunto era a liberdade 
provisória, não a avaliando de maneira negativa. 

Promotor 5: Mas que a concessão de liberdade provisória ela incrementa a criminalidade, eu 
acho que não. Não porque aí é direito do preso, e aí a gente não pode ta confundindo direito 
do preso, o sistema não funciona, e eu não vou sacrificar a liberdade da pessoa.

 Como se observou, quatro dos cinco promotores avaliaram que as leia penais não tratam o criminoso 
com rigor, enquanto que apenas um deles se posicionou de modo contrário. 

Entre os defensores, muitas das opiniões giraram em torno de críticas em relação à lei penal, mas 
não por ser ela “frouxa” em relação ao acusado e sim por elas não obedecerem a princípios constitucionais 
básicos como o da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa. Um dos promotores foi 
expresso em relação a isso: 

Defensor 1: a coisa mais comum é o Ministério Público  copiar o relatório do delegado e pedir 
a denúncia e denunciar, aliás, né
Então, tudo é feito, aquele princípio nosso de “todo mundo é inocente até prova em contrário”, 
ele não existe dentro da prática. Se a pessoa tá respondendo a um inquérito, ele já não é mais 
inocente, ele é considerado uma pessoa, já um marginal.

Esse mesmo defensor apresentou as seguintes considerações: 
Defensor 1: Todo mundo diz que a lei brasileira é muito benéfica, né, é muito benéfica para 
quem tá sendo acusado. Todas essas pessoas na hora que precisarem da lei vão dizer que ela 
é boa.

 Quando perguntado sobre o jargão “a polícia prende e a justiça solta”, um deles observou que 
Defensor 2: Olhe, essa coisa de dizer a “Polícia prende a Justiça solta”, eu acho que isso aí é 
uma coisa pra leigo. Né? Porque a Justiça só solta quando a lei diz que pode soltar. Entendeu? 
Então, se a polícia prende, não é, e ela sabe que existe a possibilidade de falhas dela própria, 
ela sabe que a Justiça vai soltar.

 Outro defensor se posicionou de forma bem semelhante:
Defensor 3: Não. A polícia prende, às vezes, prende. E prende equivocadamente. Porque às 
vezes coloca uma representação... Prende, às vezes não é em flagrante, o flagrante tá ilegal, 
não comunica a defensoria, que é já um artigo da nova lei, tem que ser comunicado em vinte 
e quatro horas pra defensoria pública. Não existe os requisitos legais pra um flagrante. Não, 
e prende uma pessoa que não tá com a arma. E essa questão da justiça soltar, eu acho que 
a justiça solta perante a lei.

 Os outros dois defensores entrevistados não se referiram às leis penais de forma negativa, mas não 
teceram as mesmas críticas.

A partir das entrevistas examinadas, percebi entre os promotores uma postura mais dura em relação 
ao sistema punitivo, compreendendo-o como leniente e ineficaz na punição. Já entre os defensores, não 
houve opiniões nesse sentido, embora também não tenha surgido falas com tendências descarcerizadoras ou 
descriminalizantes.

A relação circular que relaciona história-habitus-prática, de que nos fala Bourdieu, pode explicar a 
divergência de opiniões entre acusadores e defensores. 

 Lembremos, entretanto, que um dos promotores, contrariando a opinião dos demais, não compreende 
o sistema punitivo como “frouxo”. Esse dado, no entanto, não é de menor monta e deve ser considerado em 
pesquisas futuras, a fim de que não procedamos apressadamente a uma polarização do tipo – defensores são 
progressistas e promotores, não-progressistas.  
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Conclusão

As percepções desses profissionais a respeito das leis penais e do sistema de justiça criminal tiveram, 
apesar de algumas nuances, tendências contrárias. De certo, essas opiniões orientam e são orientadas pelas 
práticas de acusação e defesa. Porém, outras pesquisas precisam ser desenvolvidas na busca de entender 
melhor o perfil dos profissionais que atuam no sistema de justiça criminal, pois este dado será fundamental 
na compreensão do caminho que uma política criminal qualquer tomará. A fixação de premissas em lei não 
será suficiente para controlar a atividade dos juristas, tendo em vista a vasta carga de subjetivismo presente 
no manuseamento do direito. 

Certo, no entanto, é que uma discussão profícua e democrática sobre política criminal deve contar 
com a presença efetiva de todas as organizações que compõe o campo jurídico, porque este é, como salienta 
Bourdieu, um espaço de disputa. 

Formulações como “o Ministério Público não é parte, mas busca a justiça” precisa ser entendida de 
forma mais atenta, afinal, acusadores e defensores disputam necessariamente as leis penais e essa disputa não 
se dá apenas a nível do caso concreto e certamente ganha contornos mais amplos e políticos. 

O atual crescimento da Defensoria Pública pode representar assim um ganho importante nas 
discussões sobre novos paradigmas político-criminais. O acirramento das tensões entre ela e o Ministério 
Público apenas asseguram a importância de uma participação das duas organizações nos debates em torno 
do sistema punitivo. 
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AS MÁSCARAS DA PRISÃO

(Mariana Cavalcante Ouverney1)

RESUMO: Este estudo tem por objeto a prisão como meio de repressão e controle social das classes 
pobres. No contexto da sociedade industrial a prisão vai funcionar como uma instituição total que possui 
uma característica peculiar na disciplinarização dos criminosos, de maneira a exercer um amplo poder sobre 
o corpo e a alma dos indivíduos. Com a passagem da sociedade disciplinar para a sociedade de controle, 
a prisão vai integrar o círculo vicioso que envolve a pobreza e exclusão social, a repressão militarizada 
à criminalidade pobre, e o grande aumento da prisionização, que termina por reforçar as condições de 
permanência da pobreza. Tudo isso acontece num cenário em que o Estado de Bem-Estar Social é substituído 
pelo Estado Penal, e o mercado por sua vez, mostra que é perfeitamente capaz de extrair altos lucros com 
as prisões, os prisioneiros e, por conseqüência, com seus crimes. Finalmente, a “mão-invisível” do mercado 
liberal parece ter encontrado seu equilíbrio através da “mão de ferro” do Estado Paternalista-Penal.

Palavras-chave:  Prisão, Política de Segurança Pública, controle e Repressão Social.

ABSTRACT: This study focuses on the prison as a means of repression and social control of poor grades. 
In the context of the prison industrial society will function as a total institution that has a peculiar feature in 
the disciplining of offenders, in order to exercise wide powers over the body and soul of individuals. With the 
transition from disciplinary society to control society, the prison will integrate the vicious circle that involves 
poverty and social exclusion, crime militarized repression poor, and the great increase the imprisonment, 
which ends up reinforcing the conditions for the permanence of poverty . All this happens in a scenario in 
which the State of Social Welfare is replaced by the State Criminal, and the market in turn, shows that it is 
perfectly capable of extracting high profits to prisons, prisoners, and consequently, with their crimes. 

Key-words: Arrest, Politics of Public Safety, control and Social Repression.

SUMÁRIO: 1-  Introdução; 2- Um olhar Sobre as Prisões; 3- A Prisão e os Pobres; 4- A Prisão e 
o Crime; 5- O Estado Paternalista-Penal; 6-  A Prisão e o Mercado; 7- Considerações finais; 8- 
Referências Bibliográficas.   

1  Socióloga da Defensoria Pública da União no RJ. Especialista em Políticas Públicas de Justiça 
Criminal e Segurança Pública- UFF, 2007. Cientista Social- UFF, 2005. 

1- INTRODUÇÃO

 Viver em sociedade significa seguir regras, ou seja, toda sociedade tem expectativas de comportamento 
que são compartilhadas pela maioria de seus indivíduos, os quais tendem a segui-las e legitimá-las. No entanto, 
os desvios de regra também fazem parte de toda sociedade, que inclusive prevê punições para os indivíduos 
que descumprem as regras sociais. Essas punições podem ser morais ou convencionais, como por exemplo, 
uma pessoa que provoca olhares ou comentários quando se veste inadequadamente num local; ou legais, 
quando violam alguma legislação e são punidas por pessoas que exercem especificamente a prerrogativa de 
coerção perante aquela sociedade. Como por exemplo alguém que comete um homicídio no Brasil e é preso 
em flagrante delito por um Policial Militar.

Nas sociedades modernas,  as prisões tornaram-se o tipo de pena priorizado para punirem aqueles 
que cometeram infrações criminais. Essa escolha coincidiu, não casualmente, com a emergência da sociedade 
capitalista disciplinar, que necessitava docilizar os corpos e  os hábitos de sua mão-de-obra. Além disso, as 
prisões são inicialmente apresentadas não como punições, mas como instituições totais que se destinam a 
“curar” os delinquentes, a fim de que de lá possam sair aptos ao devido convívio social, ou seja, “normalizar” 
tais indivíduos. 
     Mas, passado muito tempo sem conseguir o êxito da ressocialização, as prisões mostraram-se, no 
entanto, eficientes para socializar os indivíduos na atividade criminosa e colocá-los em permanente contato 
com a violência e degradação humana. E no caso brasileiro, as prisões conseguiram interligar a corrupção e o 
crime dentro e fora das grades. 
  Nesse contexto, surgem na atualidade discussões sobre o sentido da pena de prisão, assim como 
sua função: ressocializar, castigar ou simplesmente isolar indivíduos indesejáveis? A primeira já mostrou ser 
inatingível, até pela própria natureza da prisão que se preocupa com o controle e separação do indivíduo da 
sociedade, além de sua consequência estigmatizante2. A segunda também não se mostra central, uma vez que a 
prioridade nas penitenciárias é principalmente manter a ordem e evitar que os delinquentes fujam. A terceira, 
tira os criminosos do “campo de visão” social, mas não necessariamente da criminalidade. 

Formas de penas alternativas à prisão têm ganhado espaço em tais discussões. No entanto, estas ainda 
não ganharam espaço suficiente para desequilibrarem a demanda por cada vez mais construções de presídios, 
penas mais altas e redução da maioridade penal,  principalmente quando ocorrem fatos de grande comoção 
social, que servem para alimentar a “cultura do medo”.
 Como é de conhecimento público, a superlotação nas penitenciárias brasileiras é bastante problemática, 
mas o gasto estatal com o sistema penitenciário não é pouco. Tal situação se agrava ao pensarmos no círculo 
vicioso que alimenta as carceragens policiais, o qual é composto em grande parte por homens pobres 
relacionados à criminalidade pobre e ao tráfico de drogas. Classe e crime estes que possuem um “exército 
de mão-de-obra reserva” para substituir os seus combatentes presos ou mortos.
 E dando sequência ao cenário de explosão carcerária, temos a solução do capitalismo liberal de 
privatizar as prisões como forma de desonerar o Estado e dar mais eficiência e condições materiais aos 
presos, dando uma finalidade lucrativa aos pobres e aos seus crimes.

2- UM OLHAR SOBRE AS PRISÕES

  As críticas à prisão não são recentes, já no século XVIII, os juristas reformadores a criticavam, 
porque é incapaz de:

(...) responder às especificidades dos crimes; porque é desprovida de efeito sobre o 
público [não é pública]; porque é inútil à sociedade, e até nociva: é cara, mantém os 
condenados na ociosidade, multiplica-lhes os vícios; porque é difícil de controlar o 
cumprimento de cada  uma pena dessas e corre-se o risco de expor os detentos às 
arbitrariedades de seus guardiões; porque o trabalho de privar um homem de sua 
liberdade e vigiá-lo é um exercício de tirania3

2  A Violência Doméstica e situação das escolas públicas brasileiras mostram que a instituição da família 
e da escola apresentam problemas estruturais, o que acaba por prejudicar a socialização do indivíduo. Fica 
ainda mais difícil acreditar que justo a prisão irá salvar esses indivíduos através da ressocialização.
3  FOUCAULT, Michel . Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 2002.
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 Apesar disso, é a prisão que vai prevalecer como método de sanção penal e se espalhar por toda a 
Europa e pela maioria dos países do globo:

De maneira que se eu traí o meu país, sou preso; se matei meu pai, sou preso; todos 
os delitos imagináveis são punidos de maneira uniforme. Tenho a impressão de ver 
um médico que, para todas as doenças, tem o mesmo remédio4.

 Desta forma, a prisão vai possibilitar o julgamento não apenas do crime (fato), mas também das 
motivações do criminoso. Surge um conjunto de conhecimentos que pretendem dar conta do criminoso, de 
seu passado, de suas “anomalias psíquicas” e, além disso, capaz de dizer o que se pode esperar dele. Assim, 
técnicas de saber e discursos “científicos” se formam e se entrelaçam  com uma nova “economia política” do 
poder de punir. A prisão vai funcionar então como um aparelho que possibilita um saber sobre os criminosos 
e também um poder disciplinar exercido através do controle e vigilância. Esse conhecimento científico da 
Criminologia vai procurar a identificação sumária dos delinquentes por suas características individuais e 
comportamentos e não por seus crimes .  
  THOMPSON, por sua vez, ressalta o fato de que nas prisões a existência de regulações minuciosas, 
vigilância constante e concentração de poder nas mãos de poucos, caracteriza um sistema totalitário, que, por 
ser visto como ilegítimo (pelos presos), tem que ser baseado exclusivamente na força:

Homens que revelaram inaptidão para agir dentro das normas, no regime permissivo 
da comunidade extramuros, devem mostrar obediência rigorosa ao regime altamente 
proibitivo da cadeia, cujo quadro artificial e multifário de comandos seria difícil 
respeitar-se à risca, ainda pelo mais disciplinado dos cidadãos de bem5.

Além disso, a prisão não pode ser vista como uma miniatura da sociedade, mas como um sistema de 
poder peculiar, o que quer dizer que uma adaptação perfeita ao meio carcerário não significa necessariamente 
que o interno esteja adaptado à vida social fora das grades.   “Trata-se, segundo difundida crítica de Zaffaroni, 
de tentar ‘ensinar alguém a jogar futebol dentro de um elevador”6.
 No entanto, se nos voltarmos para os casos empíricos, veremos que a finalidade da  ressocialização 
fica relegada ao plano retórico, tendo em vista que para se obter êxito em tal objetivo, seria essencial 
impedir que os condenados fujam. Ou seja, o fim é “encarcerado” pelos meios, e manter os criminosos 
isolados do convívio social acaba se configurando no objetivo principal das prisões e o que vai regrar o seu 
funcionamento. Desta forma, a disciplina na prisão vai funcionar no sentido de controlar e vigiar os presos 
e reduzir ao máximo suas liberdades, com o intuito de evitar fugas e rebeliões, que são as formas pelas 
quais um detento se torna efetivamente visível à comunidade extra-muros. É interessante notar que nesta 
perspectiva até a punição e a intimidação perdem terreno, tendo em vista que a grande desproporção entre 
guardas penitenciários e presos impossibilita manter a ordem através unicamente da força.  Sendo assim, é 
de extrema importância para manter a disciplina na prisão que os guardas utilizem, com habilidade, o sistema 
de punições e recompensas previstos nos Regulamentos, assim como identifiquem as lideranças carcerárias 
e os alcaguetes 7 .  Sendo assim, estabelece-se nos agentes penitenciários uma identidade mais relacionada 
a de vigilante do que de ressocializador, de forma que se integram mais à direção do que aos técnicos8, os 

4 CHABROUD. Archives Paralmentaires, t. XXXVI, p. 618 apud Foucault, 2002, p.97.
5  THOMPSON, Augusto F. G. A Questão Penitenciária. Petrópolis: Vozes, 1976, p. 81.

6  SPOSATO, Karyna. “Modelo Impossível”. Folha de São Paulo, São Paulo, 26 fev. 2005. Opinião.

7   Aqueles presos que delatam veladamente outros presos aos guardas em troca de direitos, favores ou 
regalias e, que apesar de cometerem uma falta grave no “código dos presos” são essenciais para que os agentes 
consigam manter a operacionalidade na cadeia e saber o que está se passando no “outro lado”.
8  “Os  ‘técnicos’, como são conhecidos no interior do Sistema, são os assistentes sociais, educadores, 
psicólogos, médicos e demais responsáveis pelas atividades laborativas e recreativas” (BARBOSA, 2005, p.34).

quais para eles dificultam o controle dos presidiários pois suas tarefas exigem maior circulação dos presos 
na penitenciária.  
 Uma situação que parece se globalizar na realidade das prisões cada vez mais é a superlotação. No 
entanto, na América Latina e no Brasil esse problema ganha dimensões assustadoras, que indicam mais do que 
a gravidade de uma situação material, a existência de uma sustentação ideológica que permite que embora 
exista o reconhecimento do problema, isso não gere uma resposta efetiva no sentido de melhorias das 
condições dos presidiários, as quais,  ao contrário, são agravadas pela continuidade de cada vez mais prisões 
privativas de liberdade. É nesse contexto que se estabelece um quadro de extensa violação dos direitos 
humanos e direitos constitucionais dos presos. De forma que, a maioria dos presidiários é obrigada a conviver 
em condições insalubres, de violência, corrupção e criminalidade dentro das prisões. No entanto, quando 
juízes anunciam que irão soltar presos devido à superlotação, a história se inverte e a sociedade se incomoda.
 Embora a Lei de Execução Penal e Constituição brasileira determinem que os condenados devam ser 
separados segundo seus antecedentes, tipo de crime e idade visando a individualização da pena,  as prisões 
no Rio de Janeiro, de São Paulo e de outras localidades do país,  estão divididas de acordo com as facções 
criminosas que dominam o crime extra muros e servem tanto para proteger de alguma forma a integridade 
física dos presos, como para inseri-los ou mantê-los nas teias da criminalidade durante o seu período de 
improvável ressocialização. Na carceragem da Polinter no RJ, de acordo com uma matéria do Jornal “O 
Globo”, os presos eram inclusive obrigados a assinar a seguinte declaração responsabilizando-se por sua 
integridade física: “Assumo total responsabilidade sobre minha integridade física ao optar em permanecer no 
xadrez, ao qual predomina a facção denominada Comando Vermelho”9.

De acordo com Barbosa10, é necessário que a administração classifique o preso segundo o seu 
pertencimento faccional, porque se isto não for feito ele provavelmente sofrerá agressões físicas severas ou 
mesmo será morto por membros de grupos inimigos. Este é um cuidado puramente pragmático, tomado, a 
contragosto, pelos gestores do Sistema. E se não houver um pertencimento prévio a um desses grupos, a 
classificação seguirá as marcações territoriais que também dividem a cidade entre as facções. Isto se aplica 
mesmo às pessoas que não moram em favelas ou em locais onde não existem pontos de venda de drogas.
 É nessas condições, que a face ilusionista do discurso ressocializante, desmacarada pelas altas taxas 
de reincidência vai se metamorfoseando em outras justificativas para o método punitivo da prisão, como, por 
exemplo, no argumento neutralizador dos crimes que poderiam vir a ser cometidos pelos detentos que se 
encontram na prisão (mais uma vez um argumento voltado para o futuro).
  É nesse contexto que se segue, sem uma reflexão sobre a abolição futura da prisão, ou imposição de 
limites de lotação reais e condições mínimas que possam garantir direitos de humanidade aos detentos. Tal 
fato, não parece ser efeito da impossibilidade de mudanças materiais, e sim de uma ideologia que mostra que 
a prisão tem utilidade. Ideologia esta que não é privilegio do Brasil, como também e até principalmente, das 
grandes potências, com destaque para os Estados Unidos. Até porque, nesse mundo globalizado, se a prisão 
fosse encarada como falida e de propósitos prejudicais aos interesses da elite e do capitalismo, a realidade já 
seria outra. 

3- A PRISÃO E OS POBRES

 A pobreza em nossa sociedade não é caracterizada apenas pela miséria, fome, falta de recursos e 
condições mínimas de sobrevivência dignas por grande parte da população. Ela também é caracterizada por 
adjetivos que refletem não só preconceitos em relação à condição de pobreza e carência material, como 
também estigmatizam a classe pobre como uma “classe perigosa”, com uma vocação potencial predatória 
dos bens materiais das outras classes. Sendo assim, os pobres se constituem para a elite em um “grupo de 
risco” para se envolver com a criminalidade relativa à propriedade, preconceito este que é sempre levado em 
consideração nas ações e relações da classe pobre, seja em relação à polícia, a outras classes ou entre eles 
mesmos.
9  WERNECK, Antônio; GOULART, Gustavo. “Culpados caso sejam vítimas”. O Globo, Rio de Janeiro, 4 
set. 2005. Rio, p.17.

10  BARBOSA, Antônio Rafael. Prender e Dar Fuga: Biopolítica, Sistema Penitenciário e Tráfico de Drogas 
no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2005. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, 2005, p.20.
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 Desta forma, além de estarem economicamente prejudicados, ainda carregam a própria negatividade 
que está na noção de ser pobre. De acordo com Sarti11, é através do trabalho que o pobre consegue uma 
autonomia moral que possibilita a positivação da sua condição de pobre. É através do trabalho que o pobre 
consegue demonstrar suas qualidades, sua honestidade, sua coragem e disposição para vencer. Pode também 
reivindicar e virar o jogo na hora do “Você sabe com quem está falando?”12 exigindo reconhecimento e não 
ser tratado apenas como um pobre, mas sim como pobre-trabalhador, e, por isso, digno, honesto, honrado. 
Nesta noção de honra o que está em questão não é o direito fundado na noção de cidadania e igualdade, 
mas no princípio relacional das obrigações nas relações de trabalho. No entanto, para a autora, abre-se uma 
brecha para o trabalhador reivindicar um direito, que por linhas tortas, pode significar conquistas no plano 
da cidadania. 
 No entanto, o declínio do modelo de produção fordista possibilitado pelas inovações tecnológicas,  
informatização e globalização, resultou no que podemos chamar de desemprego estrutural. Desta forma, as 
novas necessidades empregatícias do mercado de trabalho capitalista globalizado migraram principalmente 
para o setor de serviços e pedem mão-de-obra mais qualificada e escolarizada, causando um grande 
desemprego entre os trabalhadores não-qualificados, em sua grande maioria, pertencentes às classes pobres.  

Ao lado da exclusão social e da falta de oportunidade de qualificação  e de inserção no mercado de 
trabalho formal, a nossa sociedade, em contrapartida, possibilita o acesso a um meio muito rentável, porém 
ilícito de se obter ganhos econômicos: o tráfico de drogas e armas. Este último que serve também para 
ampliar o crescimento de outros tipos de criminalidade pobre: como o roubo mediante o uso de arma de 
fogo, entre outros, devido à grande disponibilidade de armas de fogo, não só por traficantes que querem 
ganhar uma “grana extra”, como de outros tipos de criminosos que compram ou “alugam” as armas deles. 
Além disso, as armas de fogo possuem um papel simbólico de status, poder fálico e sucesso com as mulheres 
nas zonas periféricas e favelas que dificilmente são alcançados pelos trabalhadores que ganham um salário 
mínimo. 

Desta maneira, fica configurada a maior possibilidade de acesso aos pobres à criminalidade urbana 
violenta.  Esta é a criminalidade privilegiada e explorada pela “cultura do medo” para a repressão policial, o 
que nos faz entender por que existem mais pobres nas prisões. O pior é que, por esse motivo, toda a classe 
pobre acaba sendo vista como uma “classe perigosa”, que deve ser controlada, pois há sempre um “risco 
potencial” a cometer crimes. Os ricos por sua vez, têm oportunidade de acesso a outros crimes, que em 
princípio não envolvem violência física, mas que necessitam de maior escolaridade e posições específicas, 
como por exemplo, a lavagem de dinheiro.

A instituição prisão é, de longe, um iceberg. A parte aparente é a justificativa: “É 
preciso prisões porque há criminosos”. A parte escondida é o mais importante, o 
mais temível: a prisão é um instrumento de repressão social. Os grandes delinqüentes, 
os grandes criminosos não representam 5% do conjunto dos prisioneiros. O resto é 
a delinqüência média e pequena. Essencialmente, pessoas de classes pobres13.

4- A PRISÃO E O CRIME

 Uma das justificativas da prisão seria o seu poder de dissuasão, pois a impunidade seria um agravante 
na criminalidade. No entanto, até o momento, não foi verificada relação entre aumento de encarceramento 
e diminuição da criminalidade. Não se trata de defender a impunidade, mas apenas de tentar desmascarar 
um discurso falacioso que visa sustentar no vazio as justificativas para a disseminação do aprisionamento a 
qualquer custo e a qualquer crime. Além disso, é preciso lembrar que não podemos entender a criminalidade 
violenta pela racionalização simples do cálculo utilitário racional das elites: 

11  SARTI, Cynthia. A Família Como Espelho: um estudo sobre a moral dos pobres. Campinas: Autores 
Associados, 1996.

12  Referência ao ritual de posicionamento hierárquico, que se aprende, mas não se ensina,  descrito por 
DA MATTA em “Carnavais, Malandros e Heróis” (1983).

13  FOUCAULT, Michel . Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 2002, p.9.

Nesse caso, como explicar que a permanente violência e perseguição policiais e de 
grupos de extermínio, além dos custos pessoais próprios às guerras entre quadrilhas, 
não funcionem como dissuasão suficiente? Afinal, no Brasil, sempre houve pena de 
morte, só que ilegal, sem direito de defesa, sem tribunais, sem julgamento público e 
sem sentença legítima. Não parecem muito racionais os nossos criminosos pobres, a 
não ser que a medida de suas comparações seja muito diferente das nossas14

 Por outro lado, as prisões podem não refletir diretamente os crimes:

Dito de outra maneira, a prisão não reflete, mecanicamente, aquilo que se passa nas 
ruas. E isto vale tanto para os índices (de criminalidade e de aprisionamento), quanto 
para o perfil individual de criminosos e detentos. Por quê? Em razão das cifras negras 
e das taxas de atrito que todo Sistema de Justiça Criminal comporta, assim como da 
margem de arbítrio concedida aos magistrados - tais fatores impedem a coincidência 
entre crime, captura e punição. (O que não quer dizer que não exista relação 
alguma entre o crescimento de determinada prática criminosa e os números de 
encarceramento. Simplesmente, o que está sendo dito é que não podemos quantificar 
essa relação, enrijecê-la em torno de princípios causais, justamente em razão de tudo 
aquilo que está entre um crime e sua punição). Já no domínio das iniciativas individuais, 
contamos com a velha assunção da teoria criminológica segundo a qual o que iremos 
encontrar dentro das prisões são criminosos mal-sucedidos, inábeis (afinal, foram 
parar ali). Tal justificativa, bastante ingênua, diga-se de passagem, ainda assim pode 
nos conduzir ao centro do problema, se for devidamente recolocada: a “falha” não 
está do lado daquele que se deixou detectar e capturar, mas do lado do Sistema 
de Justiça que joga com a “falha” e a “precisão” (de todos os agentes envolvidos – 
considerando indistintamente o crime e a lei) o tempo todo. É a partir da gestão dos 
ilegalismos que devemos considerar as taxas de atrito no Sistema, as cifras negras 
e o poder discricionário exercido por seus operadores nas mais diversas instâncias. 
O Sistema falha (mais no que se refere a um tipo de crime, mais no que diz respeito 
a um determinado tipo de ilegalismo reservado a uma classe, menos em outros 
casos) porque é sua natureza. Por toda parte, o exercício da discricionaridade, posto 
nas mãos de juízes, policiais (especialmente a polícia judiciária) e outros agentes, a 
falta de integração, diálogo e entendimento entre as diversas agências do Sistema 
de Justiça (a morosidade do rito inquisitorial resulta na prescrição dos processos 
e no sentimento geral de impunidade), juntamente com um quantum de corrupção 
inerente a todo Sistema de Justiça é a garantia de que tal defasagem seja mantida15.

 Também o discurso da incapacitação ou neutralização do crime pelo fato do delinquente estar preso 
e não poder dessa forma cometer novos crimes, aqui no Brasil, infelizmente, também não funciona. Ao 
contrário, temos notícias de vários crimes cometidos na prisão devido ao seu difícil funcionamento e ao 
“código dos presos”, da articulação da criminalidade dentro e fora das prisões através da comunicação das 
lideranças das facções criminosas com os integrantes que estão extra-muros ou até mesmo diretamente 
com suas novas vítimas, como no caso, por exemplo,  de extorsões por telefone celular feitas diretamente 
por presidiários. E mesmo fora do Brasil, se caracteriza como um discurso de eficácia duvidosa, uma vez que 
é voltado para o futuro (ou um destino criminoso) e não em fatos, subestimando o poder da história e até a 
alterando, orientado por uma possibilidade16. 

14  LIMA, Roberto Kant de; MISSE, Michel (ORGS). Crime e Violência no Brasil Contemporâneo: 
Estudos de Sociologia do Crime e da Violência Urbana. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006, p.36.

15  BARBOSA, Antonio Rafael. Op. Cit., p. 89-90.

16  Na ficção, temos o exemplo do filme “Minitory Report- A Nova Lei”, em que um departamento de 
polícia pré-crime, uma espécie de “polícia de pensamento”, prende criminosos que cometerão crimes no futuro 
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 Parece incrível, mas o Brasil além não ressocializar ou diminuir a criminalidade em virtude do 
encarceramento dos delinquentes, gasta bastante dinheiro mantendo-os presos e ainda por cima não consegue 
impedir que eles continuem a cometer crimes na sociedade extra-muros! “Que país é esse?”

5- O ESTADO PATERNALISTA-PENAL

 O retorno do liberalismo e da crença na “mão invisível”17 do mercado, reinaugurados por Reagan 
(EUA) e Tatcher (Reino Unido), contribuíram, entre outras coisas, para retirar direitos e benefícios sociais dos 
trabalhadores, desempregados e da população pobre em geral. Por outro lado, os crescimentos econômicos 
e lucros gerados  já mostraram que não são capazes de se auto-redistribuir aos mais necessitados. Estes, por 
sua vez, são os últimos a sentir os efeitos da prosperidade econômica, o que só acontece quando todas as 
outras classes foram devidamente beneficiadas. Tal fato agrava-se ainda mais num cenário de industrialização 
e desemprego estrutural crescente, aliado a um declínio do Estado de Bem-Estar Social, deixando os pobres 
cada vez mais desamparados e jogados à própria sorte.
 Para Friedman18, estamos vivendo a “economia política da incerteza”, onde o panorama da vida atual 
é marcado por fluxos constantes, volatilidade, desregulamentação, flexibilidade e nada fica no lugar por muito 
tempo. Isso se estende às mais variadas dimensões da existência humana como os empregos, as habilidades, 
os quadros de referência, os estilos de vida e as projeções de um futuro melhor. “O capital não está mais 
interessado em casar com o trabalho: apenas ‘fica’ ”.
 É nesse contexto que os pobres e excluídos, vistos como predadores possíveis, serão fonte permanente 
de preocupação da mídia, das elites, do Estado. Não em relação à satisfação de suas necessidades básicas, mas 
como alvos de um controle difuso que deseja manter essa “classe perigosa” vigiada, além de fazê-la funcional 
e inserida na sociedade capitalista, seja como trabalhadores sub-remunerados ou como presidiários isolados 
e, como veremos adiante, até rentáveis.
 É nesse clima de “sensação de insegurança” causado pela classe pobre nas elites que se proporciona o 
terreno ideal para o clamor por medidas cada vez mais repressivas e violentas contra a criminalidade pobre.

Lançar sobre uma pessoa um estigma corresponde a acusá-la simplesmente pelo 
fato de ela existir. Prever seu comportamento estimula e justifica a adoção de 
atitudes preventivas. Como aquilo que se prevê é ameaçador, a defesa antecipada 
será a agressão ou a fuga, também hostil. Quer dizer, o preconceito arma o medo 
que dispara a violência preventivamente (...). Os cientistas sociais diriam que este é 
um caso típico de “profecia que se autocumpre”19.

 E esse senso penal é baseado, principalmente no Programa de “Tolerância Zero” (ou Lei e Ordem), 
implantando pelo chefe de polícia Willian Bratton, no governo de David Dinkins, eleito Prefeito de Nova York 
no ano de 1993. Tal programa, baseia sua estratégia policial numa “polícia intensiva” ao invés de uma “polícia 
comunitária” de administração de conflitos. Se caracteriza principalmente pelo endurecimento à repressão de 
pequenos distúrbios20 e por uma gestão administrativa de produtividade e com metodologia semelhante a uma 
empresa privada. Essa política trouxe uma repressão policial baseada em conflitos militares e transformação 
do outro em inimigo. Não é por acaso que essa postura repressiva se encaixa perfeitamente com o discurso 
e propagação norte-americana de “Guerra às Drogas” e perseguição aos pequenos traficantes. Isso também 
de acordo com as previsões dos pré-cogs sensitivos (mutantes).
17 
 Conceito utilizado por Adam Smith, para defender a livre concorrência do comércio (sem intervenção estatal), 
tendo em vista que o mercado possuiria uma “mão invisível” que o regularia através da própria concorrência 
com os outros.
18  FRIEDMAN, Luis Carlos. “Os Destinos dos Descartáveis na Sociedade Contemporânea”. Sociologia e 
Direito: Explorando as Interseções. Uff, PPGSD, 2007. P 149-166.

19  SOARES, Luiz Eduardo; BILL, MV; ATHAYDE, Celso. Cabeça de Porco. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2005, p. 175.

20  Baseada na “Teoria da Vidraça Quebrada”, segundo a qual é lutando contra pequenos crimes e distúrbios 
cotidianos que se faz recuar os grandes crimes.

tem a ver com o novo papel que o Estado vai assumir no Capitalismo Liberal, em que ocorre o declínio do 
Estado de Bem-Estar social e aumento dos gastos  com o Estado Penal.  
 Por outro lado, o Estado não se retira totalmente da esfera social, mas sim a utiliza como instrumento 
de vigilância e disciplina dos beneficiários. A visão ultraliberal do capitalismo coexiste curiosamente com a 
concepção autoritarista de um Estado paternal que deve ao mesmo tempo fazer respeitar as “civilidades” 
elementares e impor o trabalho assalariado desqualificado e mal remunerado àqueles que não o desejem. 
Trabalho social e trabalho policial obedecem assim a uma mesma lógica de controle e re-educação das 
condutas dos membros fracos ou incompetentes da classe trabalhadora21. Temos assim a substituição do 
Estado-providência “materialista” para um Estado punitivo “paternalista”. E, mais uma vez, podemos observar 
a volta mascarada do discurso de ressocialização através da lei criminal. Só que agora, não serão mais apenas 
os presos a serem re-educados pela lei, mas também os pobres livres indisciplinados. 

 Wacquant22 destaca que o número de presos na Califórnia, como no resto do EUA, explica-se em 
três quartos pelo encarceramento dos pequenos delinquentes e, particularmente dos toxicômanos. Pois, 
contrariamente ao discurso político e midiático dominante, as prisões americanas estão repletas não de 
criminosos perigosos e violentos, mas de vulgares condenados pelo direito comum por negócios com 
drogas, furto, roubo, ou simples atentados à ordem pública, em geral oriundos das parcelas precarizadas da 
classe trabalhadora e, sobretudo, das famílias de subproletariado de cor das cidades atingidas diretamente 
pela transformação conjunta do trabalho assalariado e da proteção social. 

 Para Rolim23, a intensa perseguição e prisão dos pequenos traficante pobres é, além de ineficaz, 
prejudicial, pois o que a experiência tem demonstrado é que os encarcerados são quase que automaticamente 
“substituídos” por novos delinquentes que integrariam uma espécie de “exército industrial de reserva” do 
mundo do crime. E, para uma outra série de comportamentos criminosos, como aqueles relacionados à 
violência doméstica e aos chamados “crimes passionais”, a prisão de perpetradores não impede a reprodução 
dos mesmos comportamentos por eles próprios ou por outros autores, visto que tais condutas estão 
alicerçados em determinados padrões culturais que permanecem intocados. Da mesma forma, para ele, 
crimes motivados diretamente pela marginalização social não serão contidos pelas prisões porque o ritmo 
de produção da miséria costuma ser muitas vezes superior ao ritmo de encarceramento dos miseráveis.
 E assim, o Estado vai priorizando os gastos com segurança pública e prisão muito mais do que 
com benefícios sociais que possam garantir uma (re)estruturação e socialização das famílias pobres nas 
regras sociais, o que só pode efetivamente acontecer quando estão garantidas as condições básicas de sua 
subsistência com dignidade.

6- A PRISÃO E O MERCADO

Com aumento dos gastos estatais devido à manutenção do sistema penitenciário, gastos estes sempre 
em crescimento devido ao círculo vicioso que envolve pobreza e estigmatização, criminalidade pobre e prisão, 
passou-se a considerar, entre outras medidas, a privatização dos presídios como uma maneira de desonerar 
o Estado e, ao mesmo tempo, alimentar a lucratividade das empresas privadas. 
 De acordo com Nascimento24, o termo “Privatização dos Presídios” abrange quatro espécies: a entrega 
da direção da prisão à companhia privada; a entrega da construção à iniciativa privada que posteriormente 
aluga ao Estado; a utilização dos presos nas prisões industriais pelos particulares e a entrega de determinados 
serviços para o setor privado, que hoje vem se chamando de terceirização25. E assim, o mercado consegue 
adaptar a prisão aos seus objetivos de utilidade e lucratividade:

21  WACQUANT, Loïc. As prisões da miséria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001(b), p.47.

22   WACQUANT, Loïc. Op. Cit., p.83

23  ROLIM, Marcos. Prisão e ideologia: limites e possibilidades para a reforma prisional no Brasil. Ford 
Foundation Visiting Research Fellow in Human Rights, Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, 
Working Paper 48. April 2003 – March 2004.
24  NASCIMENTO, Paulo Roberto. A Privatização dos Presídios: Aspectos Gerais. Trabalho de Conclusão 
de Curso (Graduação em Direito). Pontifícia Universidade Católica do Paraná: Curitiba, 2004.

25  No Brasil, há apenas a modalidade de terceirização (co-gestão) e presídios industriais.
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Em tempo de capitalismo turbinado, altos índices de produtividade, desemprego 
estrutural e insegurança generalizada, o cárcere constitui um dos mais prósperos 
vetores a impulsionar a formação de uma florescente indústria de combate à 
criminalidade. Na dinâmica instaurada pela “nova economia”, a prisão se converte 
em meio de controle altamente lucrativo das ilegalidades dos perdedores globais. 
Não por acaso, sob os escombros do Welfare State, vem se erigindo um vigoroso 
Estado Penal, cujo dínamo repousa exatamente no gerenciamento empresarial dos 
novos sujeitos monetários sem dinheiro que, uma vez descartados da nova ordem 
econômica internacional, são reinseridos nas prisões do mercado na qualidade de 
consumidores cativos da indústria da punição.26

 Para Rolim27, quando se permite que o próprio encarceramento constitua um “mercado” teremos 
que aceitar a decorrência da criação de fortíssimos interesses dos investidores  no aumento no número das 
prisões e na duração das sentenças. O que se permite com este tipo de política é a criação de um “negócio 
hoteleiro” fantástico com garantia de 100% de ocupação permanente e que passa a movimentar valores 
extraordinários. A privatização de  presídios, em síntese, pressupõe o desencadeamento de um conjunto de 
efeitos que contrariam essencialmente os pretendidos ou possíveis objetivos públicos da reclusão.

 Nesse contexto, temos também a intensificação do trabalho nas prisões que se configura numa espécie 
de trabalho sub-remunerado ou semi-escravo, que além de contribuir para a lucratividade das empresas 
serve como pagamento para administração do presídio. Por outro lado, mantém-se o nível de desemprego 
reduzido artificialmente, na medida em que se retira do exército de mão-de-obra reserva uma parcela da 
população através do encarceramento. Trata-se não apenas de ocultar a miséria e neutralizar seus efeitos mais 
disruptivos e sim também de alimentar a indústria do empobrecimento pois:

Os efeitos pauperizantes do penitenciário não se limitam apenas aos detentos, e 
seu perímetro de influência estende-se bem além dos muros, na medida em que a 
prisão exporta sua pobreza desestabilizando continuamente as famílias e os bairros 
submetidos a seu tropismo. De modo que o tratamento carcerário da miséria (re)
produz sem cessar as condições de as própria extensão: quanto mais se encarceram os 
pobres, mais estes têm certeza, se não ocorrer nenhum imprevisto, de permanecerem 
pobres por bastante tempo e, por conseguinte, mais oferecerem um alvo cômodo à 
política de criminalização da miséria. A gestão penal da insegurança social alimenta-se 
assim do seu próprio fracasso programado28.

 

Wacquant29 destaca também que na nova moda política do “menos Estado”, temos a mercantilização 
não só das prisões mas também da assistência social aos pobres30. Sendo assim, não teríamos apenas um 
“complexo carcerário-industrial”, mas um complexo comercial carcerário-assistencial, característico do Estado 
liberal-paternalista nascente. Sua missão consistiria em vigiar, subjulgar e, se necessário, punir e neutralizar as 
populações insubmissas à nova ordem econômica, segundo uma divisão sexuada do trabalho, com a rede 
carcerária ocupando-se principalmente dos homens e a rede assistencialista tutelando (suas) mulheres e 
filhos. Com isso, o autor quer dizer que essa transformação do excessivo encarceramento resulta antes 
de uma lógica e de um projeto político do que do interesse de empresas privadas do setor carcerário. 

26  MINHOTO, Laurindo Dias. As prisões do Mercado. Lua Nova no.55-56, São
Paulo 2002, p.136.
27   ROLIM, Marcos. Prisão e ideologia: limites e possibilidades para a reforma prisional no Brasil. Ford 
Foundation Visiting Research Fellow in Human Rights, Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, 
Working Paper 48. April 2003 – March 2004.

28  WACQUANT, Loïc. Op. Cit., p.145.
29  Ibid., p.99.
30  Vemos a proliferação benefícios que exigem uma contrapartida dos beneficiários, como por exemplo, 
o seguro social para as mães solteiras nos EUA, que exige que elas trabalhem por uma quantia irrisória em 
empresas (que por isso recebem incentivos do governo para contratar essas pessoas). 

Pois, como destaca Giddens31, apesar do poder econômico das grandes empresas possuir capacidade de 
influenciar sistemas políticos em seus países-base e em outros lugares, elas não são organizações militares 
e não possuem o monopólio legítimo dos meios de violência e de territorialidade, não podendo se 
estabelecer como entidades político/legais.

 Segundo Rolim32, pode-se sustentar, então, racionalmente, que as penas alternativas à prisão podem 
ser uma resposta mais eficaz e mais justa do que o encarceramento, ainda mais quando consideramos o 
tratamento necessário à integração social daqueles cuja liberdade não ofereça riscos consideráveis à vida ou 
a integridade física dos demais. Essa conclusão, ao contrário do que se poderia imaginar, pode, inclusive, ser 
compreendida e apoiada pela população.33 Da mesma forma, um conjunto de novos aportes teóricos na área 
do direito vêm demonstrando a possibilidade de formas alternativas de responsabilização orientadas pela 
reparação do dano, pelo apoio às vítimas  e pelo arrependimento eficaz dos perpetradores como ocorre, por 
exemplo, com os movimentos em favor da chamada “Justiça Restaurativa”.  
 Por outro lado, é preciso ficar atento ao fato de que a proliferação das penas alternativas  não significa 
diretamente a diminuição das penas de reclusão. Ao contrário, em alguns casos, elas podem ser um dispositivo 
que proporciona o aumento da teia de controle sobre a população pobre, configurando-se num modelo de  
“economia repressiva dual”, ou seja aumento das prisões e aumento das penas alternativas34.
 Como se não bastasse o exposto, Friedman chama a atenção para um fato que pode ser ainda 
pior: podemos estar tratando os presos apenas como um “lixo social”, na medida em que eles não podem 
participar do mercado consumidor e a sociedade também não possui mais interesse em educá-los para o 
trabalho, produtividade e disciplina. “ Vigiar e punir? Não deixa definhar”35.

7- CONSIDERAÇÕES FINAIS

 No Brasil, onde a ideia e o direito de cidadania ainda não foram universalmente distribuídos, o trabalho 
possui um significado moral que possibilita ao pobre-trabalhador superar seu estigma de pobre-predador e 
reivindicar de alguma forma sua cidadania.  
 No entanto, no contexto da sociedade pós-moderna e globalizada, o desemprego estrutural faz suas 
vítimas principalmente nas camadas pobres e os torna focos principais de uma sociedade não mais disciplinar, 
mas de controle, onde são alvos prioritários da vigilância e repressão das forças policiais, de onde ela retira 
os delinquentes que vão para a prisão. Isso faz com que a criminalidade pobre seja o foco principal da “cultura 
do medo”, deixando a criminalidade das elites e as relacionadas à corrupção em segundo (ou último) plano.
 Além disso, os tipos de crimes que estão ao alcance dos pobres envolvem principalmente os crimes 
contra a propriedade e, aliado ao cenário que envolve o tráfico de drogas nas periferias, num contexto em 
que há maior disponibilidade de armas de fogo, tendem a se tornar mais violentos e, por isso, suscitar maior 
temor imediato de todas as classes. 
 Temos assim um círculo vicioso que envolve: criminalidade pobre/ tráfico de drogas e armas/ 
violênciaà repressão policial/ prisãoà manutenção da pobreza. 
 Esse cenário é agravado diante do declínio do Estado de Bem-Estar social e aumento do Estado-Penal, 
o que mostra a retirada do apoio à estrutura familiar e escolar da classe pobre e, portanto à socialização, que 
por sua vez poderia garantir o devido cumprimento do pacto social e de suas leis, para se voltar para uma 
falaciosa ressocialização que se daria através do medo, da dureza da lei criminal e da repressão militarizada e, 
que até hoje não mostrou seus efeitos positivos.
 Podemos perceber desta forma, que o encarceramento tem servido para isolar os indesejáveis de 
cada sociedade, mas além de inflar as prisões, acaba por reproduzir a pobreza e a criminalidade. Por outro 
lado, a disseminação de medidas alternativas mostrou que pode deixar intocada a lógica da repressão e 

31   GIDDENS, Anthony. A Conseqüências da Modernidade. São Paulo: Unesp, 2001, p.75.

32  ROLIM, Marcos. Prisão e ideologia: limites e possibilidades para a reforma prisional no Brasil. Ford Foundation Visiting 
Research Fellow in Human Rights, Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 48. April 2003 – March 2004.
33   Cf. Pesquisa de Julita Lemgruber sobre esse tema “O Povo quer dureza com o crime?”, O Globo, 02/03/01.
34  BARBOSA, Antônio Rafael. Op. Cit.
35  FRIEDMAN, Luis Carlos. Op. Cit., p. 160.
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aprisionamento, o que indica a necessidade de uma discussão séria que deixe de dissimular o controle social 
por trás da prisão.
 Assim, nesse ritmo intolerante de encarceramento da miséria, provavelmente só teremos um 
caminho: a privatização das prisões, pois não será possível ao poder público custear os gastos cada vez mais 
astronômicos com o sistema prisional. E a perversidade do mercado já mostrou ser perfeitamente possível 
lucrar com essa dinâmica que envolve os crimes, os criminosos e suas vítimas. 

Não se trata aqui de defender a impunidade generalizada ou o fim das prisões, mas sim de desmascarar 
um discurso que diz buscar a paz, a liberdade e o bem-estar dos cidadãos, mas ao invés disso, contribui para 
a (re)produção das condições de violência e desagregação social que visa combater. Discurso este que, como 
quisemos demonstrar, não é o único possível e sim uma questão de escolha política.  
 Sendo assim, vemos que finalmente a “mão-invisível” do mercado liberal mostra sua face: a prisão, o 
controle e a perda de liberdade dos pobres, jogados em um círculo vicioso de marginalidade e pauperização. 
Cabe então ao Estado, escolher se a sua “mão” será para ajudar ou golpear... 
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Enciclopédia das Ciências Criminais e a Tridimensionalidade do Direito: do necessário resgate 
da política criminal

Patricia Manente Melhem1

RESUMO: A pesquisa tem por objeto a análise das relações entre Tridimensionalismo do Direito e Ciência 
Global das Ciências Criminais, objetivando-se demonstrar o papel da Política Criminal, interagindo com 
Criminologia e Dogmática Jurídico-Penal na construção do Direito Penal. A abordagem é possível a partir 
de revisão bibliográfica, notadamente da obra de Miguel Reale. O Tridimensionalismo explica a experiência 
jurídica a partir de elementos fundamentais: fato, valor e norma, subordinando a atividade humana a fins éticos 
de convivência e atribuindo o estudo do valor à Política do Direito. De outro lado se observa que o crime 
interessa a diversas ciências e a interação entre três diferentes sistemas das Ciências Criminais foi chamada 
por von Liszt de “Enciclopédia das Ciências Criminais”, composta por Criminologia, voltada ao estudo de 
fatos; Política Criminal, que se volta às finalidades e estratégias do Estado no combate à criminalidade e a 
Dogmática Jurídico Penal, dedicada às normas. Quando interagem adequadamente obtém-se um Direito Penal 
que se coaduna ao Estado Democrático. Isso é possível ao se ter claro que à Criminologia cabe a observação 
de fatos, mediante seu método empírico e indutivo. À Política Criminal, enquanto parcela da política em 
geral, é atribuída a função de orientação às ações do Estado, elegendo os valores buscados na organização 
do convívio. À Dogmática cabem normas e sua aplicação dedutiva. Aí a Tridimensionalidade das Ciências 
Criminais. Orientada pelas conclusões criminológicas, bem como destinada a efetivar valores do Estado 
Democrático de Direito, a dogmática não se afastaria da realidade, evitando-se um Direito Penal fechado 
em si, ou meramente ideológico. Ignorar isso relega a Política Criminal a segundo plano, verificando-se que 
não raras vezes a dogmática e a crítica atuais reduzem o papel da Política Criminal, criando-se teorias para 
minimizar problemas não resolvidos pela política, o que a ela é oportuno.
Palavras-chave: Tridimensionalismo do Direito; Criminologia, Política Criminal; Dogmática; Estado Democrático 
de Direito

ABSTRACT: The present study’s purpose is to analyze the relationship between the Three Dimensional 
Theory of Law and the Global Science of Criminal Sciences, aiming to demonstrate the role of Criminal 
Policy, interacting with Criminology and Dogmatic in the construction of Criminal Law. The approach is 
possible based on literature review, mostly the work of Miguel Reale, who explains the legal experience 
through the elements: fact, value and norm, subordinating human activity to ethical purposes and assigning 
value to the study of criminal policy. On the other hand notes that crime is the object of various sciences and 
the interaction between three different systems of Criminal Sciences was called by von Liszt “Encyclopedia 
of Criminal Sciences,” composed of Criminology, dedicated to the study of facts; Criminal Policy, which is 
dedicated to the goals and strategies of the State in combating crime and Dogmatic, dedicated to the rules. 
When they interact properly it makes possible a criminal law that is consistent to the Democratic State. It 
is up to Criminology the observation of facts, through its empirical and inductive methods. Criminal Policy, 
as part of politics in general, is assigned the role of guidance to state actions, choosing the values sought 
in the organization of living. Dogmatic are dedicated to deductive rules and their application. There is the 
three-dimensionality of Criminal Science. Guided by the criminological conclusions, and destined to effect 
the values of a Democratic State, Dogmatic aren’t apart from reality, avoiding a Criminal Law closed in itself, 
or merely ideological. Ignoring this not infrequently reduces the role of Criminal Policy, creating theories to 
minimize problems unresolved by the policy.
Keywords: Three Dimensional Law, Criminology, Criminal Policy, Dogmatic, Democratic State

1  Mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná.

1 INTRODUÇÃO

   De acordo com Jorge de Figueiredo Dias, “o tempo presente é, por excelência, o tempo da 
política criminal.” Tal assertiva foi a provocação primeira para a pesquisa que agora se inicia, procurando-se 
atender à advertência do autor ao dizer que “esta afirmação implica porém que se reconheça à política criminal 
um novo estatuto no conjunto das ciências criminais e que dele se retirem as principais implicações.”2 Nesta 
mesma linha, afirmam Eugenio Raul Zaffaroni e José Henrique Pierangeli: “Por certo que seguirá havendo 
retrocessos e mal entendidos, e que de modo algum pode pretender-se uma ‘integração científica’, mas, sem 
sombra de dúvida, já foi quebrado o esplêndido isolamento que existia entre a criminologia, o direito penal 
e a política criminal.”3 
   Então, faz-se necessário melhor compreender a imprescindível interação entre Criminologia, 
Política Criminal e Dogmática Jurídico-Penal, esclarecendo-se o papel reservado a cada uma delas nesta visão 
integral do Direito Penal.
   Ao se estudar os três referidos setores das ciências criminais, impossível não perceber logo a 
possível relação com a Teoria do Tridimensionalismo do Direito, que também verifica três diferentes aspectos 
de que aquele é composto, aspectos que devem funcionar numa dialética de complementaridade. A afirmação 
desde logo esclarece que não se pretende aqui atribuir à Criminologia ou à Política Criminal o papel de meras 
auxiliares do Direito Penal, mas sim verificar o espaço que a cada uma cabe na Ciência Total do Direito Penal.
   Inicia-se então primeiramente abordando, de maneira breve, as lições de Miguel Reale acerca 
da tridimensionalidade do Direito, passando-se à Enciclopédia das Ciências Criminais, concluindo-se com a 
reflexão sobre o papel da Política Criminal no que se refere à construção de um Direito Penal e do mínimo 
controle social, compatíveis com um Estado Democrático de Direito.

2 A TRIDIMENSIONALIDADE DO DIREITO

  Dentre as diversas formas de se conceituar o Direito e explicar sua estrutura, destaca-se 
formulação apresentada por Miguel Reale, em suas Lições Preliminares e várias outras obras. Não se pretende 
no espaço do presente trabalho esgotar tal tema e nem abordar todas as teorias que abordam o Direito 
em sua estrutura tridimensional. A pesquisa que aqui meramente se delineia tem a intenção apenas de abrir 
espaço à análise das possíveis relações entre tal teoria e a compreensão também tridimensional das Ciências 
Criminais.
   O referido autor aproxima-se da estrutura tridimensional do Direito, comentando 
anteriormente que a experiência jurídica não é objeto de estudo apenas do Direito, mas também da Sociologia 
e da História, que “são três campos distintos, que se constituem sobre a base de uma única experiência 
humana, que é o Direito como fato de convivência ordenada.”4 Haveria ainda a acepção de Direito como 
aquilo que é justo, bem como sua identificação com uma regra, com a ação regulada. Afirma: 

O Direito, como fenômeno, em verdade, só pode ser compreendido como síntese de 
ser e de dever ser. É uma realidade bidimensional de substratum sociológico e de forma 
técnico-jurídica. Não é, pois, puro fato, nem pura norma, mas é o fato social na forma 
que lhe dá uma norma racionalmente promulgada por uma autoridade competente 
segundo uma ordem de valores. 5

   Assim, dos diversos sentidos em que pode ser tomada a palavra Direito, já se verifica nele três 
aspectos básicos e complementares, um fático, um normativo e outro axiológico,

[...] de tal modo que a vida do Direito resulta da interação dinâmica e dialética dos 
três elementos que a integram. [...] Fatos, valores e normas se implicam e se exigem 

2  DIAS, Jorge Figueiredo. Questões fundamentais do direito penal revisitadas. São Paulo: RT, 
1999. p. 21.
3  ZAFFARONI, Eugenio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro. 3 ed. 
São Paulo: RT, 2001. p. 160.
4  REALE, Miguel. Lições preliminares de Direito. 24 ed. São Paulo: Saraiva, 1998c. p. 63.
5  O autor explica, em nota de rodapé, que conserva a expressão bidimensional, tal como na 1ª edição 
da obra, sendo que apenas posteriormente passou a tratar da tridimensionalidade.
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reciprocamente, o que, como veremos, se reflete também no momento em que o 
jurisperito (advogado, juiz ou administrador) interpreta uma norma ou regra de 
direito (são expressões sinônimas) para dar-lhe aplicação.6 

   Trata-se do que o autor chama de “dialética de complementaridade”, que não implica na 
identificação entre os elementos que interagem7:

O que distingue, pois, a dialética da complementaridade é que, nela, seus fatores (digamos 
assim) se mantêm distintos uns dos outros, sem se reduzirem ou se identificarem a 
qualquer deles, sendo múltiplas as hipóteses de seu correlacionamento ao longo do 
processo. Além disso, em se tratando de fatos humanos que se entrecruzam, nessa 
conexão ou correlação pelo menos um de seus fatores é sempre representado por 
um valor, com conseqüências que merecem nossa atenção.”8

   Em outras palavras, mas referindo-se à Ciência Conjunta do Direito Penal, Jorge Figueiredo 
Dias denomina o resultado da complementaridade como uma unidade cooperativa ou unidade funcional 
entre as disciplinas.9 Em outra de suas obras, Miguel Reale novamente aponta a necessária relação entre os 
três elementos da experiência jurídica:

Sublinhe-se, desde logo, que, de conformidade com a nossa concepção tridimensional 
específica e dinâmica, não pode a realidade do Estado ou do Direito ser dividida em 
fatias distintas, em função de cada um daqueles pontos de vista metodológicos, para, 
uma vez concluídas as pesquisas do ‘sociólogo’, do ‘jurista’ e do ‘político’, se justaporem 
a três perspectivas numa visão enciclopédica. Contra esse exclusivismo ou monismo 
metodológico, do qual resulta uma visão monista do Direito e do Estado, à maneira de 
Kelsen, ou uma ‘tridimensionalidade genérica ou abstrata’, somos de opinião que fato, 
valor e norma não são apenas elementos heurísticos ou de interpretação daquelas 
realidades culturais, mas antes seus ingredientes ou componentes essenciais, de cuja 
correlação dialética resultam as realidades mesmas. Desse modo concluímos que 
todo conhecimento do Direito e do Estado é necessariamente tridimensional: o que 
se verifica em cada âmbito particular de estudo é apenas o predomínio vetorial de um 
dos três fatores, distinguindo-se cada indagação pelo sentido de seu desenvolvimento.10 

   Nas mesmas Lições Preliminares, comenta o autor sobre a validade do ordenamento jurídico, 
mencionando a concepção kelseniana que faz tal validade depender de uma norma transcendental, numa 
concepção lógico-normativa do ordenamento jurídico. A tal concepção, propõe Miguel Reale a já referida 
Teoria Tridimensional:

O ordenamento jurídico é, sem dúvida, normativo, mas não é apenas um conjunto 
gradativo de normas e muito menos um sistema de proposições lógicas. As normas 
representam o momento culminante de um processo que é, essencialmente, 
inseparável dos fatos que estão em sua origem (neste sentido é certo dizer que ex 
facto oritur jus) e dos valores ou fins que constituem a sua razão de ser.11

 
   O que então confere validade ao ordenamento jurídico é o “sentido do fato”, ser o Direito 
uma “experiência fático-axiológico-normativa”.
   Em diversos pontos de sua obra, o autor reafirma a impossibilidade de se passar diretamente 

6  REALE, op. cit. p. 65.
7  O que mais uma vez reitera que a abordagem também tridimensional das Ciências Criminais não 
implica na redução da Criminologia ou da Política Criminal à Dogmática Jurídico-Penal.
8  REALE, Miguel. Fontes e modelos do direito. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 80.
9  DIAS, 1999. p. 44.
10  REALE, Miguel. Teoria do Direito e do Estado. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 379. 
11  Id., 1998c. p. 194.

do fato à norma.12

   Em sua Filosofia do Direito, Miguel Reale apresenta tanto a tridimensionalidade do Direito, 
como a tridimensionalidade da conduta ética: “em todas as modalidades do agir há, em suma, o fato de uma 
energia espiritual que, imantada por um valor dominante, se inclina a realizá-lo como lei, como forma, como 
posse ou como norma.”13

   Quando então passa a tratar da tríplice perspectiva histórica do Direito, afirma:

Encontraremos sempre estes três elementos, onde quer que se encontre a experiência 
jurídica: - fato,valor e norma. Donde podemos concluir, dizendo que a palavra Direito 
pode ser apreciada, por abstração, em tríplice sentido, segundo três perspectivas 
dominantes: 1) o Direito como valor do justo, estudado pela Filosofia do Direito 
na parte denominada Deontologia Jurídica, ou, no plano empírico e pragmático, pela 
Política do Direito; 2) o Direito como norma ordenadora da conduta, objeto da Ciência 
do Direito ou Jurisprudência; e da Filosofia do Direito no plano epistemológico; 3) o 
Direito como fato social e histórico, objeto da História, da Sociologia e da Etnologia 
do Direito; e da Filosofia do Direito, na parte da Culturologia Jurídica.14 

   É então possível, com Miguel Reale, concluir “que a compreensão integral do Direito somente 
pode ser atingida graças à correlação unitária e dinâmica das três apontadas dimensões da experiência 
jurídica, que se confunde com a história mesma do homem na sua perene faina de harmonizar o que é com 
o que deve ser.”15

3 A ENCICLOPÉDIA DAS CIÊNCIAS CRIMINAIS

   Passando-se a tratar da chamada “Enciclopédia das Ciências Criminais”, verifica-se que não 
apenas o Direito é objeto de estudo de diversas ciências, mas que também o crime pode ser tratado de 
maneiras diferentes de acordo com as finalidades e métodos de estudo empregados pelas ciências por ele 
interessadas. É neste sentido que expõe Paulo Cesar Busato:

Na atualidade podemos sustentar que existe um marcado interesse em uma ciência 
penal única na qual se integrem todos os conhecimentos normativos, criminológicos e 
políticos criminais que tenham como único fim a tarefa de luta contra a criminalidade. 
Cada ciência integrada, isso sim, oferece, sem ser uma menos importante que a outra, 
sua especialidade até a consecução do objetivo comum.16

   Um fato tão complexo como o crime, jamais será adequadamente compreendido apenas 
pela Dogmática.17 Aí então a formulação de uma ciência conjunta, integral, total, a enciclopédia composta de 
Criminologia, Política Criminal e Dogmática Jurídico-Penal. “A este conjunto vastíssimo de disciplinas que têm 
o crime por objeto chamou v. Liszt, não sem razão, a enciclopédia das ciências criminais.”18

   À época, tanto Liszt como outros que propuseram um modelo integrado das Ciências Criminais, 

12  Id. Fundamentos do Direito. 3 ed. São Paulo: RT, 1998b. p. 292. 
13  “Sempre o valor é atingido ou negado, não só na proporção da capacidade realizadora subjetiva do 
agente, mas também em função da totalidade das circunstâncias em que seu agir se situa: a norma representa 
sempre tensão entre fato e valor, e o sentido concreto e unitário dessa relação”. REALE, Miguel. Filosofia do 
Direito. 18 ed. São Paulo: Saraiva, 1998a. p. 390-392.
14  Ibid. p. 509.
15  Id., 1998c. p. 68.
16  BUSATO, Paulo Cesar. Introdução ao direito penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 27.
17  “Deve-se ter sempre presente que a dogmática é uma condição necessária da segurança jurídica, 
mas seria terrivelmente ingênuo crer que é suficiente.” ZAFFARONI; PIERANGELI, 2001. p. 172.
18  Mas objeto também da generalidade das ciências sociais e humanas, a ponto de ter dado muitas vezes 
lugar ao surgimento, no domínio delas, de uma vasta gama de disciplinas autônomas (pelo menos relativamente 
autônomas) relacionadas com o crime: a sociologia criminal, a antropologia criminal, a psicologia criminal, a 
psiquiatria criminal, a caracterologia criminal, enfim, mesmo a genética criminal. DIAS, 1999. p. 22.  
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viam a Criminologia e a Política Criminal como auxiliares da Dogmática. A Política Criminal contribuiria 
no aperfeiçoamento das leis, enquanto a Criminologia traria informações sobre o homem delinqüente: “a 
ciência criminal integrada, portanto, na versão de Liszt ou de Rocco, privilegiou o saber dogmático e formal, 
relegando ao posto de ciência auxiliar qualquer saber diverso que ousasse investigar o fenômeno do crime.” 
E prossegue Salo de Carvalho:

Nas ciências criminais, torna-se evidente a sujeição ao direito penal, de todas as 
disciplinas alienígenas que investigam o crime, a vítima, o criminoso, a criminalidade, 
os processos de criminalização e a atuação das agências de controle social formal. 
Todavia este modelo arquitetônico de saber, no qual o direito penal encontra-se em 
posição privilegiada, impossibilita a interdisciplinaridade, pois para que esta possa 
ser atingida prescinde que todas as disciplinas estejam abertas para críticas advindas 
do exterior. A incorporação de críticas exógenas oxigena a área de conhecimento, 
permite autocrítica e fomenta seu desenvolvimento.”19 

 
   Verifica-se aí a relação com o Tridimensionalismo do Direito, destinando-se à Criminologia, o 
estudo dos fatos, à Dogmática Jurídico Penal, a aplicação dedutiva das normas e à Política Criminal, a escolha 
e manutenção dos valores que mediarão fatos e normas. Paulo de Souza Queiroz simplifica: “o direito penal 
é (essencialmente) um saber normativo; a política criminal um saber estratégico; e a criminologia é um saber 
empírico.” Adiante complementa:

A criminologia deve incumbir-se, assim, de fornecer o substrato empírico do 
sistema, seu fundamento científico; a política criminal, de transformar a experiência 
criminológica em opções e estratégias concretas de controle da criminalidade; por 
último, o direito penal deve encarregar-se de converter em proposições jurídicas, 
gerais e obrigatórias, o saber criminológico esgrimido pela política criminal, devendo 
o direito penal ser criminologicamente fundado e político-criminalmente orientado.20

   “É logicamente inadmissível qualquer pesquisa sobre o Direito que não implique a consideração 
concomitante daqueles três fatores.”21 Palavras de Miguel Reale referindo-se ao tridimensionalismo do Direito, 
mas que perfeitamente se aplicariam à pesquisa especificamente voltada às Ciências Criminais, bem como a 
sua aplicação. Reitera-se então, que, ao se sustentar um modelo integrado, não se tem o escopo de relegar 
à Criminologia e Política Criminal o papel de coadjuvantes ao Direito Penal, mas de se ressaltar a necessária 
complementaridade entre os três.22 
   A integração das Ciências Criminais confere inclusive um novo papel a aqueles que as operam, 
conforme Alessandro Baratta: 

A indicação do momento técnico-jurídico e da sua dependência da ciência social, no 
âmbito de um novo modelo integrado de ciência penal, pretende ser tudo menos 
uma capitis diminutio do jurista, tudo menos a sua redução a técnico da sociedade. Ao 
contrário, ela quer suscitar a consciência de uma nova dignidade científica da atividade 
do jurista, indicando claramente a sede em que esta dignidade deve poder se realizar. 
Ele será cientista, e não mero técnico, na medida em que, finalmente, se tornará um 

19  CARVALHO, Salo de. Antimanual de criminologia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 11 e 22.
20  QUEIROZ, Paulo de Souza. Direito penal parte geral. 7 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 
24.
21  REALE, 1998a. p. 513.
22  Contra a visão da Criminologia como mera auxiliar do Direito Penal, interessante o comentário de Vera Regina Pereira 
de Andrade: “Neste modelo, o Direito Penal, pelo seu escopo prático e pela promessa de segurança, recebeu a coroa e a faixa 
de rainha, reinando com absoluta soberania, enquanto a Criminologia e a Política Criminal se consolariam, e bem, com faixas 
de segunda e terceira princesas.” ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Por que a criminologia (e qual criminologia) é 
importante no ensino jurídico? Disponível em http://www2.mp.ma.gov.br/ampem/artigos/Artigos2008/ARTIGO%20-%20
VERA%20ANDRADE%20-%20ENSINO%20DA%20CRIMINOLOGIA.pdf. Acesso em 15/09/11.

cientista social e sustentará com a ciência a sua obra de técnico.23

   

   Um interessante exemplo da interação entre fato, valor e norma, que compõem o Direito, já 
no âmbito de um conflito penal, é dado por Eugenio Raul Zaffaroni e José Henrique Pierangeli: “Não seria 
direito uma lei que ordenasse a morte de todas as crianças nascidas em determinadas datas, mas não o seria 
por razões dogmáticas, e sim porque já antes da aplicação do método, decidiu-se que isto não pode ser 
direito.”24

   Quem tomou esta decisão anterior? A Política Criminal acolhida pelo Estado que deverá 
aplicar a norma sem perdê-la de vista. Continuam mais adiante, os mesmos autores:

[...] reconhecendo e valorando adequadamente o elemento teleológico [valor] e 
respeitando as inevitáveis conexões do direito penal com a realidade [fato], a dogmática 
jurídico penal estabelece limites e constrói conceitos, possibilita uma aplicação do 
direito penal segura e previsível e o subtrai da irracionalidade, da arbitrariedade e da 
improvisação.25

 

   Esta seria a abordagem integral das Ciências Criminais, capaz de desenvolver um saber crítico, 
integrador da Dogmática, Criminologia e Política Criminal, que não despedace os saberes criminais. Por 
outro lado, hoje quando se observa os modelos de atuação policial, pacotes de combate à violência, análise 
econômica do Direito, movimentos de lei e de ordem e tantas omissões que não se dirigem aos valores 
constitucionais, a impressão que se tem é de que não há a referida integração.  

4 O PAPEL DA POLÍTICA CRIMINAL

   Nas poucas linhas do presente trabalho não é possível tecer maiores comentários sobre o 
surgimento do Estado e a tendência humana a viver organizado em grupos e menos ainda tratar das formas 
como o Estado vem se estruturando ao longo da história da humanidade.
   Tem-se que o ser humano tende ao convívio social, como “animal político” que é, no clássico 
dizer aristotélico. A vida em grupos nos proporciona a proteção diante de alguns grandes males como a 
violência, a fome e a ignorância.
   Porém, a vida política não corresponde apenas à manutenção da vida, mas principalmente à 
realização de valores, considerando tratar-se sempre do agir humano. “Da análise da natureza racional do 
homem e da consideração de que o homem é por necessidade um animal político, resulta a idéia de que cada 
homem representa um valor e que a pessoa humana constitui o valor fonte de todos os valores.”26

     Cada sociedade política é organizada ao redor dos valores que pretenda conservar, valores 
que identificam o grupo em relação aos demais e que assim lhe conferem coesão e harmonia, proporcionando, 
quando da formação de um Estado, o sentimento nacional. “O bem comum não se alcança, em verdade, sem 
contrastes, sem divergências entre os homens e os grupos. Daí a necessidade da constituição do poder que 
deve decidir, com certa autonomia sobre o justo in concreto, dizendo – dentre as várias soluções conforme a 
justiça – qual delas é a que mais consulta os reais interesses coletivos.”27 Sobre o poder, afirma Juarez Cirino 
dos Santos: “O sistema penal representa uma estratégia de poder, definida nas instituições jurídico-políticas 
do Estado.”28 Tratando da coexistência entre fato e valor, Paulo Dourado de Gusmão aduz que “pertencendo 
a reinos diferentes, valores e fatos conciliam-se ideologicamente, em programas e decisões políticas.”29

   Ao organizar-se politicamente então, os homens precisam cuidar das diversas situações e 
23  BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal: introdução à sociologia 
do direito penal. 3. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2002. p. 156.
24  ZAFFARONI; PIERANGELI, 2001. p. 171.
25  Ibid., loc. cit. [inserções ausentes no original].
26  REALE, 1998b. p. 305.
27  Ibid. p. 313. 
28  SANTOS, Juarez Cirino. A criminologia radical. 2 ed. Curitiba: Lumen Juris, 2006. p. 64.
29  GUSMÃO, Paulo Dourado de. Filosofia do Direito. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998a. p. 55
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problemas que lhes afligem e passam a tratar não apenas de uma política em geral, mas de várias diversas 
políticas. Assim é que se ouvem expressões como, por exemplo, Secretaria de Políticas para Mulheres, 
política econômica, política social, política educacional, etc. Entre tantas diferentes políticas dentro da política, 
encontra-se a política criminal, como as metas e estratégias eleitas pelo Estado no combate à criminalidade.30 
E assim é que se tem, por exemplo, no Brasil, um Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. 
   No dizer de Sérgio Salomão Shecaira a Política Criminal é a “disciplina que estuda as estratégias 
estatais para atuação preventiva da criminalidade, e que tem por finalidade estabelecer a ponte eficaz entre a 
criminologia, enquanto ciência empírica, e o direito penal, enquanto ciência axiológica.”31

   Conceituando também a Política Criminal, esclarecem Eugenio Raul Zaffaroni e José Henrique 
Pierangeli: “Se por política se entende a ciência ou a arte de governo, por política criminal pode-se entender 
a política relativa ao fenômeno criminal, o que não seria mais do que um capítulo da política em geral. Política 
criminal seria a arte ou a ciência de governo, com respeito ao fenômeno criminal.”32 
   Conforme o já mencionado Jorge Figueiredo Dias, ao tratar do papel a ser desempenhado pela 
Criminologia e principalmente pela Política Criminal:

A tarefa social de controle do crime não se podia bastar com uma ciência puramente 
jurídica, normativa e dogmática. A consecução daquela tarefa com esperança mínima 
de êxito dependia antes também, em alto grau, de uma definição das estratégias de 
controle social do fenômeno da criminalidade, cujas quotas aumentavam por todo o 
lado: era o domínio por excelência da política criminal.33

   Quando se opta por declarar determinados comportamentos como criminosos:

[...] submetendo-os, a seguir, a uma disciplina especialmente dura – são parte 
da estratégia política dirigida a assegurar a vigência dos valores constitucionais 
fundamentais: a inviolabilidade da vida, da integridade física, da honra, da liberdade, 
da propriedade (art. 5º). Ou seja, o direito penal não é uma exigência natural, 
moral, divina ou transcendental de qualquer tipo, é, isto sim, uma opção 
política com vistas a assegurar a preservação de determinados interesses.34 

   Enfatizando a intenção da Política Criminal em conferir sentido à atuação de todo o sistema 
penal, Edmundo Oliveira destaca:  

[...] a importância dos conceitos de política criminal em cada sistema considerando, 
visto ser justamente a política criminal que confere aos sistemas de direito e de 
justiça penal espírito e coloração próprios permitindo uma explicação aprofundada 
dos mesmos.35

   O mesmo se dá tanto na atividade legislativa, com também judicial e doutrinária:

Os limites impostos à atividade judicial e doutrinária, por traduzirem, essencialmente, 
garantias em favor do cidadão (legalidade, proporcionalidade, etc.), as quais têm, 
assim, um caráter marcadamente político, tudo isso aliado à abstração e vagueza dos 
conceitos e institutos jurídico-penais (v.g., estado de necessidade, culpabilidade, crime 
continuado), permitem múltiplas possibilidades de interpretação e aplicação válidas do 

30  “O direito penal não é senão um dos muitos instrumentos de política social de que se vale o Estado 
para a realização dos fins que lhe são constitucionalmente assinalados.” QUEIROZ, Paulo de Souza. Funções 
do Direito Penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p. 122. 
31  SHECAIRA. Sérgio Salomão. Criminologia e os problemas da atualidade. São Paulo: Atlas, 
2008. p. 325.
32  ZAFFARONI; PIERANGELI, 2001. p. 132.
33  DIAS, 1999. p. 23.
34  QUEIROZ, Op. Cit., p. 123. [sem grifo no original]
35  OLIVEIRA, Edmundo. Criminologia e política criminal. Rio de Janeiro: GZ, 2010. p. 409. 

direito.36 

   É semelhante a lição de Eugenio Raul Zaffaroni e José Henrique Pierangeli, ao tratar da 
função de guia e crítica a ser desempenhada pela Política Criminal, sendo o componente teleológico 
interpretativo do ordenamento jurídico penal: “Podemos afirmar que a política criminal é a ciência ou 
a arte de selecionar os bens (ou direitos), que devem ser tutelados jurídica e penalmente, e escolher os 
caminhos para efetivar tal tutela, o que iniludivelmente implica a crítica dos caminhos e valores já eleitos.” E, 
mais adiante: “toda norma jurídica surge de uma decisão política.”37 Retoma-se aqui Paulo Queiroz, não sobre 
a lei, mas sobre a atividade do juiz: “decisões jurídicas, são decisões políticas.”38

   O mesmo Zaffaroni, agora acompanhado de Nilo Batista, após abordar os entendimentos de 
que à Política Criminal caberia apenas orientar a tarefa do legislador, ressaltam nela o seu potencial crítico, 
afirmando que “sua função não se limita tampouco ao legislador, pois o juiz também toma decisões políticas 
(porque expressa uma decisão do poder estatal) e, logo, o dogmático não pode ficar à margem de tais 
valorações.”39 
   Relembre-se aqui a afirmação de Miguel Reale quanto à impossibilidade de se passar diretamente 
do fato à norma. A mediação, operada pelos valores que se pretende realizar a partir da aplicação da norma 
aos fatos é atividade política que conferirá força obrigatória às regras:

Não é preciso, porém, que a regra receba a sua força obrigatória diretamente do valor 
fim. Os valores meio fundamentais como a liberdade, a utilidade econômica, a utilidade 
científica, a segurança, a ordem pública, etc. concretizam-se em valores particulares, 
em função das contingências de cada sociedade, e estes valores particulares bastam 
para dar força obrigatória às normas desde que a apreciação racional da autoridade 
competente as considere indispensáveis ao bem público, ainda que desde logo não 
conquistem a adesão das consciências. De resto, o assentimento, antes de ser dado à 
regra, é dado para a autoridade ou, para melhor dizer à instituição em cujo nome o 
poder se constitui e para cujo bem o poder deve ser exercido.40 

   Essa a tarefa da política: orientar os comportamentos, de modo que o convívio seja possível, 
organizado em torno de finalidades comuns. As ações serão semelhantes, na busca de tais metas, desde que 
orientados por valores41 comuns: “[...] atividade racional que, captando os valores nos fatos, isto é, tais como 
se revelam através da experiência, os considera e atualiza como a fins, ou seja, convertendo-os em motivo 
racional de conduta.”42

   Deste trecho de Miguel Reale, pode-se inferir que a Política Criminal não impõe valores 
sem correspondência à realidade, mas buscará a correspondência junto à Criminologia, a quem interessam 
os fatos. É assim que ambas, Política Criminal e Criminologia, interagem na relevante missão de manter a 
Dogmática com os pés no chão e sabendo para onde caminha.43 
    Verifica-se aí o relevante espaço da Política Criminal entre as demais Ciências Criminais, uma 
vez que “oferece respostas que não somente auxiliam na reforma penal, mas que atuam no plano de jure 
constituendo a permitir uma renovada determinação dos conceitos dogmáticos pela via de uma “penetração 
axiológica”.44

36  QUEIROZ, 2011. p. 25.
37  ZAFFARONI; PIERANGELI, 2001. p. 132-133.
38  QUEIROZ, Op. Cit., p. 27.
39  ZAFFARONI, Eugenio Raúl et al. Direito penal brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2003. v. 1. 
p. 274.
40  REALE, 1998b. p. 313.
41  “Os valores, simplificando, são modos emocionais de reconhecer na realidade o que nos agrada ou 
nos satisfaz” GUSMÃO, 1998. p. 53. 
42  REALE, Miguel. Op. Cit. p.304.
43  Sobre os limites do poder punitivo do Estado no sentido de impor valores que não correspondam à 
vontade dos indivíduos, interessante artigo de Paulo de Souza Queiróz, acerca de decisões relacionadas às casas 
de prostituição. Disponível em: http://www.novacriminologia.com.br/Artigos/ArtigoLer.asp?idArtigo=2944.
44  FIGUEIREDO, Guilherme Gouvêa. Direito penal, política criminal e criminologia: universos 
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    Em se tratando do Direito Penal, tal penetração axiológica virá pelos bens jurídicos eleitos 
como merecedores de proteção: “o bem jurídico tutelado, escolhido como decisão política, é o componente 
teleológico que nos indica o fim da norma.”45 É o que Paulo Cesar Busato denomina a “contaminação” da 
dogmática pela política criminal.
   A consideração de tais valores, não é tarefa que cabe apenas ao Estado, como destaca Paulo 
de Souza Queiroz:

Já a política criminal, como parte da política, constitui a sistematização das estratégias, 
táticas e meios de controle social da criminalidade, penais e não penais; diz respeito, 
enfim, à gestão política dos conflitos humanos por parte do Estado; gestão que 
compete não só ao legislador e autoridades administrativas, mas a todos aqueles 
que de algum modo lidam com o direito penal, especialmente juízes, membros do 
Ministério Público, polícias, etc.46 

    Ainda, sobre a importância de que todos os atores das ciências criminais levem em conta a 
Política Criminal, Paulo Cesar Busato fala sobre duas políticas criminais: “Por um lado a política criminal pode 
ser entendida como uma atividade do Estado, e por outro lado, se a pode considerar como uma atividade 
científica, que tem como objeto o estudo da postura política assumida pelo Estado em todas as fases de sua 
atividade relacionada com o crime.”47

    Porém, não é o que se verifica na prática, sendo possível verificar que a Criminologia já 
conquistou um espaço autônomo em relação ao Direito Penal, enquanto quase não se fala em Política 
Criminal, e ambas pouco interagem de fato entre si, assim, “a política criminal, face ao filtro realizado pelo 
processo político, é autônoma e guarda pouca coerência com as pautas elaboradas pelas disciplinas científicas. 
[...] A desagregação das disciplinas que compõem as ciências criminais gerou incapacidade de diálogo e de 
desenvolvimento simétrico de institutos.”48

   Não cabem, no curto espaço deste trabalho, maiores comentários relacionados também ao 
ensino das ciências criminais, como tão bem fazem os já mencionados Vera Regina Pereira de Andrade e Salo 
de Carvalho, mencionando-se apenas mais um trecho deste: 

Natural, neste quadro, os efeitos deletérios produzidos no ensino e no aprendizado 
das ciências criminais. A fragmentação das disciplinas obstaculizou a compreensão 
global dos saberes criminais, fato que gera, no atuar cotidiano dos operadores do 
direito – e dos demais atores que participam da investigação do fenômeno criminal -, 
incapacidade de compreensão das violências inerentes ao sistema penal e de criação 
de instrumentos para minimizá-las.”49   

   Mas resta claro que à Política Criminal cabe a definição e manutenção dos valores da sociedade 
a que se destina, valores que se traduzem em bens jurídicos, albergados na carta constitucional.
  

5 CONCLUSÃO

  Conclui-se com a compreensão de que o tema proposto não tem relevância meramente 
teórica, restringindo-se a especulações abstratas, mas sim pode trazer importantes conseqüências práticas, 
no sentido de orientar a ação dos que operam o Direito Penal. Tal orientação vem da advertência de que 
as Ciências Criminais não se fazem apenas da aplicação da lei, mas que a concretização das normas guarda 
sempre relação direta com os valores que pretende preservar, valores estes oriundos dos fatos. Assim: “Uma 
teoria que pretenda refundar o papel do direito penal, relegitimando-o a partir da disciplina e normatização 
constitucionais, não pode desconhecer as muitas “verdades empíricas” ou suas “funções ocultas” alusivas à 
distantes!. In Boletim IBCCRIM. São Paulo: IBCCRIM, ano 19, n. 221, p. 14-15, abr., 2011.
45  ZAFFARONI; PIERANGELI, 2001. p. 133.
46  QUEIROZ, 2011. p. 23 [sem grifo no original].
47  BUSATO, 2003. p. 17.
48  CARVALHO, 2008. p. 19.
49  Ibid. p. 20.

realidade operativa do sistema penal.”50 Pontua-se, mais uma vez a necessidade de interação entre Criminologia, 
Política Criminal e Dogmática Jurídico-Penal, para a construção de verdadeiro Direito Penal cidadão, que se 
coadune com um Estado Democrático de Direito.

  Afirmou-se reiteradamente que à Política Criminal cabe a escolha e manutenção dos valores 
que identificam uma determinada sociedade. No Estado Democrático de Direito, encontram-se tais valores 
na Constituição, e referem-se aos bens jurídicos que competem ao Direito tutelar. 

  Aqueles que aplicam e estudam as Ciências Criminais, não devem esquecer que o fazem, como 
todo agir humano, para a realização de valores e desta forma também fazem política e são guiados pelos 
valores constitucionais.51 É da compreensão da integração entre Criminologia, Política Criminal e Dogmática 
Jurídico-Penal, que se faz possível criticar uma lei que contrarie a Política Criminal esposada na Constituição 
Federal, ou contradizer uma decisão que não se coadune aos mesmos valores. A atividade de todo operador 
jurídico que ignore tal realidade, amputa o Direito de um de seus elementos fundamentais.

  Em se tratando a Política Criminal de parcela da política em geral, ou seja, das metas pelo 
Estado eleitas no controle social, não pode ser deixada em segundo plano por quem se dedica à análise do 
crime e suas formas de controle, sob pena de se ter sempre políticas desencontradas, repressivas, arbitrárias, 
ou de excessos legislativos, com a constante elaboração de leis antes mesmo que se cumpram as disposições 
mais elementares já existentes no ordenamento jurídico (vejam-se as regras relacionadas à Execução Penal).52 

   Cabe aqui, inserir comentário de Miguel Reale quanto à Política do Direito: “Numa democracia 
as leis são o resultado final de um processo que começa com o estudo de determinado campo de interesses 
que esteja reclamando a formulação de modelos jurídicos adequados a seus objetivos.”53 Mais especificamente 
sobre a Política Criminal, Eugenio Raul Zaffaroni e Nilo Batista chegam a considerá-la um ramo especial da 
Ciência Política.54

  Por se dar pouca atenção à função que cabe à Política Criminal é que não raras vezes os 
estudiosos do crime acabam por propor teorias e medidas que têm por finalidade minimizar as lacunas 
deixadas pela política. Conforme assevera Guilherme Gouvêa Figueiredo:

De fato, se por um lado, pululam, aqui e ali, ensaios e estudos preocupados em 
escancarar a incoerência das nossas categorias dogmáticas ou a falência político-
criminal do nosso sistema punitivo, por outro, estão a própria doutrina e a práxis 
acadêmica a demonstrar a distância entre as construções jurídicas e todo o horizonte 
político-criminal e criminológico que as condena. Aprisionado aos pressupostos 
metodológicos do finalismo e a um pragmatismo apolítico, o estudioso do direito 
penal ainda desmerece todo um universo de conhecimento que não somente reflete 
e aponta soluções para a “questão criminal” como dialoga e intervém nas construções 
eminentemente jurídicas.55

  Um possível exemplo é a situação de inexistência, em grande parte do Brasil, de estabelecimento 
prisional adequado para o cumprimento de regime aberto, não deixando outra opção além de “regime 
domiciliar”. Repete-se na doutrina e na jurisprudência a sugestão por esta solução ao problema, ao mesmo 
tempo em que se reitera ano a ano a ausência de políticas voltadas ao saneamento do problema. 

  Critica-se então a lei, que não corresponderia à realidade, quando seria necessário empenhar-
se na transformação desta mesma realidade, pela aplicação do Direito.

  Tomar a sério as contribuições da Criminologia e da Política Criminal conduz a Dogmática 
a uma maior perenidade, ou seja, confere-lhe a capacidade de adequar-se ao tempo e à cultura em que é 

50  QUEIROZ, 2001. p. 123.
51  “Tudo isso a emprestar sentido e substância à expressão de Roxin de que o direito penal há de ser “a forma através da 
qual as proposições político-criminais se vazam no modus da validade jurídica.”(ROXIN apud FIGUEIREDO, 2011)
52  “[...] o pretenso isolamento valorativo da dogmática provocou um desenvolvimento sistêmico de 
alto grau que, quando utilizado mediante uma política criminal desviada, resulta em conseqüências funestas.” 
BUSATO, 2003. p. 19.
53  REALE, 2002. p. 51. 
54  ZAFFARONI, 2003. v. 1. p. 275.
55  FIGUEIREDO, 2011.



197196

aplicada, uma vez que informada pela experiência e valores que dela se depreendem.56

  Desprezar a Política Criminal talvez seja o que conduz ao trabalho simbólico sempre ao 
redor meramente dos efeitos, sem se tratar da solução, minimamente possível, das causas da criminalidade. 
As conclusões a partir dos fatos, levantados pela Criminologia e orientadas pelos valores sustentados pela 
Política Criminal adotada pelo Estado Democrático de Direito, devem ser as balizas da Dogmática, efetivando-
se assim o já mencionado Direito Penal Cidadão.       
    Encerra-se então, asseverando-se mais uma vez a necessidade de integração entre os três 
âmbitos das Ciências Criminais, sem reduzi-los uns aos outros, como maneira de se evitar um Direito Penal 
que opera voltado a si mesmo, dialogando com espelhos.57
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Carl Schmitt: pensamento jurídico-político decisionista e crítica ao normativismo liberal a 
partir do conceito de soberania e exceção

Pedro Ivo Gama S. de S. Mattos1

RESUMO

A presente reflexão tem por objetivo analisar a teoria de Carl Schmitt acerca do conceito de 
soberania, a partir de seu desenvolvimento histórico, bem como a tentativa de construção, pelo autor, de 
uma definição que atribua um significado autônomo àquele conceito, o que denota, sobretudo, formular uma 
acepção que o compreenda enquanto inserido em uma ordem concreta, histórica, isto é, situado no tempo 
e espaço.  

Dentro dessa perspectiva de análise, será importante destacar, inicialmente, o contexto dentro 
do qual se inserem as reflexões schmittianas acerca do conceito de soberania, bem como as teorias frente 
às quais o autor estabelece a necessidade de formulação de um “pensamento jurídico-político decisionista”, 
principalmente ante àquela concepção de origem liberal, que busca fundamentar o Estado Democrático de 
Direito, em face da qual o autor estabelece sua doutrina. 

Na tese schmittiana, o argumento liberal que busca “decisões puras” [derivadas lógica e 
dedutivamente da lei] como fundamentos de todo e qualquer ato jurídico-legal demonstraria a falência do 
normativismo liberal, pois, na visão do autor, o “enigma” da indeterminação legal, ou seja, o fato de normas 
jurídicas gerais serem incapazes de revelar um sentido uno e preciso no momento de sua incidência no caso 
concreto proveria as bases críticas capazes de reconhecer o caráter ilusionista do Estado liberal, na medida 
em que este se basearia unicamente no critério da “conformidade com a lei” como a prática do direito e 
como fundamento para uma decisão judicial, concepção em face da qual busca afirmar a historicidade e 
concretude do conceito de soberania.

Dessa forma, pretender-se-á estabelecer, a partir daquelas formulações teóricas, as diretrizes 
propostas por Carl Schmitt para a crítica ao discurso jurídico liberal e seu formalismo legal/jurisprudencial, 
o que, em sua visão, levaria à queda dos modelos liberais, tais como parlamentarismo, constitucionalismo, 
divisão entre Estado e sociedade etc. 

ABSTRACT

The present paper aims to examine the theory of Carl Schmitt on the concept of sovereignty 
from its historical development, which denotes, above all, to understand it embedded in a concrete and 
historical order that is situated in time and space.

Thus, it is important to note, initially, the context of schmittian reflections about the concept of 
sovereignty and the need to formulate a legal and political thought centered at the act of decision, focused 
primarily against the liberal conception of law.

In the schmittian conception, the liberal argument which seeks “pure decisions” [derived logically 
from the law] as the foundation for any and all legal and judicial acts demonstrate the failure of liberal 
normativism, because, in the author’s view, the “enigma” of legal indeterminacy  [the fact that general legal 
norms are unable to reveal a precise sense at the time of its incidence in a concrete case] would provide 
the arguments capable of recognizing the illusionary nature of the liberal state, which is based only on the 
criterion of “compliance with the law” as grounds for a judicial decision.

Thus, this paper will examine the guidelines proposed by Carl Schmitt in the critique of liberal 
legal discourse and its legal / judicial formalism, which in his view would lead to the collapse of liberal models, 
such as parliamentarism, constitutionalism, division of state society and so on.

Palavras-chave: Soberania; Exceção; Normativismo jurídico-político

Keywords: Sovereign; Exception; Legal and political normativism 
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Introdução 

A presente reflexão tem por objetivo analisar a teoria de Carl Schmitt acerca do conceito de 
soberania, a partir de seu desenvolvimento histórico, bem como da tentativa de construção, pelo autor, de 
uma definição que atribua um significado autônomo àquele conceito, o que denota, sobretudo, a intenção 
de formular uma acepção que o compreenda enquanto inserido em uma ordem concreta, histórica, isto é, 
situado no tempo e espaço. 

Dentro dessa perspectiva mais geral de análise, será importante destacar, inicialmente, o contexto 
dentro do qual se inserem as reflexões schmittianas acerca do conceito de soberania, bem como as teorias 
frente às quais o autor estabelece a necessidade de formulação de um “pensamento jurídico-político 
decisionista”, principalmente ante àquela concepção de origem liberal, em face da qual estabelece sua doutrina.

Num segundo momento, o objetivo será destacar as bases argumentativas de que se vale Schmitt 
para a construção de seu conceito de soberania, o que, na reflexão que ora se apresenta, se fará a partir dos 
seguintes vieses, que são o cerne das considerações do autor acerca do tema:

(i) a soberania e seu sujeito, a partir da tese schmittiana de que “soberano é quem 
decide sobre o estado de exceção”;
(ii) o âmbito da normalidade em relação à norma, segundo a idéia de que “as normas 
só valem para situações normais”;
(iii) a manifestação “concreta” do poder político a partir de um caráter pessoal, o que 
remete ao conceito de “decisão” que, juntamente com o de “exceção”, forma o núcleo 
do conceito schmittiano de soberania, e;
(iv) a analogia estabelecida pelo autor entre o direito e a teologia, a partir da tese de 
que a situação de exceção assume, para a jurisprudência, o mesmo significado que o 
milagre para a teologia.

Dessa forma, o objetivo consistirá em estabelecer como, a partir daqueles quatro vieses, a situação 
de exceção, embora não prevista pelo direito posto, isto é, pelas normas, há de ser decidida em coerência 
com a ordem concreta, no plano do direito positivo, o que remete a um paradoxo central na tese schmittiana: 
o soberano se situa fora da ordem jurídica vigente e, no entanto, pertence a ela.

A Teoria Jurídica Liberal

A teoria de Schmitt, e suas [polêmicas] reflexões a respeito da soberania, derivam de um objeto 
fundamental à obra do autor, qual seja, a crítica à teoria jurídica/estatal liberal.

É importante destacar, inclusive, que as escolhas políticas de Schmitt estão intrinsecamente ligadas 
a esse contexto de construção de sua teoria, pois na visão do autor, a ruptura do liberalismo só seria 
possível a partir do surgimento de uma “alternativa autoritária”. Tal perspectiva adquire, na obra schmttiana, 
o objetivo de afirmação de um viés personalista em face da teoria jurídica liberal, o que é articulado a partir 
de um recorte fundamental na argumentação do autor: a questão envolvendo a “[in] determinação (ou 
indeterminismo) legal”.

Segundo a teoria liberal moderna2, a caracterização do Estado de Direito requer, no mínimo, que 
as normas legais sejam revestidas dos seguintes elementos: 

(a) generalidade/universalidade;
(b) clareza;
(c) publicidade;
(d) previsibilidade; 
(e) estabilidade

2 SCHEWERMAN, William. Carl Schmitt: The end of Law. Oxford / New York: Rowman & Littlefield Publishers, 1999, 
passim.
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De acordo com a doutrina jurídica liberal, somente as leis dotadas de tais características poderiam 
prover a igualdade [em um sentido jurídico-legal], bem como assegurar a accountability dos governantes em 
relação aos cidadãos. Por sua vez, o Estado de Direito ainda tornaria previsíveis as ações estatais, o que 
também contribuiria para o avanço do processo de solidificação das liberdades individuais, na medida em que 
as bases de atuação do Estado estariam atreladas a certos princípios, difundidos e conhecidos pelos cidadãos, 
que revestiriam de estabilidade e previsibilidade a vida social.

Já no que tange às características de generalidade/universalidade das leis, segundo a argumentação 
liberal, funcionariam como um fator de prevenção e proteção contra formas de arbitrariedade política, a 
partir da garantia de que a casos iguais fossem dadas soluções equivalentes – através da máxima “like cases 
be treated alike” -, o que também reforça a necessidade de que os cidadãos tenham o prévio conhecimento 
de “quando” e “como” ocorrerá a intervenção do Estado. Nessa perspectiva, a lei funcionaria como um 
elemento inibidor da discricionariedade no âmbito administrativo e jurídico [jurisprudencial].

Ainda de acordo com a argumentação liberal3 [SCHEUERMAN, 1999, passim], essas características 
estariam ligadas a princípios básicos de justiça, tendo em vista que leis excessivamente vagas, que não 
revestidas de universalidade, clareza e previsibilidade, poderiam propiciar aos juízes e administradores poderes 
discricionários, arbitrários, desvinculados de qualquer garantia para os cidadãos.

Scheuerman  4destaca que a teoria contemporânea responde a tais questões de três maneiras:
1) Tese da Indeterminação Limitada [Limited Indeterminacy Thesis]. Segundo uma primeira corrente 

de entendimento, uma relativa esfera de discricionariedade é necessária, pois mesmo as normas de caráter 
mais cogente poderiam ser interpretadas de formas variantes. A idéia clássica liberal de que a configuração do 
Estado de Direito implica necessariamente na existência de uma solução normativa [pré] determinada a toda 
situação concreta é exagerada, pois mesmo que a lei falhe em indicar o [único] preceito correto aplicável ao 
caso, ainda assim ela é parte constitutiva de um conjunto normativo em que apenas um limitado conjunto de 
respostas é razoável:

A commitment to the rule of law requires that forms of “indeterminacy” within the law 
ultimately remains peripheral to the overall activities of the legal system. In this view, 
legal indeterminacy can be effectively contained […] 5

2) Undeterminace Thesis. Num segundo entendimento, a argumentação também reforça a ideia 
de que o Estado liberal não mais opera segundo modelos ideais de “determinação legal”. Porém, de acordo 
com essa visão, os “instrumentos legais” normalmente enfatizados pelo tradicionalismo liberal em defesa do 
Estado de Direito [tais como regras, estatutos, precedentes etc.] fornecem orientações mínimas na tarefa de 
interpretação e execução das leis:

Rules allow decision makers to act in a surprising diversity of ways; vague standards 
are necessarily ubiquitous within the law; rules often collide. Inevitably, the application 
and enforcement of the law are vastly more open-ended, creative processes than those 
committed to the limited indeterminacy thesis acknowledge. […] For theorists in this 
second camp […] [the conventional legal materials] inevitably fake to take decision 
makers as far as formalists typically claim. 6

3) Tese da Indeterminação Radical [Radical Indeterminacy Thesis]. Segundo tal visão, a indeterminação 
legal é difusa, universal e irreparável. Toda aplicação da lei é, portanto, discricionária:

The rule of law is a myth insofar as it obscures the fact that legal materials are “empty 
vessels” into which judges and administrators engage in freewheeling forms of political 
and social judgment unconstrained by the law. 7

3  SCHEUERMAN, op. cit., passim.
4  Idem
5  SCHEUERMAN, op. cit., p.6
6  SCHEUERMAN, op. cit., p.7
7  Idem

Segundo Scheurman, tal linha de pensamento ainda é marcada por um certo ceticismo quanto às 
tentativas de restabelecimento de um “determinismo legal” a partir de princípios incorporados ao próprio 
sistema jurídico liberal,  tendo em vista que este apresentaria contradições internas, que lhe seriam inerentes. 
Como ressalta o autor:

[...] principles implicit within every liberal legal order are unavoidably inconsistent and 
contradictory as well. Determinacy in law thus cannot be established by appeal to 
liberal law’s immanent principles since a deep indeterminacy exists also at that level. 8

Tendo em vista esse panorama acerca das teorias que envolvem o pensamento legal liberal, é 
fundamental localizar a obra de Carl Schmitt dentro desses debates.

Nessa perspectiva, é necessário destacar que a teoria schmittiana afirmava que a crítica sobre 
o formalismo legal/jurisprudencial apontava a queda dos modelos liberais, tais como parlamentarismo, 
constitucionalismo, divisão entre Estado e sociedade etc. 

Essas conclusões, na tese schmittiana, derivam do argumento liberal que busca “decisões puras” 
[derivadas lógica e dedutivamente da lei] como fundamentos de todo e qualquer ato jurídico-legal, o que 
demonstraria a falência do normativismo liberal, pois, na visão do autor, o “enigma” da indeterminação legal, 
ou seja, o fato de normas jurídicas gerais serem incapazes de revelar um sentido uno e preciso no momento 
de sua incidência no caso concreto proveria as bases para o fortalecimento da teoria autoritária de direita, 
como arma que apontaria o fim da teoria democrática liberal.

Segundo a tese schmittiana, somente o autoritarismo poderia reconhecer o caráter ilusionista 
e falso do Estado liberal, na medida em que este se baseia unicamente no critério da “conformidade com 
a lei” como a prática do direito e como fundamento para uma decisão judicial; para o autor, a destruição 
sistemática do Estado de Direito abriria caminho para o desenvolvimento da direita, em detrimento do 
utópico pensamento de esquerda.

Nesse sentido, o autor visa especialmente criticar a visão normativista sobre o direito, que o 
enxerga como uma mera função de uma burocracia estatal; ao contrário, Schmitt concebe uma teoria do 
direito que combine institucionalismo, isto é, um “pensamento da ordem”, e o decisionismo,  numa concepção 
clara e radical da soberania.9

Nesse ponto, e traçadas brevemente as linhas mais gerais que marcam a teoria de Carl Schmitt, é 
necessário abordar mais especificamente o objeto de análise do presente trabalho: o conceito de soberania 
schmittiano e as considerações do autor sobre o plano jurídico.

A Soberania em Carl Schmitt

“[...] A questão sempre se volta para o sujeito da soberania, à aplicação do conceito a 
um caso concreto.” 10

O autor inicia sua argumentação apresentando a tese principal de seu texto, núcleo a partir do 
qual discutirá as outras idéias acerca da noção de soberania: “soberano é quem decide sobre o estado de 
exceção”.

Primeiramente, é importante destacar os elementos fundamentais através dos quais Schmitt busca 
dar escopo à sua tese; nesse sentido, o texto enfatiza a necessidade de se apreender as relações entre a 
soberania e seu sujeito, o que é construído pelo autor a partir da situação de exceção, ou, mais precisamente, 
da decisão sobre a exceção.

Vale destacar, a polêmica acepção traz a preocupação científica de explicar o fenômeno jurídico 
e o conceito de exceção enquanto um conceito limite para a explicação do direito, o que, de acordo com 
8  Idem
9  MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. O Decisionismo Jurídico de Carl Schmitt. Lua Nova, Abr 1994, 
no.32, p.204.
10  SCHMITT, Carl. Teologia Política. Del Rey. Belo Horizonte. 2006, p.11
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o autor, “não significa um conceito confuso (...) mas sim um conceito relativo à esfera mais externa. A isto 
corresponde o fato de que a sua definição não pode aplicar-se ao caso normal, mas ao caso limite.” 11

Segundo Schmitt12, a exceção deve ser entendida como um “caso de extrema necessidade, como 
risco para a existência do Estado ou similar, mas não ser descrito com um pressuposto legal”. Dessa forma, 
podemos entender exceção como o caso que não cabe no âmbito de normalidade abrangido pela norma 
geral, que deixaria de ser geral se a contemplasse. O caso excepcional, assim, define-se como tal precisamente 
por não ter sido descrito pelo discurso da ordem jurídica vigente, e por não poder ser circunscrito a uma 
tipificação legal. É a partir dessa base argumentativa que o autor identifica a necessidade de indagação sobre 
o sujeito da soberania, e, por conseguinte, da soberania em si. 

Nas palavras schmittianas,

Não pode ser indicado com clareza tipificável, quando se apresenta um estado de 
necessidade, nem pode ser enumerado, substancialmente, o que pode ocorrer quando 
se trata, realmente, de um estado extremo de necessidade e de sua reparação. Os 
pressupostos são aqui, como conteúdo da competência, necessariamente ilimitados. 
[SCHMITT, 2006, p. 8]13. 

Nesse momento, já se pode identificar mais claramente aquela premissa abordada no início da 
reflexão aqui desenvolvida, acerca do objetivo schmittiano de afirmar a historicidade e concretude do conceito 
de soberania. Ao retirar da norma a possibilidade de antever uma potencial situação extrema de exceção, que, 
por sua vez, encontra-se fora do âmbito de normalidade em que atua o ordenamento jurídico geral, o autor 
busca atribuir à soberania uma formulação jurídica precisa, retirando de sua noção aqueles traços abstratos, 
marcas da literatura política liberal, que a identificam como um poder supremo, não derivado do soberano.

Nesse contexto, o autor destaca

A decisão sobre a exceção é decisão num sentido eminente, pois que uma norma 
geral, contida num artigo de lei, normalmente vigente, não pode jamais compreender 
uma exceção absoluta e não pode, por isso, nem dar fundamento pacificamente à 
decisão que lá se encontra de fronte a um verdadeiro e próprio caso de exceção14.

Ao contrário, segundo Schmitt, a realidade política não é caracterizada por um poder supremo 
in abstrato, mas é marcada pela conformidade a uma ordem geral concreta, situada, portanto, no espaço e 
no tempo, dada a singularidade histórica da situação de exceção, contexto dentro do qual incide a decisão 
soberana. 

A vinculação do poder supremo fático e jurídico é o problema principal do conceito 
de soberania. Aqui repousam todas as suas dificuldades e trata-se de encontrar uma 
definição que compreenda esse conceito fundamental, não com predicados tautológicos 
gerais, mas por meio da determinação precisa do que é, juridicamente, essencial15. 

Portanto, aquela tese basilar, segundo a qual o “soberano é quem decide sobre o estado de 
exceção”, identifica a relação entre a soberania e seu sujeito a partir de uma situação excepcional, fora do 
âmbito de previsão da norma, que a ela não se aplica, e que deve estar situada concretamente no espaço e 
no tempo, pois não advém de uma tipificação jurídica abstrata, mas somente é revelada a partir de um dado 
situado historicamente.

Necessário será abordar um segundo elemento, que é essencial à noção de soberania schmittiano: 
o conceito de decisão.

Como observado, de acordo com Schmitt, o poder soberano manifesta-se concretamente e 

11  SCHMITT, Carl. Teologia Política. Del Rey. Belo Horizonte. 2006, p.33
12  op. cit., p.8
13  Idem
14  op. cit., p.33
15  op. cit., p.18

historicamente; a decisão, nesse contexto, remete ao caráter pessoal dessa manifestação.
É interessante observar como o autor articula suas bases argumentativas no texto de modo a, 

paulatinamente, unificá-las sob aquela tese fundamental de que “soberano é quem decide sobre o estado de 
exceção”; nesse sentido, a teoria de Schmitt a respeito do caráter de historicidade de que deve se revestir o 
conceito de soberania também é fundamental para que se entendam as idéias do autor acerca do núcleo de 
pessoalidade de que se cobre o poder soberano.

Segundo o autor, uma norma geral, “apresentada pelo princípio jurídico normalmente válido”, 
não pode compreender uma situação extrema de exceção; dessa forma, a decisão sobre a exceção é 
eminentemente uma decisão, tendo em vista que a norma, “por não compreender uma exceção absoluta” 
não pode fundamentar a atitude a ser tomada num caso concreto excepcional.

Na visão schmittiana, a tradição jurídico-estatal caracteriza-se por contrapor esse “comando 
pessoal” à validade objetiva de uma norma abstrata. De acordo com o autor, a filosofia jurídica do século 
XIX e início do século XX [a partir de uma breve interlocução com PreuB, Krabble e Kelsen] ignora a idéia 
de que a pessoalidade e sua relação com uma autoridade formal fogem de uma construção especificamente 
normativa16, na medida em que o soberano decide sobre o estado de exceção autorizado pelo direito, 
determinando as diretrizes capazes de [re] normalizar a situação extrema, sem que, no entanto, seja limitado 
pelo direito.

Por isso, segundo o autor, 

A tendência jurídico-estatal de regular o estado de exceção de forma mais aprofundada 
possível significa somente a tentativa de descrever, precisamente, o caso no qual o 
direito suspende a si mesmo [...] A exceção [no entanto] é mais interessante do que o 
caso normal. O que é normal nada prova, a exceção comprova tudo; ela não somente 
confirma a regra, mas esta vive de exceção17.

Na medida em que essa tendência racionalista [iluminista] de regular a situação excepcional busca 
afastar o elemento subjetivo da pessoalidade do âmbito de atuação do Estado, Schmitt afirma que, na teoria 
estatal moderna, 

“o Deus onipotente tornou-se o legislador onipresente” [pois a idéia do Estado de 
Direito moderno] “ocupa-se com o deísmo, com uma teologia e metafísica que repele 
o milagre do mundo e recusa o rompimento das leis naturais contido no conceito de 
milagre, o qual institui uma exceção através de uma intervenção direta, assim como a 
intervenção direta do soberano na ordem jurídica vigente”18.

Como observado, a tese de Schmitt afirma que o racionalismo iluminista condena veementemente 
a exceção, recusando a intervenção direta do soberano, numa ruptura que constitui o próprio conceito de 
milagre, que implica, por sua vez, uma exceção devida a uma intervenção direta. 

Dessa forma, a partir da noção de soberania, Schmitt elabora sua crítica em relação à teoria 
liberal, que exclui o elemento pessoal do âmbito político-estatal com o intuito de estabelecer um formalismo 
jurisprudencial, mas que, na verdade, não evita a atuação arbitrária do Estado, o que só poderia ser detido, na 
concepção do autor, com a reafirmação da ordem como elemento normativo da jurisprudência, a partir de 
decisões reiteradas: trata-se, efetivamente, do caráter político-decisionista da soberania.  

Assim, a decisão pessoal que reconhece a situação de exceção, embora não prevista pelo direito 
positivo, será decidida efetivamente em coerência com a ordem concreta, que é anterior ao direito posto pelo 
Estado; daí a tese schmittiana, que afirma a prática reiterada das decisões judiciais como núcleo autônomo e 
elemento normatizador das decisões judiciais. 
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ORDEM SOCIAL, BIOPOLÍTICA E MODERNIDADE

Raphael Greco Bandeira1

RESUMO
 

 A pesquisa investiga as relações entre o conceito de modernidade, suas repercussões históricas 
de ordenação social, e a noção de biopolítica contemporaneamente estudada em direito 
constitucional e filosofia política. Pretende-se encontrar os feixes, convergentes e divergentes, 
da história no direito até os tempos de globalização e suas atuais alternativas democráticas. 
Uma referência teórica é a noção de hegeliana de “história”. A compreensão das relações 
em sociedade dá-se, em Hegel, com a constituição antropológica do real. Desse modo, o 
Estado moderno é ordenador e doador do sentido histórico. Outro referencial é a noção 
de “imaginário medieval”, um marco teórico apresentado por António Manuel Hespanha, 
em que, ilustre-se, ter “honra”, “etiqueta” e “boas maneiras” era fundamental e matéria de 
repercussão jurídica. Logo de controle social. Mas a que sociedade chegamos? O conceito de 
biopoder é um terceiro marco teórico, a partir de Antônio Negri, pois, como explica, desde 
Foucault, passamos a notar um incômodo olhar panóptico que vigia nosso corpo, sendo que, 
atualmente, essa biopolítica tomou uma dimensão disforme que abrange o controle de nossa 
vida em sentido total e imaterial. De um modo não negativo, como analisa da percepção de 
Giorgio Agamben, que ressalta um Estado de Exceção e de vida nua, Negri pensa ser possível 
a democracia. A metodologia aplicada na pesquisa é hermenêutica, para desvendar o humano 
e seu significado jurídico e democrático, a partir da leitura teórica contrapondo, reflexiva e 
criticamente, uma visão hegeliana de sentido histórico e medievo, até uma noção de biopolítica 
que nega esse sentido ao ponto de uma vida nua. 
PALAVRAS-CHAVE: História; modernidade; biopolítica; imaginário; democracia. 

ABSTRACT

 The survey makes relations between the concepts of modernity and history, their repercussions 
in social settlement, and the contemporary notion of biopolitical studied in constitutional law 
and in political philosophy. The goal is to find these aspects in history of law until our present days 
of globalization, even the present alternatives of democracy. The first reference is the hegelian 
notion of “history”.  The conscience of relations, in society, happens with the antropological 
constitution of reality. Hence, the modern State gives the order and historical sense. Another 
referential is the notion of “medieval imaginary”, a theoretical reference sustained by António 
Manuel Hespanha, through which, for example, having “honor”, “etiquette” and “good manners” 
was fundamental and also a subject of juridical repercussion. Therefore of social control. But to 
what kind of society did we arrive? The concept of biopower is the third theoretical reference, 
through Antônio Negri, because, as he explains, since Foucault, we are under an unconfortable 
panoptical glance that watches our body.  So, nowadays, this biopolitical gained a dimension 
without form in a broader control of our lives in total and imaterial sense. Not considering the 
negative aspects, differently as Giorgio Agamben which stresses the Exception State and the 
naked life, Negri thinks in the possibility of democracy. The methodology applied in the survey 
is hermeneutical, attempting to reveal the human and its juridical and democratic meaning, 
through theoretical readings. In order to confront, reflect and criticize, the hegelian vision 
of historical sense and of medieval imaginary, until a notion of biopolitic which denies this 
meaning at the limit of a naked life.
KEY-WORDS: History; modernity; biopolitic; imaginary; democracy. 
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1. INTRODUÇÃO

 A sociologia do direito tem como informar ao pesquisador a realidade da história, assim como 
investigar a eficácia e efetividade jurídicas além das mais diversas linguagens da cultura humana sejam elas: 
políticas, sociais ou econômicas. Nesse estudo, pretende-se evidenciar como a subjetividade moderna foi 
mediada em concepções hegelianas de historicidade e de Estado. Não apenas no referencial moderno, mas 
tanto antes, ou seja, com um controle social por meio do “imaginário medieval”, como depois da modernidade, 
como no caso do panoptismo anunciado por Foucault ou no estado de exceção, mais intenso, exposto por 
Giorgio Agamben.
 Finalmente, apresenta-se uma proposta teórica de uma possibilidade de democracia, em Antônio 
Negri, como uma tentativa de resposta a estas dificuldades apresentadas, desde à modernidade até, inclusive, 
às considerações biopolíticas em tempos atuais de globalização.

2. FACTICIDADE E VALIDADE HISTÓRICA EM HEGEL

 Em filosofia contemporânea, temos uma obra fundamental de Jürgen Habermas, em sua edição 
traduzida para o português em dois volumes entitulada como Direito e Democracia: entre facticidade e validade.2 
3 É notória a herança hegeliana e kantiana na teoria do agir comunicativo habermasiano, que se encontra 
apresentada nessa obra, promovendo a aplicação de filosofia da linguagem contemporânea ao discurso jurídico 
de direito constitucional. É uma obra que procura resgatar uma compreensão de modernidade para possíveis 
soluções na atualidade. Mas no que Hegel teria, enfim, contribuído para as bases dos debates de filosofia 
política a esse ponto? A compreensão de nossos tempos evidencia uma necessidade de aprofundamento 
a respeito do que consistiria, efetivamente, esta facticidade, em primeiro lugar, cujo melhor entendimento, 
no legado de Hegel, encontra-se incorporado numa dimensão de filosofia da história4. A historicidade, em 
termos hegelianos, compreendia uma noção de progresso e de evolução de um Espírito Absoluto, metafísico, 
que se realiza, universal e concretamente, ao longo da história. O fenômeno do Estado, assim, é um medium 
que promove a intermediação deste Saber Absoluto e a sociedade, racionalizando e apreendendo o real. 
Assim, em segundo lugar, surge o conceito de validade, por meio do qual a subjetividade agirá dentro de uma 
estrutura institucional que envolve o passado histórico rumo ao futuro e encontra o sentido cívico dentro 
do conceito de soberania estatal. Ambos os conceitos, tendo por base a sua inspiração habermasiana, terão 
maior profundidade na concepção moderna de Hegel, de maneira que nesta seção serão aprofundadas as 
concepções hegelianas fundamentais relacionando a estaticidade e a historicidade.
 Não seria equivocado reduzir história, validade e facticidade a uma só coisa. Embora representando 
categorias diferentes são um mesmo algo. Afirmar isso significa ampliar os limites do que as próprias 
categorias lógico-gramaticais podem permitir. É de alguma maneira ir para além da própria linguagem e 
de sua racionalidade. É constituir uma “unidade”. Uma metafisicidade. Algo que não se pode compreender 
senão, tendo como base um ponto de partida. E o ponto de partida em questão são os próprios conceitos 
apresentados. O ponto de partida é o Absoluto.

 Se partimos de um Absoluto, não dominável nos limites de definições, conceitos e palavras, verbos, 
substantivos ou adjetivos, fora de uma gramática portanto, estamos falando na sétima proposição do 
Wittgenstein do Tractatus. Estamos indo para além daquilo que podemos falar e, ao contrário, deveríamos 
silenciar. Mas não foi isso que Hegel fez. Hegel toma como ponto de partida o Absoluto. O absurdo metafísico 
dá sentido à história e ao homem.
 Ora, se é por meio do absurdo metafísico que nós teremos as “luzes” da verdade, a postura do 
historiador e do estudioso das sociedades e dos homens, não precisa se perguntar a respeito do que há de 
verdadeiro na história. Ao contrário, o conceito de “verdade” passa a ter dois novos nomes. O primeiro é 
facticidade, ou seja, aquele conjunto de fatos que possuem coerência para uma prévia “verdade” do Espírito 
Absoluto e, o segundo já anunciado, validade, conferindo sentido àqueles fatos reunidos.
 Em Hegel, a racionalidade e o sentido ou ordem histórica representam o movimento da realização 

2  HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Volume 1. Rio de Janeiro: tempo brasileiro. 
1997.
3  HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Volume 2. Rio de Janeiro: tempo brasileiro. 
2003.
4  HEGEL, Friedrich. Princípios da Filosofia do Direito. São Paulo: ícone. 1997.
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universal dos fenômenos sociológicos no mundo real. A metodologia da razão, então, será conferida por meio 
das premissas de racionalidade metafísicas e estruturando a coisa em si. Em estado da natureza, sem o medium 
antropológico da razão humana, não existe qualquer possibilidade de realização da “verdade”. A crueza da 
naturalidade não passou pelo processo de dialética de determinação e negatividade para a necessária reflexão 
da construção de eticidade objetiva e realização da moralidade universal. Somente por meio desse processo 
será possível pensar na coisa em si e para si. Finalmente será possível algo ter sentido. Realizar-se como 
evento histórico e ser compreendido pelos homens que se realizam ao longo da história.
 Não existe qualquer espaço para a realização da natureza. A ciência histórica encontra-se na fundação 
da história e envolve, com seu fio, em caráter totalizante, qualquer possibilidade de construção de saberes. Se 
para os gregos as deusas moiras do destino dos homens seriam as figuras míticas que costuravam e teciam 
os caminhos da humanidade, em Hegel a racionalidade humana, por meio da artificidade do Estado moderno, 
teria a construção do engenho humano não fadado ao destino de deuses, mas da razão moderna construindo 
os fenômenos do Espírito por meio da unidade ordenada e com sentido. Em Husserl, ao contrário, existe 
maior sinceridade, articulando-se os fenômenos a partir de uma subjetividade constituinte de objetividade, 
por meio de um processo de “epochè” do mundo natural para, por meio de um filosofia da consciência, 
atingir a consciência intencional pura e chegar ao real do homem, a partir do próprio homem. Mas em Hegel 
a articulação fenomênica é a partir de um Espírito Absoluto que confere sentido e ordem à história, desde a 
metafísica. A razão que se encontra na história acontece ao mesmo tempo em que a história dá sentido para 
a nossa própria racionalidade constituinte e estruturante do pensar do sujeito. 

 Nesse círculo, tem-se o “facto”. A facticidade é justamente uma expressão desta unidade e simbiose do 
Espírito ordenador. Somente é possível pensar a partir daquilo que já foi pensado, criado, ordenado por meio 
da linguagem, e significado. O sujeito, em estado da natureza, puro, precisa ser engrenado na racionalidade. 
Precisa aprender os factos. Um desenho metafórico que pode ser trazido é a novilíngua orwelliana. A 
linguagem é o limite e a estrutura do conhecimento humano. A racionalidade somente pode surgir a partir 
do pensamento linguístico, em Orwell, já em Hegel, isso acontecerá no Espírito que articula as essências e 
a coisa em si. Por sua vez, enfoca Derrida5, que é preciso um exercício linguístico por parte dos membros 
da comunidade. Aqueles que podem ser chamados “sujeitos”. Isto é, quando competentes para articular a 
linguagem, entendê-la e interpretá-la. Não podendo fazê-la tem-se de encontro com a injustiça, em que uma 
pessoa ou grupo possui uma maior possibilidade de articular o idioma. Não possuindo o domínio do direito, 
da tecnicidade do conhecimento jurídico, o efeito imediato será a desarticulação da “possibilidade da justiça”. 
Como a situação ideal nunca acontece, como sugere Derrida, então a justiça e a possibilidade do sujeito de 
direito encontrar no Estado um espaço para o domínio de tais competências, tem-se no outro uma vítima de 
uma violência de ordem superior, como impossibilidade do domínio do idioma e suposição desse outro. Em 
Hegel, essa alteridade acontece na estruturação da eticidade.
 O Espírito Objetivo encontra-se no Estado, por meio de sua normatividade. Segundo Hegel, o 
Estado promoverá a intermediação das subjetividades. Daí a necessidade de criação da Constituição e da 
codificação das leis jurídicas para tal finalidade regulatória. Os sentimentos cívicos dos indivíduos terão 
sua base segura por meio das instituições que integram a Constituição. A liberdade pública encontrará seu 
repouso e lugar próprio nas construções racionais desenvolvidas por essa eticidade objetiva no movimento 
de suprassunção do individual no universal. Essa articulação do “ethos” visualizada por Hegel é trazida para a 
contemporaneidade. Em Michel Rosenfeld6, persiste um mesmo sentido de construção de eticidade, seguindo 
uma mesma influência moderno-hegeliana de negação e alienação de identidades parciais promovendo uma 
renúncia ou exclusão. Para esse contemporâneo, após a fase “dialético-negativa”, nos momentos subseqüentes, 
tem-se a fase de metáforas, em que, abstratamente, procuram-se semelhanças de esboços de uma identidade 
para, finalmente, construir o sentido final, metonímico, onde se contextualiza e desenha uma maximização de 
detalhes concretos. 
 Seja em Derrida, por meio de um idioma que supõe a subjetividade, ou por Michel Rosenfeld, em que 
se nega uma eticidade parcial no mesmo movimento inicial em seu procedimento de inspiração hegeliana, 
ou, por fim, com o próprio Hegel, em que o Espírito Absoluto realiza-se por uma subsunção do indivíduo e 
sociedade em estado natural por uma eticidade objetiva que racionaliza o real, tem-se uma objetivação da 
modernidade e um processo de assujeitamento do indivíduo em seu encontro com o direito. A historicidade 

5  DERRIDA, Jacques. Força de lei. São Paulo: martins fontes. 2007.
6         ROSENFELD, Michel. A identidade do sujeito constitucional. Trad. Menelick de Carvalho Netto. Belo Horizonte: 
Mandamentos. 2003.

densifica e reúne essas subjetividades em um movimento contínuo de progresso histórico da “verdade”.
 Porém, longe de ser um movimento exclusivamente moderno, tomando o pensamento do historiador 
português António Manuel Hespanha7, podemos constatar que desde o período medieval já era possível 
perceber essa constituição do real a partir de um determinado imaginário, de modo que, concluímos, a 
modernidade e seu medium da racionalidade importou do momento medievo a visão do mundo por meio 
de algo. Se esse algo foi a historicidade e a Razão Absoluta em Hegel, com a Filosofia no último estágio de 
desenvolvimento do Espírito, anteriormente o homem chegou simplesmente até a Religião e Deus. 

3. O IMAGINÁRIO MEDIEVAL EM ANTÓNIO HESPANHA
  
 Podemos extrair que a leitura do professor António Hespanha demonstrará ser apenas por meio 
de interpretações superficiais tornar possível a leitura da “autoevidência” de uma “verdade” histórica; ou 
seja, de uma apreensão de inspiração hegeliana do real. Em suas palavras: “o aspecto insólito, exótico, bizarro 
e perturbador do imaginário social na doutrina jurídica é omitido e sacrificado no altar da perene continuidade do 
‘direito ocidental’.8” Não existe progresso. Não existe ordem histórica. Nem é preciso invocar uma ausência de 
racionalidade de índole pós-moderna, refratária à meta-narrativas. Basta, apenas, notar que a cada momento 
histórico existe sua ambiência.
 O grande trunfo do historiador, como alerta Eric Hobsbawm, é o olhar retrospectivo. De maneira que, 
a experiência coletiva do momento histórico que se pesquisa revela a impossibilidade prática de qualquer tipo 
de filosofia ou de pensamento a respeito de uma determinada época gravitar em torno de tão somente do 
que possa denominar “fatos”. Quem passou por um determinado período histórico e o vivenciou possui uma 
visão diferenciada em relação ao jovem historiador, para quem seria “necessário suspender crenças baseadas 
em sua experiência própria de vida, e um considerável trabalho de pesquisa9”. Assim, somente por um pensamento 
metafísico, como a Razão hegeliana, tem condições de abarcar ou tecer um sentido histórico. Como alerta 
Hobsbawm, a leitura histórica de “discussões contra-factuais não podem ser resolvidas por evidência, já que a 
evidência diz respeito ao que aconteceu, e situações hipotéticas não aconteceram. Estas dizem respeito à política ou 
à ideologia, e não à história.10”. 
 Enuncia o professor António Hespanha uma metodologia de seu estudo para superar aquilo de 
denomina de vícios em história do direito: (1) procurar o significado fora do contexto imaginário da época; 
(2) o isolamento do conteúdo jurídico do não jurídico; (3) o empreendimento forçado de adaptações do 
passado para as atuais compreensões contemporâneas; (4) além da apreensão do pensamento moderno de 
normatividade e regras como “conseqüência natural” do processo histórico. Nessa leitura que promove, 
apresenta, então, uma composição do que entenderia por um “imaginário medieval”, a fim de auxiliar a 
compreensão de seu dimensionamento do momento histórico de pesquisa, no que seria de interesse para o 
presente estudo destacar três: primeiro, uma indistinção entre a noção de pessoas e coisas; segundo, a rígida 
correlação entre emoções e comportamentos; terceiro, a irrelevância da livre vontade, tão cara para um 
pensamento liberal moderno. Nosso interesse, então, será de articular essas três características com o que 
foi denominado como “imaginário medieval”, para, a um só tempo, demonstrar que um conceito de facticidade 
e validade histórica, de índole moderno-hegeliano, leva, inevitavelmente, tanto a um descolamento com a 
vivência histórica, como a uma metafisicidade que lança dúvidas de que a modernidade tivesse, efetivamente, 
rompido, por meio da racionalidade prática e uma validade universal da moralidade francamente kantiana, 
com aquilo que Hume denominou de “sono dogmático”. 

O humano, assim, sempre se encontrou amarrado e, desse modo, controlado pelo Estado por meio 
do imaginário, fosse ele moderno ou medieval.
 Em primeiro lugar, é interessante a colocação do professor António Hespanha, ao afirmar que “irracionais 
ou coisas podiam ser sujeitos dos mesmos direitos e faculdades jurídicas reinvindicados por seres humanos11”. Seria 
possível cogitar de uma “pan-jurisdição do mundo no senso comum12”. Relata que mesmo os animais seriam 
responsabilizados a sanções criminais por ferimentos que causassem. Para ilustrar, revela que o próprio 
Cristo, em seu momento final em Jerusalém afirmou que mesmo que os apóstolos silenciassem as próprias 
7  HESPANHA, António Manuel. A política perdida: ordem e governo antes da modernidade. Curitiba: Juruá. 2010.
8  Ibidem, p. 41.
9  HOBSBAWM, Eric. Sobre história. São Paulo: Companhia das Letras. 1998, p. 247. 
10  Ibidem, op. cit.
11  HESPANHA, António Manuel. A política perdida: ordem e governo antes da modernidade. Curitiba: Juruá. 2010. p.42
12  Ibidem, p. 43.
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“pedras” o proclamariam. De maneira que o mundo seria ordenado por uma linha indistinta entre sujeitos e 
objetos. De outro lado, a modernidade implicou no império da vontade como fonte da ordem social.
 Em segundo lugar, expõe que a vida emocional tinha uma arquitetura rígida, seguindo a determinados 
padrões psicológicos, de maneira que havia uma “relação de necessidade entre atitudes externas e emoções13”. As 
afeições políticas do monarca eram promovidas por atos já conhecidos e previsíveis, de maneira que a vontade 
ou paixões das pessoas seguiam uma objetividade. Cita como exemplo de demonstração de intimidade no 
“quebrar o protocolo” (porém sem sair do esperado) no seguinte cerimonial: “Sempre que o Rei de Espanha 
desejasse alçar um cortesão ao grau de Grande, solenemente convidaria o nobre, na presença da Corte, a cobrir sua 
cabeça com um chapéu14”. O direito, como sustenta o professor, poderia cobrar uma determinada “etiqueta”, 
sob pena de ser passível de processo judicial, de modo que eram regulados o “beijar, curvar-se, ajoelhar-se, ou 
mesmo relação sexual15”. Havia no direito uma confiança na possibilidade de controlar a alma. Se havia uma 
Ordem universal, como um amor de Deus às criaturas, o direto poderia corrigir eventuais déficits dessa 
ordem natural. 
 Por fim, em terceiro lugar, a vontade e o direito eram reunidos ao serem intermediados pela 
“prudência”. De modo que a “vontade” seria cega, se não houvesse a sua devida compreensão, ou submetida 
aos imperativos da razão prática. A vontade, enquanto “ato da mente”, somente poderia ser levada a sério na 
qualidade de execução do direito, que precede a vontade do sujeito, por meio de reto julgamento da razão. 
A lei de Deus age em nossas mentes do mesmo modo que o direito positivo, pois, após ser editado, deve ser 
crivado pelo correto julgamento da razão. Assim, pode-se notar, até o “triunfo do individualismo na filosofia social 
da metade do século XVIII, a irrelevância da vontade livre na imaginação da interação social16”.
 No contexto desse imaginário, tanto a noção de indivíduos como de coisas estava relacionado com 
as funções e não com a sua essência isolada e voluntarística de caráter mais moderno. A sociedade era 
um conjunto de “status” ao invés de um conjunto de indivíduos, contrariamente ao que se sucedeu com a 
diversidade moderna de papéis e funções sociais.
 Como resultado de suas análises, conclui o professor António Hespanha, que uma antropologia 
histórica do direito apenas torna-se possível de ser articulada com as seguintes considerações: primeiro, a 
avaliação da equidade e justiça por meio da percepção da sociedade combinadas em uma global e harmônica 
hermenêutica cultural a partir de modelos e paradigmas de apreensão da realidade; segundo, esse paradigma, 
seja ele do imaginário medieval como do moderno, abarcará uma multiplicidade de discursos normativos 
das mais variadas índoles morais, teológicas, econômicas e políticas; terceiro, apesar de existir uma dimensão 
atemporal nas “categorias jurídicas”, como se encontra na purificação kelseniana do discurso jurídico, ou, ao 
revés, no pensar o direito como fundamentado numa permanente “axiológica” em continuidade histórica 
que seria conduzida por uma racionalidade, propõe-se, ao revés, uma leitura de recuperação do sentido da 
diferença histórica, liberando o cronocentrismo e o etnocentrismo, em prol de um pluralismo, recriando 
ambientes culturais e locais extintos, de modo que imagens, crenças e valores dão sentido às diversas decisões 
concretas da vida quotidiana.
 Não existia espaço, portanto, desde um “imaginário medieval” anunciado por Hespanha até uma 
“facticidade histórica” em Hegel, para a possibilidade de uma antropologia jurídica existencial suficientemente 
“livre” que estivesse fora das amarras da ordenação social. É interessante o termo metafísico, quase-sacerdotal, 
de Kelsen a respeito do direito, isto é: de uma “purificação” do positivismo, com o ordenamento jurídico 
conduzido por juízes togados.
 Em nosso contexto contemporâneo, então, de globalização e de herança moderna, torna-se 
necessário investigar como seria possível compreender essa ordenação da subjetividade no momento em 
que enfrentamos a dissolução do conceito clássico de soberania, representatividade e cidadania de índole 
moderna, diante de uma biopolítica anunciada tanto por Antônio Negri como por Giorgio Agamben.

4. BIOPOLÍTICA EM ANTÔNIO NEGRI

 Em filosofia contemporânea, a análise de uma sociologia jurídica perde a centralidade de uma 
concepção metafísica como fundamentação. A regulamentação da vida, com a consolidação do modelo 
econômico capitalista, encontrou em grandes estruturas e funções do poder, sobretudo no Estado, a prática 

13  Ibidem, p.47.
14  Ibidem, loc. cit.
15  Ibidem, p.48.
16  Ibidem, p.52.

de anatomopolítica para usar uma terminologia foucaultiana, isto é: a disciplina e o adestramento do corpo e 
do indivíduo praticados desde o século XVII. A sociedade disciplinar, então, exerce o seu governo sobre o 
indivíduo singular, por meio da vigilância e da punição. O imaginário medievo e a moderno são amenizados 
em função de uma dimensão de regulação jurídica do comportamento do indivíduo.
 Isso, contudo, não implica no desfazimento de um ideal imaginário. Nesse contexto, surge a psicanálise. 
Na leitura de Slavoj Žižek, haveria “o grande Outro” de Lacan. A ordem simbólica, enquanto constituição não 
escrita ou não positivada na sociedade, portanto representado o imaginário coletivo, é a segunda natureza de 
todo ser falante. Algo além daquilo que informa a própria existência do sujeito contemporâneo. Tal “Outro” 
está aqui, dirige e controla os meus atos como indivíduo. Cita como metáfora para imprimir a idéia de 
impenetrabilidade o mar, que nunca posso pô-lo diante de mim e segurar, sendo que ao mesmo tempo nele se 
nada e permanece essencialmente, de maneira a compor o cenário de uma percepção comum. Para ilustrar, o 
filósofo esloveno fala a respeito das novelas mexicanas em que os atores devem interpretar com receptores 
em seus ouvidos ditando suas falas em suas palavras. Ou seja: “É como se nós, sujeitos da linguagem, falássemos 
e interagíssimos como fantoches, nossa fala e gestos ditados por algo sem nome que tudo impregna17”.
 Aqui é possível notar uma diferenciação do que se poderia denominar de uma moralidade moderna, 
de um lado, e de uma pós-modernidade. A normatividade moderna, de índole kantiana, carregava um 
dimensionamento da moralidade universal e categórica, ou Absoluta em Hegel, de maneira que ao sujeito 
restava simplesmente o exercício de deveres morais e imposições. O direito, assim, apenas se distinguia da 
moralidade pelo caráter de possibilidade de uso da força. O imaginário moderno, a partir da força irradiadora 
da vontade subjetiva, diante da regulação apresentava deveres para indivíduos em sociedade. Já para o 
contemporâneo, ao contrário, terá a sua própria noção de indivíduo colocada em questão. Não mais como 
o moderno, que iniciava sua análise por uma subjetividade transcendental e segura em relação à coisa em 
si, mas, ao contrário, o pós-moderno tem sua existência humana em questão e não está sendo imposto 
como uma regulamentação, mas como a totalidade existencial informada por um “grande Outro”. A fim de 
ilustrar, Slavoj Žižek fala da criança na tarde de domingo que foi obrigada pelos pais a visitar a avó ao invés 
de brincar com os amigos; assim um pai moderno lhe falaria: “Não me importa o que você sente. Simplesmente 
cumpra o seu dever, vá à casa da sua avó e comporte-se lá!18”; já um pós-moderno diria diferente como um pai 
“não autoritário”: “Você sabe como a sua avó o ama! Mesmo assim, não quero obrigá-lo a nada – vá apenas se 
realmente quiser!19”. Creio, para aproveitar o exemplo, que o melhor para essa criança, considerando que nos 
dias de hoje as crianças já são mini-adultos, o ideal fosse responder: “Papai, infância é para brincar. Eu visito a 
vovó, sim, mas não preciso deixar de ser criança para isso, nem serei mal comportado por ter infância. Considerando 
sua preocupação, visite você mesmo!”.
 Nesse cenário de controle da vida Antônio Negri acena como possível a construção de uma 
democracia absoluta para a constituição social e política de invenção de “comum”. Nesse processo que 
denomina de poder constituinte, seria possível o surgimento de uma subjetividade absoluta de processos de 
potência com a expressão social, ou “uma capacidade de retornar ao real, de organizar uma estrutura dinâmica, 
de construir uma forma formante20”. A crítica de Negri em relação à subjetividade contemporânea evidencia que 
o biopoder exerce controle sobre a reprodução do homem. Se o sujeito moderno poderia ser caracterizado 
como “massificado” e produtivo, hoje estaria transformado em “monstro”, modificado em sua vida, produção 
e comunicação.
 Na visão de Giorgio Agamben, a concepção jurídica, nos contornos do conceito de soberania, também 
encontra-se nesse controle biopolítico de totalidade existencial do indivíduo, até sua vida nua. O soberano, 
como nos campos de concentração, é aquele que define a possibilidade de vida ou de morte. É interessante 
lembrarmos que esse conceito de soberania não possui afinidade com a concepção moderna, no que se 
poderia citar Thomas Hobbes, para quem a retirada do estado natural que nos deixa em risco de morte – o 
que se poderia assemelhar com uma pulsão de morte freudiana – acontece justamente quando o soberano 
erge-se como um super poder político por meio do contrato social, evitando a “guerra de todos contra 
todos”. Contudo, para Agamben, a decisão política, tendo por inspiração o pensamento schmittiano, situa-
se no momento da definição política que define e articula as possibilidades ontológicas do indivíduo. Assim, 
mais do que uma pretensão de vigilância, o filósofo italiano entende como a possibilidade de matar o sujeito 
como o próprio fundamento da política. De maneira que, assim, todo o imaginário ocidental, na definição do 

17  ŽIŽEK, Slavoj. Como ler Lacan. Rio de Janeiro: Zahar. 2010. p.16.
18  Ibidem, p. 114.
19  Ibidem, p.115.
20  NEGRI, Antônio. O poder constituinte. Rio de Janeiro: DP&A. 2002. p. 423.
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conteúdo político, estaria ordenado a partir da possibilidade de morte sobre o indivíduo.
 A proposta de Antônio Negri, no entanto, não entende essa negatividade do político, mas entende a 
possibilidade de articulação de uma multidão como resistência e na qualidade de agente social ativo. Poderia, 
então, fazer face a um poder que denomina “imperial”. Vale dizer, partindo como pressuposto de nossos 
dias de globalização em que as decisões são tomadas por parte de instituições econômicas supranacionais 
proporcionando um déficit democrático, ao invés de acreditar na impossibilidade de pensar o direito fora de 
um estado de exceção, articula a própria estruturação do real, político, social e jurídico. Daí o sentido de sua 
noção de poder constituinte, para a elaboração de uma democracia absoluta apta à “construção de novos 
mundos”.
 Ora, se o estado de exceção fundar um conceito de política, assim o será enquanto poder constituído. 
A vida nua, se constituinte, pode vestir-se no processo social de um agente social ativo, e assim ver de 
forma diferente a realidade com os próprios olhos de uma multidão e não de um “grande Outro”, ou de 
um “imaginário moderno ou medieval”, de um “Saber Absoluto”. A articulação, por exemplo, de pensamento 
entre direita e esquerda, somente pode dar-se diante de lados já pré-definidos. Assim, a proposta de Antônio 
Negri é no sentido de que, se existe uma possibilidade de articulação do real, isso pode dar-se através da 
multidão, sem outras representações fora de uma constituição absoluta.

5. CONCLUSÃO

 Como se expôs, o caráter metafísico da Idade Média não ficou completamente “purificado” com a 
chegada do imaginário moderno orientado por uma “vontade livre”. Ao contrário, a modernidade, mediada pela 
historicidade e pela facticidade e validade do Estado, como asseverou Hegel, manteve o indivíduo controlado. 
A tal ponto que, com Foucault afirma-se um poder disciplinar numa sociedade de vigilância, e com Giorgio 
Agamben uma vida nua com o político fundado na nulificação do indivíduo ao ponto de ver a soberania por 
meio do Estado de Exceção. A proposta de Antônio Negri é acreditar na possibilidade de constituição e 
estruturação do político e do real pela própria subjetividade, ou multidão, na qualidade de agente social ativo.
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A LABUTA PELO EXISTIR EM UMA SOCIEDADE DE CONTROLE

Raquel Couto Moreira1*

Bruno de Oliveira Rodrigues2**

Resumo: O presente artigo tem o intuito de promover uma contextualização acerca do existir, com a 
concepção de manutenção de vida digna, em uma sociedade de controle. Além do objetivo cardinal, também 
tem como mote a exploração das mais diversas estratégias que evidenciem o existir dos sujeitos, enfrentando 
o assujeitamento do poder capital cultural. Ademais, trilha-se o caminho do endividamento social com a 
formação libertária das subjetividades que, com decorrer dos tempos, vem esfarelando-se, assim, o texto mostra 
as facetas e violações do modelo estrutural e social frente ao indivíduo, como as formas de aprisionamento 
estão a serviço da manutenção do próprio sistema em detrimento do sujeito. Ergue-se a bandeira das praticas 
libertárias como único meio de construção de mundo realmente validas e legitimas, onde o capitalismo cede 
lugar a criatividade humana e a reconhece como canal de emancipação da subjetividade. Outrossim, analisa-se 
a sociedade e seus mecanismos de aprisionamento do sujeito, principalmente o sistema penitenciário e seus 
melindres como o vetor chefe da sociedade de controle.

Palavras chaves: Sociedade de controle, assujeitamento

Introdução
 O presente ensaio tem por objetivo levantar uma reflexão crítica sobre o existir numa sociedade 
capitalista de controle, a qual o sujeito é escamoteado como indivíduo e levado ao abismo do assujeitamento, 
assim, estabeleceremos o significado dessa sociedade para podermos abrir algumas portas alternativas para 
a libertação do ser humano em sua criatividade peculiar.  

Os alicerces do assujeitamento
A atenção para o modelo econômico, introduzido para promover restrição à liberdade individual, que 

aportou com o advento do mercantilismo revelou uma situação de condições favoráveis ao empregador e ao 
crescimento da indústria e, por óbvio, em detrimento ao empregado.

E é nesse contexto que surge a prisão, com o objetivo inicial de promover a higienização de vagabundos 
e mendigos - escória humana - das cidades. O modelo da prisão carregava, em sua essência, a correção e 
assistência aos desfavorecidos, aos desvalidos, aos desprezados, fazendo com que os indivíduos socialmente 
indesejáveis acabassem se tornando força de trabalho gratuita, para que, sob vigilância social, fossem produtivos 
e úteis ao modelo econômico mercantilista. 

A lógica da prisão tem duas faces: a face Norte e a do Sul3. A face do Norte da prisão significou, 
além da higienização social, a abertura de postos de trabalho em uma nova estrutura penitenciária que ia se 
montando, o que, nos EUA, ajudou a dar conta das altas taxas de desemprego; Porquanto que no Sul significou 
a ratificação extrema da polarização de uma sociedade já pobre e despedaçada, vez que nunca se estruturou, 
verdadeiramente, uma estrutura organizacional que justificasse a existência da prisão com uma finalidade 
justa, pelo menos para os presos.       

A profanação do modelo societário que atualmente vivenciamos está calcado em uma configuração 

1 * Licenciada em Pedagogia pela Universidade Católica de Pelotas; Mestre em Política Social pela 
Universidade Católica de Pelotas; Graduando em Direito pela Universidade Católica de Pelotas; Professor da 
Universidade Federal de Pelotas.
2 ** Bacharel em Direito pela Universidade Católica de Pelotas; Mestrando em Sociologia e Direito pela 
Universidade Federal Fluminense.
3  Para Boaventura de Souza Santos, o Norte representa os países ocidentais desenvolvidos que impões 
modelos e estruturas através de um neocolonialismo, enquanto que o Sul é representado pela pólo passivo 
da relação Norte-Sul, ou seja, dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento que se assujeitam a 
dominação e que reproduzem modelos e estruturas. (2008)

burguesa de dominação do campo4 que, para Bourdieu, representa o espaço social de dominação e conflitos, 
uma vez que cada campo possui suas próprias regras de organização, características individuais e inerentes 
a cada espaço. Essa dominação se viabiliza, normalmente, pela hegemonia e monopólio de um capital cultural5 
burguês - o mesmo autor o classifica como o conjunto intelectual em um estado incorporado, objetivo e 
institucionalizado, sendo esse capital algo que gera um ter, um haver, um direito.

Essa lógica de dominação perdura a tanto tempo e de forma tão inconteste que se opera a naturalização 
e interiorização da lógica desses espaços. Edgar Morin talha dois conceitos instrumentais para analisar essa 
dimensão do existir, quais sejam, a racionalização e a racionalidade: pela primeira ocorre o diálogo incessante 
entre nossa mente, que cria estruturas lógicas, que as aplica ao mundo e que dialoga com esse mundo; a segunda, 
consiste em querer prender a realidade num sistema coerente e [...] tudo o que [...] o contradiz [...] é afastado [...]6. 
A prisão até agora operou na razionalização, aprisionando e assujeitando tudo e a todos dentro de um modelo 
fechado.

Experimentando a liberdade
Essa conjuntura, para Bauman, é resultado da tensão entre a liberdade e a segurança:

 Quando por um lado, o que falta é liberdade, a segurança parece escravidão 
ou prisão. Pior ainda, quando se é submetido a essa situação por muito tempo sem 
intervalo e sem ter experimentado um outro modo de ser, mesmo a prisão pode 
sufocar o desejo de liberdade, se transformar no único habitat aparentemente natural 
e habitável, não sendo mais percebida como opressiva.7

Na perspectiva baumanniana, é a falta da experimentação da liberdade de um ser, sujeito, que da os 
contornos naturais para a tela do assujeitamento que ontem tracejamos e hoje continuamos pintando. É no 
aprisionamento da alma na segurança, de que Bauman falava, que torna possível o sucesso da racionalização. 

O aprisionamento e o controle da sociabilidade pelo poder do capital intelectual (2007) tornam possível 
a naturalização de hábitus8 - que são os conhecimentos adquiridos e incorporados que são produzidos pelo 
nosso condicionamento - que é o principal responsável pelo processo assujeitador. É o esmorecimento de 
um labutar para continuar existindo como sujeitos de sua própria história que nos torna assujeitados no 
modelo econômico capitalista.

As amarras da subjetividade
O princípio de uma nova política, de um método mais humano de repressão, estava ligado a um 

espírito religioso, uma prática de caridade - a serviço de uma burguesia empresarial protestante, calcada na 
graça de Deus, ancorado na harmonia do interesse dos empregadores, que detinham o capital - e de Deus, 
que abençoava a todos, legalizando o impulso de aquisição da propriedade.

 Portanto, que a adoção, em fins do século XVII de um método mais humano de 
repressão à vadiagem, a instituição da casa de correção, constituía também uma nova 
mudança econômica geral. A nova legislação para a mendicância expressava uma nova 
política econômica. Com a ajuda da máquina legislativa e administrativa, o Estado usou 
com novos propósitos o contingente de trabalhadores que estava a seu dispor.9 

No entanto, essa reforma (calvinista) foi um dos fatores que contribuíram para o capitalismo e para a 
4  BOURDIEU, Pierre. O poder Simbólico, Rio de Janeiro: Betrand Brasil, Ed. 10ª, 2007..
5  Idem, Ibidem. opt 2.
6  MORIN, E. Introdução ao Pensamento Complexo, Porto Alegre: Sulina, 2011, p. 70.
7  BAUMAN, Zygmunt, Vida Líquida, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007, p. 51
8  Idem, Ibidem. opt 2.
9  RUSCHE, Georg, Kirchheimer, Otto, Punição e estrutura social. Rio de Janeiro: Editora Revan, Ed. 2ª, 
2004, p. 67.
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base intelectual da atividade burguesa diante dos problemas sociais. Ao contrário da política de mendicância 
do início do século, o que se queria era que trabalhadores potencializassem seu trabalho por baixos salários. 
Se quiser ir a outro lugar qualquer, terá de correr duas vezes mais rápido!10 .

Vislumbrando uma mudança nesse paradigma, é necessário um labutar constante e contínuo, sem 
intervalos e sem paradas, pois o sistema de dominação e achatamento dos sujeitos está sendo arrastado, para 
o futuro, pelas rajadas do vento do progresso que sopram do paraíso. 

Prisão: Cosmovisões
A sociedade moderna está em constante progresso, não recua frente às diversidades e diferenças, 

muito antes ao contrário, ela é intolerante, intransigente, inflexível, massacradora, fazendo com que os sujeitos 
se tornem assujeitados dos seus próprios caprichos, pela sua própria arrogância.

 Um relatório suíço de 1803 ilustra a diferença entre as concepções dos séculos 
XVII e XVIII da casa de correção como um centro de produção e as interpretações 
mais recentes. O relatório afirma que os internos aproximam-se do crime como 
resultado do ócio, e que o trabalho é o pior dos males para eles. O confinamento sem 
trabalho não seria punição, e a primeira providência, portanto, é forçar os internos 
ao trabalho sob disciplina rígida. Caso o governo se achasse impossibilitado de se 
encarregar de um ramo particular da produção, os prisioneiros deveriam ser postos 
a trabalhar com materiais mais baratos. A comida deveria ser dada somente como 
retorno pelo trabalho feito.11

Esta atitude relata o valor educacional que a prisão foi tomando, a mão-de-obra gratuita deu um novo 
vigor às engrenagens do capitalismo, fazendo com que o preso produzisse bens e valores sob a bandeira de 
que o trabalho purificava a alma e proporcionaria a reabilitação do mesmo. Assim erigiu-se e orquestrou-
se um novo slogan: a prisão como algo maravilhoso e milagroso, capaz de ressocializar tudo e a todos que 
estavam desacreditados fora das grades - velha política do re -. 
 Desvalidos, alijados, mendigos, todos alvos desse modelo e que configuram o que Dussel chama de 
ética dos afetados, dos dominados e dos excluídos:  

 O afetado é o que sofre os efeitos de um acordo válido alcançado. Ter 
consciência que é afetado é já resultado de um processo de libertação. Assim, o ponto 
de partida radical é “... a situação na qual o/a afetado/a não têm consciência de ser 
afetado/a”. Tal é o escravo que acredita ser por ‘natureza’ escravo. O dominado é 
o afetado intra-sistêmico, como a mulher sob o machismo, a classe operária sob 
o capitalismo. O excluído: “Por último há o afetado que estritamente estão 
ou não em relação de dominação, e que são excluídos [...], como o pobre 
que, excluído do processo produtivo, não tem condições de satisfazer suas próprias 
necessidades, isto é, reproduzir sua vida”12. (Grifo nosso) 

Nesta lógica, o preso consegue estar configurado em todas as classificações de Dussel, envolvido na 
armadilha da normalização do anormal, na tipicidade do atípico e no desejo do indesejável. 

O trabalho forçado das prisões contribuiu muito para industrialização. Isso demonstra de maneira 
esclarecedora porque determinados métodos de punição são aceitos ou rejeitados numa dada sociedade ou 
situação.

A abordagem sob a ótica penal está hoje ligada à punição e exclusão do sujeito no e do processo 
social, o que contribui e influencia negativamente para o não existir dos sujeitos através de seus métodos 
perversos punitivos. Faz-se necessária uma nova abordagem da pena, independente da concepção jurídica e 
fins sociais.
10  BAUMAN, Zygmunt, Vida Líquida, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007, p. 35
11  RUSCHE, Georg, Kirchheimer, Otto, Punição e estrutura social. Rio de Janeiro: Editora Revan, Ed. 2ª, 
2004, p. 79.
12  MANCEL, Euclides André. Uma introdução Conceitual às Filosofias da Libertação, In: Revista nova 
Fase: Libertação - Libertación, Curitíba: IFiL, Ano 1, no 1, 2000, p. 72.

Perspectivas e reflexões críticas
É nas dinâmicas e nas relações diárias que precisamos arrebentar, romper e explodir com as grades 

que nos exploram e nos controlam, buscando a essência do seres humanos - sujeitos subjetivos em plena 
totalidade (se ainda existir). A repressão e o aprisionamento configuram um problema que transcende a mera 
identificação do inimigo, mas sim, perpassa pela analise de inserção e exclusão no plano elementar da própria 
condição de sujeito:

 A discussão sobre a transição de uma sociedade inclusiva para uma de propósito 
excludente fica, assim, inteiramente, no metanível do controle; os problemas de 
inclusão e exclusão que dão lugar a problemas de criminalidade e desordem, e os 
problemas de exclusão social pela própria criminalidade são ignorados.13

 Assim se instaura na sociedade uma pseudo-legitimação de controle e de exclusão, limitando e 
impossibilitando o indivíduo no seu poder de existir, holisticamente e no pleno de sua emancipação empírica. 
No entanto, vendar os olhos diante dessa situação é, cada vez mais, excluir o sujeito para, depois, melhor 
controlá-lo em favor da universalização do modelo econômico.
 A maximização do individualismo permitiu que o indivíduo se identifique como produto assujeitado, 
de um sociedade assujeitadora, sem que nada possa pensar em fazer para sair dela, talvez porque lhe pareça 
normal, ou porque não consegue ver-se em uma realidade alternativa, mas, de fato, o que ocorre é a ruína 
de um contrato social entre sujeitos e a transição para um o contrato de adesão, onde as cláusulas são 
preestabelecidas, onde somente há aderentes com mais ou menos sucesso.

Lévi-Straus afirma que as sociedades são antopofágicas, ao passo que as sociedades modernas são 
antropoêmicas, elas vomitam os desviantes, conservando-os fora da sociedade ou encerrando-os em instituições 
especiais no interior de seus perímetros14. Isso mostra que a sociedade a qual estamos engajados é assombrada 
por um spectro devorador de almas e que, os seus próprios membros, sepultam-se uns aos outros através 
de um processo de canibalismo extremamente violento e, por fim, os termos coletividade e solidariedade se 
dissolvem e se esvaecem entre os dedos fechados da modernidade liquida onde a palavra valor nada significa.
 O modelo capitalista que representa o interminável acumulo de riqueza e capital, não dá oportunidade, 
muito menos atenção, para a diversidade individual nele existente. Adversamente, ou os indivíduos se 
apropriam dos melindres do sistema ou dele estão fora, o que culmina na invisibilidade de muitos, através da 
exclusão social nesse agrupamento de controle. Ou você está dentro, ou está fora!!! 

As falácias de um pseudo bem-estar-social goza com a liberdade do indivíduo, o diminui enquanto 
animal pensante e racional, pois essa promessa só existe na dimensão dos sonhos ao mesmo tempo em que 
se afirma realidade, o ser humano é naturalização como coisa, e essa coisificação aniquila aqueles que estão 
fora da roda do sistema, ou seja, afasta os que não contribuem para a reprodução dessa sociedade capitalista 
de controle.

A redescoberta do sujeito
 Bauman propõe que é chegada a hora de um novo momento para a individualidade, onde o sujeito 
tem de descobrir-se como protagonista de sua própria história, responsável pela suas escolhas, mesmo que 
estas consistam em permanecer amordaçado, mas agora, consciente disso. 

 Hoje em dia, ”Individividualidade” significa em primeiro lugar a autonomia da 
pessoa, a qual por sua vez, é percebida simultaneamente como direito e dever. Antes de 
qualquer outra coisa, a afirmação. “Eu sou um indivíduo” significa que sou responsável 
por meus méritos e meus fracassos, e que é minha tarefa cultivar os méritos e reparar 
os fracassos.15

13  YOUNG, Jock. A sociedade excludente: exclusão social, criminalidade e diferença na modernidade recente, Rio de Janeiro: 
Revan, 2002, p. 93.
14  apud YOUNG, Jock. A sociedade excludente: exclusão social, criminalidade e diferença na modernidade recente, Rio de 
Janeiro: Revan, 2002, p. 91
15  BAUMAN, Zygmunt, Vida Líquida, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007, p. 30.
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O contraste ao qual Bauman nos remete é que, para não ser assujeitado nos processos de sociabilidade, 
se faz necessária uma descoberta pessoal de cada indivíduo, para que, de fato, consigamos nos colocar como 
sujeitos de novos caminhos, mais libertários em relação ao modelo capitalista excludente e controlador de 
subjetividades. 

Não se pode deixar levar pela força do modelo capitalista, precisa-se labutar por uma sociedade livre 
das amarras e das mordaças. As prisões existem apenas para prender os homens e não para puni-los16.

O sistema e sua lógica
Alguns setores da sociedade acreditam na prisão com uma concepção de ajustamento, enquadramento, 

na qual muito piamente seria possível a ressocialização para retornar os apenados ao convívio em sociedade.
O surgimento gradual do aprisionamento/encarceramento do sujeito foi implementado, como relata 

Rusche, como método de garantir lucros para o modelo capitalista que precisava de novas fontes para 
autosustentação de sua lógica: visar cada vez mais ao lucro e ao programa mercantilista de Estado.

Coloca-se então, como única possibilidade, que o individuo resista enquanto sujeito, não mais 
aceitarmos, de maneira passiva, a perversidade racional que não nos permite deixar fluir as emoções, a 
criatividade e a diversidade inerente a natureza humana. 

No núcleo desse argumento encontramos o espelho de um estilo de vida, modelo que encontra 
dificuldade de encontrar espaço, pois todo o espaço vazio o capitalismo busca ocupar, mas restam espaços de 
sombra que ele não conseguiu identificar, e é nesses terrenos, por mais estéreis que sejam, que deve qualquer 
mobilização de resistência medrar, uma que coloque o próprio sujeito no mundo de forma a produzir mundo. 

Esse sistema capitalista contém duas características essenciais: primeiro, o da necessidade de 
normatização; e o segundo, a patologização do que não é compatível com o sistema; Portanto, como o sistema 
quer, a qualquer força, adequar, assujeitar e dominar qualquer dinâmica que fuja as regras estabelecidas, deve-
se identificar os núcleos produtores de significado para reificar sua lógica, pois o sistema capitalista é um rico 
jardim produtor de equívocos.

 A primeira pergunta dirigida às ofertas culturais que reivindicam validade e 
buscam reconhecimento é sobre uma demanda suficiente, apoiada por uma idônea 
capacidade de pagar. Mas observemos que devido á natureza notoriamente caprichosa, 
excêntrica e volátil da demanda de consumo, os registros do domínio do mercado 
de consumo sobre a cultura são cheios de prognósticos equivocados, avaliações 
desfocadas e decisões amplamente incorretas.17

Bauman nos mostra a premente necessidade de virar o jogo, e mais, o quanto esse modelo capitalista 
focado no consumismo nos ilude, sempre fazendo com que o sujeito sonhe com o sonho do capitalismo 
(fazer com que o individuo compre ilimitadamente objetos desnecessários). Necessidades fictas que mostram 
a sólida base, de ar, o qual se ancora esse modelo de mentiras. 

Sabemos, entretanto, que esse modelo econômico historicamente inserido não se constitui para 
as constelações de minorias - que geralmente são tantas que constituem a maioria, mas que por serem 
fragmentadas perduram como minorias -, mas sim para alguns, que detém o poder econômico, político e 
social. Este modelo se calcou numa montanha de engodos e em falsas verdades, como se refere Young:

 Era um mundo consensual cujos valores essenciais estavam centrados no 
trabalho e na família. Era um mundo inclusivo, um mundo uno, concorde, em que a 
tônica estava na assimilação seja de faixas cada vez mais amplas da sociedade (a baixa 
classe operária, mulheres e jovens), seja de imigrantes adentrando uma sociedade 
monocultural. Era um mundo em que o projeto modernista era pensado em meio a 
uma atmosfera de sucesso.18

16   RUSCHE, Georg, Kirchheimer, Otto, Punição e estrutura social. Rio de Janeiro: Editora Revan, Ed. 2ª, 
2004, p. 79, p. 94.
17  BAUMAN, Zygmunt, Vida Líquida, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007, p. 80.
18  YOUNG, Jock. A sociedade excludente: exclusão social, criminalidade e diferença na modernidade recente, Rio de Janeiro: 

Este projeto motivou, ao longo dos tempos, o que seria a oportunidade da população à plena cidadania, 
à direitos legais, políticos e sociais como, por exemplo, renda, emprego, habitação, educação, saúde etc, seria, 
portanto, o fim das desigualdades. Entretanto, essa promessa de progresso não se verificou, e o que restou, 
de forma sequelar, foi um controle total sobre nossas subjetividades, acompanhada da nossa aniquilação 
enquanto sujeitos.

O caráter do processo na modernidade tem um sentido centrado em um sectarismo que propõe um 
regime econômico de produção capitalista e que não permite uma proposta de desenvolvimento alternativo, 
muito menos, salientam outras formas de produção e intercambio não capitalista.

Em face à exclusão do modelo convencional societário e da hegemonia em que os indivíduos são 
obrigados a se sujeitar, a capacidade de pagar está entrelaçada à capacidade de estar dentro ou fora de ser 
sujeito ou coisa desse modelo: Apesar da proliferação da literatura acerca do processo de liberalização da última 
década (reajuste estrutura e reforma) e globalização, não há um consenso, nem mesmo nos currículos de especialistas, 
quanto ao essencial.19

Considerando uma abrangência numérica de informações que se tem a respeito do mercado, a 
capacidade informativa e esclarecedora da mídia também não logrou êxito, pois há monopólio direto sobre o 
modo de produção da informação pelos atores do modelo capitalista. A insistência na viabilidade das alternativas 
não implica, contudo, uma aceitação do que existe. A afirmação fundamental do pensamento crítico consiste na 
asserção de que a realidade não se reduz ao que existe.20

Boaventura, ao apontar para além daquilo que existe, remete à utopia para desafiar o status quo, 
possibilitando outras formas e tentativas as quais se deve permitir fazer frente a racionalização do mundo. 

A globalização amordaçou o indivíduo, escamoteou os pobres e vilipendiou a miséria, nela globaliza-se 
o Norte e se tribaliza qualquer forma autêntica, nativa ou local, de emancipação, de libertação. Criminaliza-se 
qualquer forma de produzir mundo que não a globalizada, aquelas estão fora do sistema, portanto, invalidas. 
A globalização tomou conta do existir, mercantilizando os seres humanos como se coisa fossem - reduzidos 
à bens de consumo, a expectativa de vida do existir esta desmantelada pelo capitalismo.

O escamoteamento do sujeito
É como se estivéssemos dentro de uma caixa preta, com pequenos buracos-respiradouros, vigiados e 

controlados por urubus, em regime de engorde para depois devorar-nos. A tendência desse modelo é, cada 
vez mais, colocar os sujeitos dentro de caixas, para manter o desenvolvimento econômico, que não tem a 
preocupação com fins sociais, mas sim, unicamente, com a ampliação do capital. Alguns, mais românticos, ainda 
esperam a fermentação deste bolo para sua partilha mais adiante.

Ainda que este modelo econômico caracterize como original e inédito, pois nunca na história tinha 
acontecido, ele não respeita as diferenças nem muito menos a subjetividade social existente, avassala os 
sujeitos de forma perversa quando determina o comportamento e o agir do sujeito e da sociedade.

 Como só há um sistema mundial, não é possível fazer comparações com 
outros sistemas que lhe sejam exteriores. Sendo assim, a unicidade dos diferentes 
países reside tão só no modo diferente, específico, como cada um se integra no 
sistema mundial. Para além disto, não é legítimo falar de originalidade. A originalidade 
é a diferença sem limites e, como tal, pode ser facilmente postulada. Ao contrário, 
a diferença é a originalidade limitada e, como tal, tem de ser determinada com a 
possível objetividade.21

Este aparato de dominação formado ao longo dos séculos, e que não tem nada de inédito, precisa ser 
afastado da formação das subjetividades, substituído por algo que permita a criatividade humana libertar-se. 

Urge a necessidade de ruptura com o processo de encaixamento e enformamento categórico desse 
Revan, 2002, p. 19.
19  SANTOS, Boaventura de Souza, A Gramática do Tempo, São Paulo: Editora Cortez, 2008, p. 144.
20  SANTOS, Boaventura de Souza, Pela mão de Alice: O social e o político na pós-modernidade, Ed. 12ª, São 
Paulo: Cortez, 2008b, p. 25.
21  Idem, Ibidem, opt. 18, p. 56.
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modelo societário, que define como deve ser o nosso existir. Mas criar uma identidade brava e sólida não é 
fácil dentro desse processo, todo ele demonizante, do modelo capitalista vigente. Em forma de subterfúgio, é 
mais fácil dizermos cada um com seus problemas e pregarmos que cada um assuma os seus próprios fracassos: 
A demanda é por um mundo em que os indivíduos possam se desenvolver e dar às suas vidas um significado: um 
mundo em que a diversidade humana possa florescer.22

Embora se reivindique que esta diversidade humana possa ser respeitada em sua pluralidade e plenitude 
de suas subjetividades, o interesse do modelo societário cuida, o tempo todo, para que cotidianamente 
sejamos controlados e com isso deixemos de existir. A contraposição frente à necessidade de nos definirmos 
como sujeitos de atitudes se faz necessária, para que não sejamos demonizados por essa sociedade de 
controle capitalista.

A clareza da realidade é importante, visto que os homens são seres subjetivos e que a hegemonização 
e a globalização não dão conta de nossa diversidade. Esta hegemonia tem de ser rompida e não mais absorvida 
como algo natural, que tem de ser aceito por todos.

Considerações Finais
Compreender toda a perversidade a que esse modelo econômico nos submete não é algo fácil, mas 

com alguma possibilidade anarco pode-se negar o existente a fim de construir algo alternativo que possa, 
talvez, dar conta da formação do sujeito em sua essência, ou seja, não estar disponível a ser capturado pelo 
comum na multidão poderá ser uma articulação possível. É necessário viver num espaço de invenções, de 
inovação, sem heróis, santos ou chefes. Estar dentro e fora.

Caminhar contra o assujeitamento de nossas subjetividades enquanto sujeito é viver a vida na plenitude 
do existir, permitindo-se contra a resistência da dominação do modelo capitalista que não hesitará em nos 
eliminar.

Assim, faz-se necessário uma compreensão: é prudente estarmos em situação sempre instigante do 
existir, para que se possa fazer o enfrentamento e resistência contra a dominação do modelo capitalista que 
não hesitará em eliminar o sujeito, de forma cruel e perversa, para produzir homens acéfalos que consigam, 
mormente, reproduzir e manter o status quo.
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“De Menor!” - O (des)controle do Estado frente à delinquência infanto-juvenil e os discursos 
pela redução da maioridade penal no Brasil

Suenya Talita de Almeida1 

RESUMO

Esta pesquisa trata do controle social e jurídico da criminalidade infanto-juvenil e também dos debates sobre 
a redução da menoridade penal e direitos humanos no contexto do estado democrático de direito. Como 
objetivo geral temos a pretensão de relacionar as instituições jurídicas de controle social aos discursos de 
proteção dos direitos da criança e do adolescente, consagrados pela Constituição Federal de 1988, e pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. Especificamente desejamos identificar as normas jurídicas de 
controle e proteção da juventude em conflito com a lei, e observar, no plano fático, a efetividade das referidas 
normas. Visamos ainda discutir a existência de vias de controle social informal ou mesmo antijurídicas da 
delinquência infanto-juvenil, e verificar a relação entre o discurso de redução da maioridade penal e o da 
proteção dos direitos humanos. Nosso marco teórico se insere no campo da sociologia do direito entre as 
obras de Norbert Elias e Michel Foucault, que trabalham respectivamente com os processos civilizatórios 
e a sociedade disciplinar, relevantes para nossa compreensão de controle social. Empregamos o método 
indutivo ao considerarmos o problema da delinquência infanto-juvenil ponto de partida para discussões mais 
amplas ligadas à efetivação de direitos fundamentais, consagrados pelo Estado Democrático de Direito. Para 
tanto, além de diversas apropriações bibliográficas, nos valemos de pesquisas documentais junto ao Núcleo 
da Infância e Juventude de Pernambuco e da coleta de dados veiculados pela imprensa pernambucana. Este 
trabalho constitui, portanto, um esboço de parte de nossa tese de doutorado, ainda em fase de elaboração, e 
não possui elementos conclusivos, mas sim analíticos. 

Palavras-Chave: Controle-Social; Delinquência Juvenil; Direitos Humanos;

ABSTRATC
This research addresses the social and legal control of juvenile crime and also the discussions on reducing 
the criminal minority and human rights in the context of the democratic state of law. General objective 
of our intention to relate the legal institutions of social control to the speeches of protecting the rights 
of children and adolescents, as enshrined by the Constitution of 1988, and the Statute of Children and 
Adolescents 1990. Specifically we wish to idenfity the legal rules of control and protection of youth in 
conflict with the law, and look at the factual level, the effectiveness of those standards. We aim to further 
discuss the existence of the process of  informal social control or even ilegal juvenile delinquency, and verify 
the relationship between speech and the reduction of the penal protection of human rights. Our theoretical 
framework fits into the of sociology of law among the works of Norbert Elias and Michel Foucault, who 
work respectively eith the civilizing processes and disciplinary society, relevant to our understanding of social 
control. We use the inductive method we consider the problem of juvenile delinquency starting point for 
broader discussions related to the realization of fundamental rights enshrined in the democratic rule of law. 
To do so, and many appropriations for references, we use documentary research at the Center for Children 
and Youth of Pernambuco and data collection in the press Pernambuco. This work is therefore a rough part 
of our doctoral thesis, still in preparation, and does not have any conclusive evidence, but analytical. 

KEY-WORDS: Social control; Juvenile delinquency; Humans Rights

1  Doutoranda em Direito pela UFPE.

1. Revistando as Teorias do Controle e o Problema da Violência Juvenil

 Segundo Cláudio Souto2 (2003), há certa dificuldade identificar um conceito próprio do controle social. 
No âmbito da Sociologia encontramos de forma dispersa discussões sobre o assunto, por vezes, relacionado 
ao tema da socialização, já que esta transmitiria de algum modo padrões sociais ligados à uniformidade de 
um grupo. Escassos os estudos em sociologia, mais ainda em direito, quando por muito, seja a tempo da um 
dos pontos de enfoque da Sociologia do Direito. Neste âmbito, convergem expressões de sentido ligadas 
ao cerne do Controle Social, quais sejam: “conformidade”, “estabilidade de expectativas”, ou na linguagem 
jurídica, ao referente à “segurança” e à “ordem”.

 Observando os argumentos de Cláudio Souto, percebemos totalmente válida a adoção da perspectiva 
da Sociologia Jurídica para a abordagem preferida por este estudo acerca da violência juvenil e das respostas 
estatais, já que ao relacionar o controle social às instituições, o autor se utiliza do conceito da “institucionalização 
normativa” para indicar que as instituições, em termos funcionais, “se reduziriam essencialmente ou ao 
controle social ou aos grupos sociais”3.

 Nesse sentido, por oportuno, compete esclarecer que não adotamos nenhuma referência emblemática 
ou defendemos uma ou outra corrente teórica. Nossa proposta tem como ponto de partida os estudos em 
sociologia e filosofia de Michel Foucault e Norbert Elias, mas dilui os pensamentos destes autores no próprio 
objeto do trabalho, para o diálogo sobre violência (transgressão) e controle social.

 Nos pareceu adequado tratar o objeto desta forma, por pensarmos criticamente as diferentes 
visões traçadas ao longo da história sobre o problema da delinquência, principalmente na teoria sociológica. 
Dentre estas, que servirão como base teórica pela qual refletiremos o atual estágio da “institucionalização da 
delinquência juvenil” no Estado Democrático de Direito Brasileiro.

 Assim, conforme Claude Dubar, podemos destacar quatro teorias sociológicas frequentemente usadas 
para tratar o tema da delinquência juvenil, e são elas: o culturalismo, o funcionalismo, o interacionismo e a 
teoria das oportunidades. Estas convergem em alguns pontos e divergem em outros, mas, sobretudo, cada qual 
oferece elementos de observação ao problema ora comentado, a partir dos seus “autores de referência”4. 

 Com as devidas ressalvas, portanto, a delinquência juvenil é objeto de estudo da abordagem culturalista 
(anos 20 e 40) das subculturas delinquentes da escola de Chicago, cuja posição é determinista e ecológica 
(elemento espacial), e contribui com o estudo das gangs (grupos ou bandos, distinto do conceito de tribo), 
da qual destacamos a obra de Albert Cohen (Delinquent Boys: the culture of teh gang). Por outro lado, a teoria 
funcionalista do controle social, identificada desde os estudos sobre desvio de E. Durkheim, considerada 
determinista e temporal, por natureza, encontra referências em R. Merton (Social Structure and Anomy) e, 
especialmente em Travis Hirschi (Causes of Delinquency). Mas, ao contrário do funcionalismo, as teorias 
interacionistas ou da rotulagem, não consideradas deterministas, mas ainda sim temporais, comportam 
explicações pertinentes sobre o a relação entre delinquência e estigma social (rótulo), e cujos nomes mais 
expressivos, a nosso ver, são E. Goffman (Estigma) e H. Becker (Outsiders).

 Nenhuma dessas teorias, entretanto, é completa, e na linha da história se sucedem e complementam, 
de modo que nenhuma supera ou se pode deduzir superada, mas temos reiterado nossa necessidade de 
buscar apoio nas reflexões (atemporais e críticas, sobretudo, quanto do ponto de vista histórico e social) de 
Foucault e Elias. Isso porque em ambos pudemos, sob o olhar sócio-jurídico, ponderar sobre a questão da 
sujeição criminal de crianças e adolescentes, inclusive, para mais adiante discutirmos brevemente a questão 
da redução da maioridade penal no Brasil.

 

2  SOUTO, Cláudio e SOUTO, Solange. Sociologia do Direito: uma visão substantiva. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor, 2003.
3  Ibdem, p.186.
4  Sobre a filiação ou classificação de autores em determinadas correntes teóricas, ressaltamos o risco 
de restringi-los nesse sentido a uma dada teoria, quando o mais das vezes, as transformações naturais de seu 
pensamento, muitas vezes, os levam, além de um ou outro grupo teórico. É o caso de Michel Foucault, por 
vezes, classificado como funcionalista, mas cuja obra transpõe qualquer tipo de classificação doutrinária.  
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2. O mito da pena e o castigo das ruas: o controle estatal da delinquência juvenil

Em 1990, o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe graves alterações nas estruturas 
institucionais do país no que tange ao tratamento da juventude em situação de risco, ou seja, tanto aquela 
que se torna vítima de violência, quanto a que se envolve na criminalidade, eis o escopo da doutrina da 
proteção integral e prioridade absoluta. Doutrina esta que, segundo Guará�, constitui um novo paradigma 
de atendimento às necessidades mais amplas (e não apenas às básicas) da infância e juventude, atribuindo a 
esta população a condição de sujeito de direito e rompendo com a antiga doutrina do código de menores 
(da situação irregular do menor).

Nesse mesmo sentido, o professor catarinense André Viana Custódio5, explica que a antiga concepção 
de menor em situação irregular, correspondia a uma resistência discursiva específica, influenciada pelo 
conceito positivista clássico da menoridade, cuja carga valorativa remontaria a uma séria de estigmas sociais 
excludentes. Por isso, o conceito jurídico de “menor” veio a ser instrumento de legitimação de diversas 
políticas de controle social, vigilância e repressão. 

Criado o dogma da proteção, onze anos se passaram deixando margem para uma reflexão crítica 
sobre esta doutrina, seus limites e alcance social. Segundo Viana Custódio6:

As possibilidades emancipatórias contidas na teoria da proteção integral, ainda 
sufocadas por certo viés menorista de parte dos atores sociais, tendem à libertação na 
medida em que se eleva o nível de politização e ampliam-se os espaços de participação 
democrática. O reconhecimento da condição de sujeitos de direitos às crianças e aos 
adolescentes, bem como, o próprio crescimento nos níveis de controle a participação 
social nas políticas públicas apontam para possibilidades interessantes no sentido da 
realização das utopias desejadas há muito tempo.

 Eis, que do projeto constituído sob o pressuposto da proteção integral, decorreram outros resultados, 
que nem o legislador constituinte, tampouco o infraconstitucional anteviram, pois apesar do importante 
reconhecimento da criança e do adolescente como sujeitos de direito, a base para a efetivação de seus direitos 
ainda não fora construída, vez que as políticas de proteção não repercutem, não são objeto do interesse 
midiático, e, com isso, acabam se tornando coadjuvantes diante do protagonismo da política assistencialista e 
de controle estabelecida pelo Estado.
 O problema da criminalidade infanto-juvenil, portanto, tem sido o mais das vezes tratado sob a ótica das 
leis de efeito midiático de emergência e de ganho político, cujo objetivo é a punição e não a prevenção, como 
acredita Ilana Casoy7, principalmente porque a mídia abastasse a projeção de inimigo e incentiva a cultura do 
medo. Isso significa dizer que a doutrina criminológica que embasa a cultura jurídica em torno do tema da 
delinquência juvenil está amparada em leis que apenas aparentemente resolvem o problema da insegurança.
 E, por falar em cultura jurídica, a relação entre crime e juventude confirma a necessidade de, no Brasil 
contemporâneo, abrirmos espaço para reflexão crítica sobre as justificativas e os limites das políticas de 
controle estatal. Isso porque, considerando a hipótese de que há enormes divergências entre o argumento 
da função corretiva e ressocializadora das sanções jurídicas e o argumento da organização e proteção social 
pelo direito, não percebemos a eficácia do controle do tempo e do espaço dos indivíduos transgressores das 
leis, apenas uma ambivalência discursiva entre o Estado intervencionista, detentor da violência legítima, e a 
cultura do medo promotora de uma obsessão securitária e de recursos de controle.
 Este tema, aliás, bem tratado pelo professor Luis Antônio Francisco de Souza, da Universidade de São 
Paulo, através dos subsídios da sociologia da punição de David Garland, pensamento que aqui destacamos 
pela sua forte ligação com o pensamento de Michel Foucault. Assim, o que há de comum entre Garland e 
Foucault reside no fato de que ambos percebem “o crime como peça-chave para a compreensão do processo 
de formação da modernidade e para a conformação de nossos valores e atitudes”, e o que os difere, além 
do mais é o ambiente histórico em que se debruçam Foucault (em Vigiar e Punir, do nascimento da prisão à 
modernidade) e Garland (em The Culture of Control, do controle do crime, na segunda metade do século XX).
 Ambas as contribuições autorais são significativas para os nossos estudos já que não incidem em 
generalizações ou propõem fórmulas de contingência imediata. São reflexões valiosas por considerarem 

5  www.online.unisc.br/seer/index.php/direito/article/view/657/454, publicado em 2008.
6  www.online.unisc.br/seer/index.php/direito/article/view/657/454, publicado em 2008.
7  Sobre a Criminalidade Juvenil. In: Sociologia – Ciência e Vida. Editora Escala, Ano II, Edição 31, 
outubro de 2010, pp. 20-23.

a relação entre os processos de construção social a partir de elementos históricos, culturais e também 
jurídicos.
  É nessa perspectiva que buscamos identificar as normas jurídicas de controle e proteção da juventude 
em conflito com a lei, e observar, no plano fático, a efetividade das referidas normas. E, dentre as normas de 
controle destacaremos em especial às de institucionalização de medidas de proteção e correção de menores 
em conflito com a lei, bem como as que se apresentam como referência discursiva sobre a relação crime, 
juventude e controle.
Também desejamos abrir espaço a discussão sobre a existência de vias de controle social informal da 
delinquência infanto-juvenil, e verificar a relação entre o discurso de redução da maioridade penal e o da 
proteção dos direitos humanos, e nessa direção seguimos.
 

3. As instituições jurídicas de controle do “menor infrator”8: estrutura em Pernambuco

Destacamos inicialmente a criação dos Conselhos Tutelares, com a função de proteger, fiscalizar o 
cumprimento e ajudar a garantir os direitos da criança e do adolescente. A Lei Federal n.º 8069/90 determina 
no seu artigo 88, inciso II, a criação de Conselhos como instrumento a mais para a proteção integral de 
crianças e Adolescentes. 

Em Pernambuco, a Lei Estadual nº 10.486/90 criou o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (CEDCA-PE). Já em Recife foi a Lei 16776/02 que institui e organizou a sistemática 
dos chamados Conselhos Tutelares. Então, podemos dizer que em Pernambuco, os Conselhos Tutelares atuam 
frente aos núcleos comunitários e representam o primeiro degrau no controle da delinquência juvenil, isso 
na teoria, pois a prática encontra graves obstáculos estruturais, como falta de recursos, infraestrutura e 
preparação de pessoal.

 O discurso que envolve os Conselhos Tutelares permite perceber como esse instrumento independente, 
porém ligado ao braço executivo do Estado, serve ao pretenso controle da criminalidade infanto-juvenil, e 
dizemos pretenso, porque a atuação dos Conselhos Tutelares em Pernambuco é algo discutível sob vários 
aspectos. 

 Outra instituição envolvida no controle da delinquência juvenil no referido estado é a Delegacia 
especializada na apuração de crimes envolvendo menores, ou Gerência de Polícia da Criança e Adolescente 
(GPCA).

Segundo informações da Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco, a Gerência de Polícia 
da Criança e do Adolescente, originalmente, teve a sua regulamentação através do decreto nº 17.495/94. 
Sua competência é a de: garantir a proteção, proteção e vigilância a crianças e adolescentes vítimas de 
qualquer tipo de violência, bem como, apurar os atos infracionais atribuídos aos adolescentes de 12 a 18 
anos incompletos, encaminhando os procedimentos aos competentes Juizados da Infância e da Juventude, 
de acordo com o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Além disso, também deve adotar ações 
que objetivem o resgate da cidadania, especialmente através de atendimentos psicossociais aos adolescentes 
apreendidos, velando para que sejam prontamente apresentados ao Ministério Público ou entregues aos pais 
ou responsáveis mediante Termo de Responsabilidade.

A GPCA-PE é dividida em departamentos como o de Repressão aos Crimes Cometidos Contra 
Crianças e Adolescentes, de Investigações de Atos Infracionais, o Apoio Técnico e o UNIPRAI (Unidade de 
Prevenção ao Ato Infracional), que tem como missão apurar os atos infracionais dos adolescentes em conflito 
com a lei, conta com equipe de profissionais especializados, cujo objetivo maior seria a prevenção e não 
somente a repressão de delitos, atender o espírito da lei e os reclamos daqueles que lutam por um mundo 
melhor buscando em cada ação deixar claro que polícia não se faz com violência e sim com inteligência e 
capacidade.

Pernambuco foi o Estado do País pioneiro a ter uma Polícia Especializada no atendimento de 
adolescentes em conflito com a Lei, como crianças e adolescentes vítimas de qualquer tipo de violência. 
Desta forma, também inovadora a concepção de “Apoio Técnico” no contexto policial, mostrando-se hoje, 
imprescindível ao desenvolvimento do ideal de segurança pública.9

8  O discurso atual pede a adequação dessa expressão para “menor em conflito com a lei”.
9  http://www.policiacivil.pe.gov.br/gpca/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=
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Mas, o sistema de controle, contenção e punição do menor infrator ainda conta com Varas Judiciais 
especializadas (em Recife os processos são julgados pela Vara de Crimes Praticados por Crianças e Adolescentes 
ou Terceira Vara da Infância da Capital). Já a execução de medidas sócio-educativas compete a Vara Regional 
da Infância e Juventude da 1ª Circunscrição, no Centro Integrado da Criança e do Adolescente (CICA).

 E é justamente a partir dos chamados “Processos de Execução de Medidas sócio-educativas” que 
começamos a pensar sobre os discursos em torno do controle (disciplina) e da garantia dos direitos dos 
menores envolvidos com a criminalidade.

 Estes “discursos” a que nos referimos, estão inseridos nos processos tanto quanto na legislação e até 
nas mensagens midiáticas. Por isso, selecionamos o discurso em torno da redução da maioridade penal para 
exemplificar as reflexões sobre a relação de eficiência ou ineficiência do controle social da delinquência.

4. Democracia e direitos da juventude: os discursos sobre a redução da menoridade no Brasil

a) Os discursos jurídicos

 A doutrina da proteção integral introduziu novos discursos em torno da subjetividade de crianças e 
adolescentes. Estas mudanças vão além da esfera jurídica (sujeitos de direito) e alcançam as estruturas do 
desenvolvimento bio-psicológico e relações sociais (familiares e comunitárias). 
 Estas mudanças na forma de ver e entender as necessidades, direitos e a conduta de crianças e jovens 
podem ser observadas a partir dos discursos produzidos institucionalmente, desde os debates do segmento 
doutrinador, até o âmbito parlamentar.
 Sobre o âmbito legislativo, aliás, Marcelo da Silveira Campos10 salienta que várias propostas de emendas 
à Constituição, cujo intuito é a revisão da maioridade penal, e a justificativa é que os jovens de antes não 
possuíam as condições de formação atuais, ou mesmo que atualmente o direito ao voto é facultado a partir 
dos 16 anos, podendo, então, serem responsáveis penalmente aos 16 ou até 14 anos de idade.
 A discussão é perfeitamente cabível dentro da perspectiva do Estado Democrático Brasileiro, em 
que pese o problema da delinquência juvenil envolver questões referentes aos direitos humanos relativos à 
situação da menoridade (infância e juventude), bem como à própria segurança pública. 
 Por isso, entendemos pertinentes, mas até certo ponto, pouco amadurecidos os discursos parlamentares 
sobre a redução da maioridade penal, vez que os argumentos apresentados muitas vezes refletem muito mais 
um objetivo imediatista e eleitoreiro, do que propriamente a preocupação com tal ponderação de valores e 
bens jurídicos e sociais.
 Por outro lado, o discurso administrativo, diferente dos discursos políticos, se distingue pela sua 
atenção aos ditames legais, até pela adequação necessária ao princípio da legalidade. Contudo vale destacar, 
que embora o discurso referente aos relatórios anuais de responsabilidade administrativa, como percebemos 
da leitura do relatório de gestão (2007- 2010) da FUNASE (Fundação de Atendimento Socioeducativo, 
órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos – SDSDH), eis um trecho do 
documento:

A instituição reafirma, como imprescindível, considerando o Princípio da Incompletude 
Institucional, o desenvolvimento de ações integradas e intersetorializadas com as 
diversas Secretarias de Governo, buscando a co-responsabilidade técnico-orçamentária 
para atividades/serviços, em sintonia com o seu Projeto Sócio-Pedagógico. Para isso, 
é de fundamental importância a efetiva participação nos sistemas e nas políticas de: 
educação, saúde, trabalho, assistência social, cultura, esporte e lazer, dentre outras, 
com vistas à inserção dos adolescentes na sociedade. Inserção essa que, efetivamente 
possa transcender os muros da Instituição.

Finalidade: Promover, no âmbito estadual, a política de atendimento aos adolescentes 
envolvidos e/ou autores de ato infracional, com privação e restrição de liberdade, 
visando a garantia dos seus direitos fundamentais, através de ações articuladas com 

2
10 CAMPOS, Marcelo da Silveira. Mídia e Política: a construção da agenda nas propostas de redução da  Maioridade penal 
na Câmara dos Deputados. OPINIÃO PÚBLICA, Campinas, vol. 15, nº 2, Novembro, 2009, p.478-509.

outras instituições públicas e a sociedade civil organizada, nos termos do disposto no 
Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/90.

 Questiona-se, no entanto, que apesar de todos esses esforços e integração entre Administração 
Pública e os demais poderes, a criminalidade juvenil segue uma linha crescente ao longo dos anos, conforme 
dados do próprio relatório (em 2007 eram 6.281 adolescentes institucionalizados, em 2010, o número foi 
8.566).
 

b) O discurso da mídia e a visibilidade

Tanto o estudo mais sucinto de Marcelo da Silveira Campos sobre a Repercussão pública dos crimes 
praticados por menores em 2003 e 2007, quanto à pesquisa aprofundada de Mione Apolinário Sales, revelam 
uma juventude transgressora na mira da imprensa.

As conclusões de Silveira Campos são no sentido de que: 1º) Os infratores estão afastados dos 
processos de criação da informação midiática. Quando as pesquisas apontam o aumento do apoio da população 
à diminuição da maioridade penal, essas pesquisas estão deixando de lado e negligenciando as “vozes” dos 
infratores ou de outros setores que possam ser contrários a redução, massificando uma posição parcial e 
tentando transformá-la em “geral”; 2º) ocorre a influência da ‘opinião pública’, ou seja, alguns indivíduos ou, 
no caso, os parlamentares organizam a sua percepção (seus esquemas interpretativos) sobre uma temática.

Já as conclusões de Mione Sales11 indicam a construção de um quadro “que exponencia sem 
contextualização e performance dos adolescentes como agressores, como se pode ver, e cuja repetição 
cristaliza as suas figuras em metáforas da violência, o que é, em suma, uma realidade falsa.”

O discurso midiático ajuda a consolidar, então, certos mitos em torno da delinquência juvenil: a) o 
mito do hiperdimensionamento, relacionado à ênfase nos crimes graves; b) o mito da periculosidade, pela 
divulgação maior de crimes de homicídio, por exemplo; e c) o mito da impunidade, dada a precária informação 
dos meios acerca do ECA e das medidas sócio-educativas.

Assim, considera-se importante a continua reflexão da sociedade brasileira e todos os setores sobre 
o problema, que longe está de ter sua complexidade ou reiteração reduzida, pois a relação delinquência e 
controle justamente refletiria esta sociedade “indisciplinar” que vivemos.
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RESUMO

O presente trabalho tem por objeto abordar a problemática que envolve a infância e juventude em contato 
com o Sistema de Justiça Criminal, suas ambigüidades e perversidades. Neste percurso analítico/reflexivo 
aborda-se as armadilhas subjacentes ao discurso moderno protetivo controlador que legitima o Estatuto 
da Criança e do Adolescente e sua prática discriminatória e estigmatizante. Para isso se percorre um breve 
histórico, trabalhando-se com a hipótese da infância como construção social e o recente passado higienista 
das políticas criminais repressoras. Após passa-se a abordagem contemporânea da promessa de proteção 
integral e a realidade da prática da repressão e do medo massificado. Onde se verifica a manutenção a figura 
menor/infrator, mantendo-se o binômio menor-criança que o ECA discursivamente pretendia acabar. Em 
seguida, analisa-se os desdobramentos que envolvem o contexto de vulnerabilidades e desvio, ou pelo menos 
o entendimento de um indivíduo como desviante a fim de tentar desvelar elementos da condição do indivíduo 
(jovem) envolvido com a sistema penal criminalizador/penalizador e estigmatizante. Objetiva-se reafirmar a 
insuficiência e incapacidade do Direito moderno estatal (monista) em dar conta das complexidades surgidas 
no ceio da sociedade moderna e a infância e juventude inseridas nesta perversa relação dos imperativos 
do consumo e da liberdade vigiada. Não se tem a pretensão propor respostas, apenas a discussão detida 
do tema na tentativa de abarcar a problemática com a complexidade que merece. Trata-se de pesquisa 
eminentemente bibliográfica que se pauta por um de viés crítico reflexivo. Tal estudo faz parte de um esforço 
teórico maior inserido no projeto de dissertação e se encontra na fase de construção da fundamentação e 
revisão bibliográfica.   

Palavras-chave: infância; modernidade; vulnerabilidades; desvio; armadilhas.
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RESUMO

Ante a sociedade de desigualdades econômicas e sociais da qual participam os indivíduos atualmente, torna-
se difícil definir de maneira precisa o que seria a democracia. De fato, como um processo em construção, a 
democracia pressupõe a intensa participação de todos os cidadãos para o fortalecimento dos princípios que a 
sustentam, os quais, sejam individuais ou sociais, devem ter a dignidade humana como fundamento. Em virtude 
de complexidade das relações sociais e individuais – decorrentes das desigualdades existentes, que geram 
exclusão social e acentuam práticas discriminatórias -, das mudanças na estrutura familiar, e do pouco diálogo 
existente, percebe-se a exacerbação dos conflitos e a escalada da violência. Nesse contexto apresenta-se a 
mediação comunitária enquanto método consensual de administração de conflitos, estimulando a participação 
do cidadão na solução das controvérsias. Assim, a partir da análise da experiência realizada pelo Ministério 
Público no Estado do Ceará durante o ano de 2010, o presente estudo objetivou verificar como a mediação 
comunitária pode contribuir para a construção do processo democrático. Dessa forma, procurou-se enfocar 
os aspectos do acesso à justiça, do fomento à inclusão social, passando pelo regaste da dignidade humana, 
como forma de estímulo para o exercício da cidadania ativa. Torna-se necessário potencializar a capacidade 
de participar, de forma real e direta, nos processos comunitários, no processo de tomada de decisões e na 
implementação e/ou aplicação das políticas que afetam a comunidade, com vista à igualdade de oportunidades 
entre os diferentes atores sociais. Concluiu-se, a partir da reflexão realizada, que a implementação de um 
sistema de gestão participativa com o envolvimento ativo de todos os cidadãos implica o desenvolvimento 
de um processo adequado e democrático, eficiente e efetivo, capaz de tirar o maior proveito possível das 
mais-valias oferecidas pelas metodologias de construção colaborativas de soluções.

Palavras-chaves: democracia; cidadania; mediação comunitária; administração de conflitos. 
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Justiça Restaurativa e Sistema Penal: contribuições abolicionistas para uma política criminal 
do encontro.
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Resumo: o presente trabalho aponta para a fragmentação da criminologia crítica, e apresenta o abolicionismo 
penal como uma de suas principais correntes. A justiça restaurativa, por sua vez, é apresentada como política 
criminal oriunda da crítica abolicionista, cujo substrato teórico é fundamental para a criação e estruturação 
desse novo modelo de administração de conflitos. São utilizados exemplos nacionais e internacionais para 
demonstrar a viabilidade de sua adoção no Brasil. 
O trabalho faz parte dos estudos de doutorado do autor, e encontra-se em fase inicial de escrita.
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RESUMO
Objeto
O presente trabalho tem por objeto a análise dos intrumentos jurídico-positivos que hodiernamente viabilizam 
o exercício do controle popular no bojo da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - 
ANP. 
Objetivos 

A pesquisa objetiva perquirir acerca da existência e da efetividade de instrumentos jurídico-positivos 
que viabilizam o exercício do controle popular no bojo da ANP, tendo em vista a centralidade do tema 
especificamente na indústria energética para a concretização dos princípios democrático, da soberania 
nacional e do desenvolvimento nacional, ansiados pelo povo brasileiro, insculpidos na Constituição Federal de 
1988 e também em tratados internacionais assinados pelo país.
Metodologia
Utilizou-se como método a pesquisa jurídica teórico-empírica.

Estado atual da pesquisa
O Brasil está iniciando as análises científicas dos mecanismos de participação e controle popular na 
Administração Pública, os quais são essenciais para o amadurecimento de nossa democracia e para o 
desenvolvimento sócio-econômico do país. Podem ser citados os trabalhos pioneiros de autores como Diogo 
de Figueiredo Moreira Neto e Gustavo Binenbojm. Tal análise se torna ainda mais necessária no contexto 
das agências reguladoras e no tocante à indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis, principais fontes 
energéticas da atualidade que envolvem complexas relações entre os Estados, grandes companhias privadas 
e indivíduos, além de movimentarem quantias vultosas de dinheiro, exigindo, por conseguinte, um amplo e 
efetivo controle popular. 
PALAVRAS-CHAVE
Controle popular. Administração Pública democrática. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis. 
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Utilizou-se como método a pesquisa jurídica teórico-empírica.

Estado atual da pesquisa
O Brasil está iniciando as análises científicas dos mecanismos de participação e controle popular na 
Administração Pública, os quais são essenciais para o amadurecimento de nossa democracia e para o 
desenvolvimento sócio-econômico do país. Podem ser citados os trabalhos pioneiros de autores como Diogo 
de Figueiredo Moreira Neto e Gustavo Binenbojm. Tal análise se torna ainda mais necessária no contexto 
das agências reguladoras e no tocante à indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis, principais fontes 
energéticas da atualidade que envolvem complexas relações entre os Estados, grandes companhias privadas 
e indivíduos, além de movimentarem quantias vultosas de dinheiro, exigindo, por conseguinte, um amplo e 
efetivo controle popular. 
PALAVRAS-CHAVE
Controle popular. Administração Pública democrática. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis. 

Do Estado Liberal ao Estado Democrático de Direito: a implantação das promessas 
modernas entre o ativismo judicial e a busca por respostas constitucionalmente 
adequadas.

RESUMO: O objeto do presente artigo consiste em propor uma análise crítica-reflexiva em torno do papel 
do Poder Judiciário na implementação das promessas (não cumpridas) da Modernidade. Para tanto, este paper 
se valerá, em um primeiro momento, de uma breve apreciação histórico-contextual entre o Estado Liberal 
e o Estado Democrático de Direito para elucidar as origens das promessas modernas. Em seguida, desvela 
o surgimento do Ativismo Judicial, no Brasil, como uma decorrência do não cumprimento das referidas 
promessas, minudenciando, por via de conseqüência, os (diversos) problemas oriundos de uma praxis jurídica 
ativista. Dentre esses problemas destacam-se a discricionariedade – como resquício de uma racionalidade 
solipsista – e o enfraquecimento da participação político-democrática (da sociedade) em detrimento da 
expansão do Poder Judiciário. Por fim, propõe, com base no “método” fenomenológico-hermenêutico e 
na hermenêutica filosófica, a tese da resposta constitucionalmente adequada (Lenio Streck) e o modelo 
heterorreflexivo (Wálber Carneiro) como condições de possibilidade para o controle das decisões judiciais 
a fim de que estas não usurpem totalmente as possibilidades do jogo democrático. Em arremate, quanto ao 

estado atual da pesquisa, insta salientar que o presente trabalho resulta de uma síntese da conjunção dos 
trabalhos de conclusão de curso dos autores, intitulados A efetividade do direito constitucional à saúde: Em busca 
da resposta hermeneuticamente adequada à concretização da Constituição e O lugar e o papel do substancialismo 
constitucional: (im)possibilidades do Ativismo Judicial na teoria hermenêutica.
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Uma leitura a partir de Jacques Rancière: a democracia como política e o direito como polícia

Luana Renostro Heinen – Mestranda em Direito pela UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), na 
Linha “Filosofia, Teoria e História do Direito” – e-mail: luanarh@yahoo.com.br

Marcel Mangili Laurindo – Graduado em Direito pela UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) – 
e-mail: rousseau1750@yahoo.com.br

 

- GT – Controle Social, Estado e Democracia.

- Resumo: O trabalho objetiva compreender as relações entre direito e democracia, no atual sistema 
consensual, tendo como marco a obra de Jacques Rancière. A democracia é, para Rancière, prática política. 
Enquanto o direito representa a polícia, um instrumento de controle social, de ordenação do mundo sensível.

Para Rancière a política é uma das formas pelas quais se pode interferir na ordenação do mundo sensível. 
Assim, a racionalidade política está ligada à produção de situações de dissenso, que produzam, de alguma forma, 
perturbação no sensível. A política se inicia, então, quando a ordem natural da dominação é interrompida pela 
instituição de uma parcela dos sem-parcela. “Sem-parcela” nada mais são do que aqueles sem título algum, 
o povo. Nesse contexto, a democracia é entendida, não como uma forma de governo, mas como a própria 
prática da política, isso é, o fato de que ajam como governantes aqueles que não têm diploma de governo, nem 
competência para fazê-lo. De uma certa maneira, a democracia é o poder dos incompetentes, isso é, ela é a 
ruptura das lógicas que fundam um modo de governo sobre uma suposta competência: a democracia é, pois, 
a interrupção das lógicas da desigualdade.

A política se opõe à polícia, que é, para Rancière, o conjunto dos processos pelos quais se operam a agregação 
e o consentimento das coletividades, a organização dos poderes, a distribuição dos lugares e os sistemas de 
legitimação dessa distribuição.

Hoje, tem-se um sistema consensual, em que o Direito converte os litígios políticos em problemas jurídicos 
técnicos, a serem racionalmente negociados entre as partes e de acordo com normas previamente 
estabelecidas. A democracia consensual, formal, esvazia a participação política para além do voto. Reduz-se 
cada vez mais o espaço da política, que passa a ser entre a literalidade abstrata do direito e a polêmica sobre 
suas interpretações.

- Palavras-chave: Política; Polícia; Democracia; Jacques Rancière.

A violência doméstica e familiar contra a mulher tensionada entre as perspectivas “penalizantes” 
e “informalizantes” presentes no campo jurídico penal

Priscila da Silva Barboza (Bacharela em Direito pela FURG, 
Advogada, Especialista em Direito Público pela FMP/RS e 
Mestranda em Ciências Sociais pela UFPel)
priscilasbar@yahoo.com.br

GT: Controle Social, Estado e Democracia

Resumo: O foco do presente trabalho é o estudo da judicialização das relações sociais a partir da dicotomia 
público-privada encontrada nos casos de violência doméstica e familiar levados a análise do Poder Judiciário 
no contexto do Município de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Pretendeu-se verificar as tensões existentes na 
iniciativa de algumas mulheres “vítimas” ao optarem pela desistência, ou pelo prosseguimento das demandas 
que visam à responsabilização de seus “agressores”. Para tanto, realizou-se um estudo de caso nesse local, 
utilizando-se roteiros de entrevistas semi-estruturadas com cinco agentes jurídicos e 12 “vítimas” de violência 
doméstica e familiar em Pelotas. Com relação ao campo jurídico penal em específico, observou-se que na 
política pública desse tipo de violência, fazem-se presentes duas ordens de discursos distintos e tensionados. 
Estes, ora contém um sentido “informalizante”, ora “penalizante”. Cada qual disputaria o monopólio da melhor 
forma de dizer o Direito sobre a violência física e simbólica. Este último discurso estaria representado na lei 
Maria da Penha, ao menos, quando de sua criação, ao passo que aquele por alguns institutos não penalizantes 
que permanecem nessa lei, tornando-a mista (penalizante com resquícios informalizantes). Nas entrevistas 
semi-estruturadas realizadas com os agentes jurídicos mencionados, percebeu-se que tais profissionais 
compreendem a sua atuação profissional a partir da tensão mencionada, ora preponderando um ou outro 
aspecto. Com relação às mulheres “vítimas” entrevistadas, observou-se que estas compreendem de forma 
relacional alguns signos jurídicos penais, como os de “agressor”, “vítima” e “culpa”. Tais entendimentos, por 
sua vez, transpareceriam especificidades da realidade social que contribuem ainda mais para o tensionamento 
do campo jurídico penal.
Palavras-chave: Mulheres; Violência; Campo jurídico.
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Massacre em Realengo: Uma análise das capas dos jornais O Globo, Extra e Meia-hora à luz da 
teoria da seletividade do direito penal e da semiolinguística.

Camila Souza Alves1

Tiago Magaldi Granato Silva2

Resumo
E. R. Zaffaroni concebe o sistema penal como essencialmente seletivo; sua seletividade se faz em 

duas etapas: no estabelecimento do programa penal (criminalização primária) e na ação punitiva concreta 
(criminalização secundária). Sendo o programa penal impossível de ser realizado completamente, as 
agências policiais são obrigadas a selecionar uma parte ínfima para ser cumprida. Tal seleção é orientada 
discursivamente por empresários morais.

O presente trabalho se movimenta dentro deste modelo, que destaca o papel da orientação 
discursiva na seletividade penal. Recortando a categoria “empresário moral”, focamos as agências 
de comunicação social. Dentro deste universo, escolhemos tratar da mídia impressa e, finalmente, 
selecionamos, como corpus, três capas de jornais – O Globo, Extra e Meia-hora – de um mesmo dia (03 de 
março de 2011), quando foi noticiada a morte de um grupo de estudantes de uma escola do Município do 
Rio de Janeiro.

Propomos a conjugação deste modelo com uma teoria da linguagem que entenda a mídia enquanto 
discurso. Coordenando-o com a dupla lógica midiática evidenciada por P. Charaudeau, procederemos a uma 
análise do corpus.

O filósofo Giorgio Agamben nos permitirá maior alcance na análise. Com ele, atentaremos para 
como é discursivamente trabalhada a própria condição humana – no caso, do realizador dos disparos. Se 
Zaffaroni nos permite entender a função específica do discurso midiático na seletividade, Agamben nos 
levará ao fundo da questão punitiva: em face do poder punitivo, a quem será permitido viver? Ou, em outras 
palavras, quem será selecionado, legitimamente, para sofrer a exclusão do status jurídico – quem será o 
“monstro”?
Palavras - chave: Seletividade penal; mídia; semiolinguística.

Abstract
Zaffaroni conceives the punitive system as a selective one. Selection is done in two steps: the so-

called primary and secondary criminalization. The former is the establishment of a criminal program while 
the latter is concrete punitive actions. Once it is impossible to carry out the entire criminal program, 
police agencies must select part of it to be executed. Moral entrepreneurs guide this selection making use of 
discourse.

The present work highlights the discourse orientation in this selective punitive-system, focusing on 
social communicative agencies. Press media was chosen to be source of this work’s analysis corpus, which 
consists of the newspapers’ covers - O Globo, Extra and Meia-Hora – all of them from the same day (March 
3rd, 2011). On that day, the death of 12 students from a Public School in Realengo (Rio de Janeiro) was 
reported.

 A combination of the Zaffaroni’s model and a Language Theory is proposed. The idea is to 
understand the press as discourse, following into Charaudeau’s steps. The analysis is to be enriched by 
Agamben’s work that deals with the human condition. Is Zaffaroni allows us to understand the specific 
purpose of media’s discourse, Agamben help us to reflect about the following questions: who can live? Who 
will be selected to suffer the exclusion of his/her legal status – who is the monster?
Key-words: criminal selection; media; semiolinguistic.

Introdução
Antes de abordarmos o tema diretamente, cabe realizarmos um esboço do contexto social e 

político no qual estão inseridos os fatos noticiados pela mídia analisada. Tal proceder é fundamental na 
medida em que a análise não se dará sobre uma mídia impressa em abstrato, sobre discursos sem conexão 

1  Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito/UFF
2  Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito/UFF

com a realidade. Trata-se, obviamente, de uma contribuição ao estudo do papel das mídias na seletividade 
penal, mas nos parece bastante exagerada qualquer afirmação que procure afirmar uma pretensa “soberania 
midiática”; de modo algum o que trazemos aqui busca outorgar aos meios de comunicação um poder 
sobrenatural sobre os fatos. As mídias fornecem uma leitura dos eventos, uma filtragem da realidade; isso 
significa que há por eles uma construção de mundo. No entanto, supor que haja uma manipulação pelas 
mídias é fazer uma redução simplista do fenômeno, especialmente se considerarmos as mídias uma instância 
social que opera sob uma lógica econômica. Ainda que haja uma leitura da realidade a transmitir, enquanto 
entidade econômica as mídias devem também ter em conta a receptividade de seu produto: em suma, elas 
não falam apenas o que querem, mas aquilo que, em certa medida, se quer ouvir. Não se pode esquecer 
também que forma e conteúdo mantém uma relação estreita, de modo que a maneira de veiculação daquilo 
que se quer transmitir/ouvir também é um fator a ser considerado.

 A seletividade penal não é invencionice ou exagero. Ela se dá na prática, cotidianamente; se 
abate sobre mentes e corpos dos vulneráveis ao poder punitivo. Assim, não se trata de obscurecer nem 
tampouco de ignorar a realidade concreta do poder punitivo, ou seja, de suas agências secundárias – sobre 
as quais recai a tarefa de realizar a seleção concreta dos indivíduos puníveis. Mas o campo de análise deste 
trabalho é outro. Abordamos aqui a atividade da orientação discursiva realizada pelo que Zaffaroni chama, em 
geral, de empresários morais. Trata-se, portanto, de analisar discursos. Da mesma forma, poderíamos ter nos 
debruçado sobre discursos religiosos ou jurídicos, políticos ou desportivos, já que o que importa na seleção 
é a atividade comunicativa empreendida por esses empresários morais, dos quais as mídias se destacam por 
sua abrangência. 

1. Notas sobre o corpus
Trata-se de um evento ocorrido no dia 07 de abril de 2011, no bairro de Realengo, na cidade do Rio 

de Janeiro. Um rapaz de 23 anos entrou em uma sala de aula da escola da qual havia sido aluno até 2003, 
com armas de fogo, e atirou em alguns estudantes ali presentes. De sua ação resultaram 12 mortes. Um 
policial militar foi chamado ao local e ao final o rapaz terminou morto.

O fato foi noticiado durante todo o dia por vários meios de comunicação. No dia seguinte, os 
jornais trouxeram a notícia sobre o ocorrido como capa. Selecionamos três delas, a saber, a capa do jornal 
O Globo, do jornal Extra e do jornal Meia-Hora de Notícias. Após algumas considerações de ordem 
teórica, procederemos à análise das capas.

2. Seletividade penal e construção de estereótipos
Recorreremos aqui aos estudos que Eugênio Raúl Zaffaroni dedica à temática da seletividade 

criminal. Ele não se propõe a estabelecer uma teoria social de fôlego. Sua contribuição fundamental reside 
no campo dos estudos sobre o sistema penal – entendendo este pelo conjunto de suas agências. Seu 
modelo estabelece dois tipos de criminalização: primária e secundária. 

A criminalização primária caracterizaria o ato legislativo que estabelece um programa punitivo, é o 
“ato e o efeito de sancionar uma lei penal material que incrimina ou permita a punição de certas pessoas”3. 
Essa criminalização primária é levada a cabo pelo que o autor chama de “agências políticas”. A próxima 
etapa do modelo estabelecido por Zaffaroni é a da criminalização secundária, que significa a ação punitiva 
exercida sobre pessoas concretas. 

A disparidade entre o imenso programa penal e a capacidade punitiva concreta leva à necessidade 
de uma seleção garantidora de um cumprimento mínimo do programa. A atividade de seleção se 
realiza pelas agências policiais, mas não segundo o seu critério exclusivo. Elas se valem das orientações 
estabelecidas pelo que o autor chama de “empresários morais” – agentes ideológicos que, através de uma 
atuação comunicativa, influenciam a opinião pública –, que podem ser quaisquer agentes que realizem um 
fenômeno comunicativo. “Não importa o que seja feito, mas sim como é comunicado”4. A incapacidade das 
agências policiais de dar conta do programa punitivo leva a que o crime punido será sempre a exceção, e 
a impunidade (em abstrato), a regra. Por este motivo, os empresários morais terão sempre fundamentação 

3  ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Direito penal brasileiro. 2.ed. Rio de 
Janeiro: Revan, 2003. p.43.
4  Op. Cit. p. 45.
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de seu discurso acerca da impunidade. O resultado desta dinâmica é que não será a punição de fato o 
remédio para a tensão social criada por esses agentes, mas medidas que visem retirar a centralidade 
comunicativa das suas reivindicações.

A seletividade recairá sobre aqueles que têm menor acesso ao poder político, econômico ou 
comunicativo, ou seja, sobre aqueles que não possuem meios de obter ou convencer um empresário moral 
que o apóie. Em suma: aqueles cuja punição causará menos problemas na esfera pública.

A punição dessas pessoas, potencializada pelos agentes comunicativos que não lhes dão o acesso 
aos meios de comunicação, cria uma imagem pública do delinqüente, um estereótipo, que orientará 
novamente a seleção secundária, realimentando o processo. Na dinâmica estabelecida pelo autor, portanto, 
cada pessoa está em um certo estado de vulnerabilidade ao poder punitivo que será diretamente 
proporcional à semelhança do indivíduo com o estereótipo criminalizado. Até que ponto, no caso em que 
estamos trabalhando, é construída uma imagem do delinqüente que proporcione seu enquadramento em 
um estereótipo e, portanto, em uma situação de vulnerabilidade passível de punição? – punição esta, aliás, 
que foi efetivamente levada a cabo, como o desfecho do caso nos leva a crer?

Apesar de Zaffaroni construir um modelo em que o discurso tenha um papel preeminente, os 
mecanismos discursivos não são seu objeto. A análise de um material lingüístico de que se valem os 
empresários morais – no caso, a mídia impressa – necessita de um instrumental teórico específico, do qual 
nos ocuparemos nas linhas que se seguem. 

3. O ato de linguagem e seus sujeitos

Na perspectiva da semiolinguística, o ato de linguagem é, necessariamente, interenunciativo. Falar, 
escrever ou realizar qualquer outro ato de linguagem implica mais de um sujeito; grande parte das teorias 
lingüísticas identifica duas personagens, classificando uma como emissora e outra receptora de mensagens. 
A esta última é destinado um papel quase acessório. Charaudeau se distancia dessa tradição ao apontar 
para a ação que ambas as personagens executam. Desdobra, dessa maneira, os sujeitos da linguagem em 
quatro, a saber: sujeito destinatário e sujeito interpretante; sujeito enunciador e sujeito comunicante.

Para entender os sujeitos da linguagem, é preciso, antes, compreender como Charaudeau vê o 
próprio fenômeno linguageiro. Há nele uma dupla dimensão ou um duplo valor: o primeiro é chamado de 
Explícito e o segundo, Implícito. O Explícito é entendido como simbolização referencial, isto é, a linguagem 
permite que se nomeie o real e o conceitue. Criam-se estruturas morfossemânticas que se ligam ao real 
e são reconhecidas por todos independentemente de uma contextualização. Em outras palavras, há uma 
dimensão da linguagem que está ligada à representação da realidade (atividade referencial), pela qual são 
construídos conceitos (atividade de simbolização) sobre o real. A isso Charaudeau chama simbolização 
referencial. Já o Implícito diz respeito à significação que se faz pela linguagem. Ao contrário da dimensão do 
Explícito, para chegar-se até ele, é essencial que se considerem as circunstâncias de produção do ato de 
linguagem. O Implícito, portanto, só será apreendido a partir de um jogo de remissões a algo que está além 
do Explícito: �é um jogo construtor da significação de uma totalidade discursiva que remete a linguagem a 
si mesma como condição de realização dos signos, de forma que não signifiquem mais por si mesmos, mas 
por essa totalidade discursiva que os ultrapassa”5.

Explícito e Implícito não são instâncias separadas em blocos. Essas duas dimensões se relacionam 
durante todo o momento de constituição e interpretação do ato de linguagem. A relação que se estabelece 
entre elas, todavia, não é propriamente pacífica. Trata-se, para Charaudeau, de uma relação conflitual em 
razão da sobreposição da dimensão implícita. Se é preciso, por um lado, um mínimo de referencialidade para 
que aqueles engajados no ato de linguagem possam compreender-se, a significação do ato da linguagem só 
será apreendida se considerarmos a situação de comunicação. 

Dessa maneira, o fenômeno linguageiro se constitui em um duplo movimento. No primeiro 

5  CHARAUDEAU, Patrick. Linguagem e discurso: modos de organização. Coord. Trad. Ângela M. S. Corrêa e Ida Lúcia 
Machado. 2 ed. São Paulo: Contexto, 2010. p. 25.

movimento, exocêntrico, o ato de linguagem é levado a manter uma relação de intertextualidade em uma 
esfera muito ampla; tão vasta, de fato, que necessariamente ultrapassa o contexto Explícito. Esse caminho 
faz com que se produza a significação. No segundo movimento, endocêntrico, o ato de linguagem mantém 
relações com outros signos, constituindo-se como valor de diferença (isso é o que não é aquilo); nesses 
passos, forma-se o sentido. 

Sendo o Implícito parte do ato de linguagem e esse apenas apreendido em uma relação intertextual, 
a teoria de Charaudeau garante um lugar para as circunstâncias do discurso na constituição do ato de 
linguagem. O autor define Circunstâncias do discurso como “o conjunto de saberes que circulam entre os 
protagonistas da linguagem”6, entendidos esses saberes como: (i) os saberes dos sujeitos sobre o propósito 
do ato linguageiro ou o investimento de suas práticas sociais, isto é, saber sobre o mundo a partir de suas 
práticas sociais; e (ii) os saberes dos sujeitos a respeito um do outro. 

Chegamos, então, ao ponto de partida; os sujeitos do ato da linguagem. Dissemos, inicialmente, 
que Charaudeau entende o ato de linguagem como interenunciativo que é construído por quatro sujeitos. 
Precisamos, agora, compreender quem são eles.

Não é difícil notar dois deles: aquele que produz o ato de linguagem e o seu interlocutor. Chama-
se EU o primeiro e o segundo TU. Para Charaudeau, no entanto, não há somente dois, mas quatro sujeitos. 
Falamos que o ato de linguagem tem, como uma de suas partes, as Circunstâncias de discurso, entendidas 
como os saberes que circulam entre os protagonistas, incluindo-se o saber que um tem sobre o outro. 
Seguindo essa linha, podemos ver os sujeitos da seguinte maneira:
	TU- interpretante (TUi): não podemos entender o TU como um simples receptor de mensagem; é um 

sujeito que constrói uma interpretação sobre as circunstâncias de discurso, inclusive, sobre o EU, em 
uma tentativa de ler suas intenções. 

	TU-destinatário (TUd): o EU dirige-se a um TU que imagina ser adequado ao seu propósito linguageiro. 
Ele está na área de domínio do EU, já que é por ele concebido. “É um sujeito de fala, que depende do 
EU, já que é instituído por esse último. Pertence, portanto, ao ato de produção produzido pelo EU” 7.

	EU-enunciador (EUe): se o EU constrói uma imagem do TU, de sua parte também o TU constrói 
uma imagem do EU durante seu processo de interpretação. Por outro lado, o próprio EU constrói, 
durante o processo de produção do ato de linguagem, uma imagem de si, que representa seu traço de 
intencionalidade. A essas imagens produzidas chamamos EU-enunciador. 

	EU-comunicante (EUc): é aquele que inaugura o ato de linguagem, sendo seu locutor. 

 Esse desdobramento nos permite identificar dois circuitos de produção de saber, quais sejam um 
circuito de fala configurada (ou seja, um espaço interno) e um circuito externo à fala configurada (espaço 
externo). No âmbito do espaço interno, estão os seres da fala, ou seja, o EUe e o TUd, que são criados a 
partir das representações linguageiras das práticas sociais. No campo do espaço externo, estão os seres 
agentes instituídos como imagem de um sujeito comunicante e outro interpretante, respectivamente, EUc 
e TUi. Sua instituição se dá por um saber ligado a um conhecimento sobre a organização do real. Vemos, 
portanto, claramente, duas representações de mundo: uma representação discursiva, instituída no espaço 
interno, e uma representação da situação de comunicação, possível de ser vista no espaço externo.

Resumidamente,

“Todo ato de linguagem resulta de um jogo entre o Implícito e o Explícito e, por 
isso: (i) vai nascer de circunstâncias de discurso  específicas; (ii) vai se realizar no 
ponto de encontro dos processos de produção e interpretação; (iii) será encenado 
por duas entidades, desdobradas em sujeito de fala e sujeito agente. O ATO DE 
LINGUAGEM e os SUJEITOS serão, pois, representados pelo seguinte esquema”:

Pensamos que a teoria dos sujeitos de Charaudeau pode ser ajustada à noção de ethos na releitura 
de Maingueneau, pois ela nos permitirá compreender que, consciente de que o TUd construirá uma imagem 
sua, o EUe constrói também, pelo discurso, uma imagem de si. Ruth Amossy explica essa noção da seguinte 
maneira: “a representação da pessoa do locutor anterior a sua tomada de turno - /.../ - está freqüentemente 

6  Op. Cit. p. 32.
7  Op. Cit. P. 47.
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no fundamento da imagem que ele constrói em seu discurso: com efeito, ele tenta consolidá-la, retificá-la, 
retrabalhá-la ou atenuá-la” 8.

4. Os sujeitos do ato de linguagem na informação

Dissemos que leríamos a informação veiculada nas capas dos jornais enquanto discurso na 
perspectiva proposta por Charaudeau. Buscamos a construção da imagem que cada jornal faz do rapaz 
que protagonizou o evento noticiado por ter atirado em alunos de uma escola pública e ter matado 12 
adolescentes. Para se chegar a essa imagem, pensamos que, primeiramente, deveríamos, primeiramente, 
compreender quais são os sujeitos externos e internos de cada publicação, para sabermos que práticas 
sociais e que circunstancias de discurso podem estar referidas naquelas capas. Em outras palavras, 
precisamos saber quem é que está construindo uma imagem. Por isso, nos dedicaremos, ainda que 
brevemente, a uma análise de quem sejam EUe e TUd; EUc e TUi.   

Charaudeau aplica sua teoria geral dos sujeitos do ato de linguagem às mídias, desdobrando 
especificamente cada um dos envolvidos no processo de informação. 

Do lado da instância produtora do ato de linguagem (da informação), temos dois sujeitos:
(i) Enquanto sujeito comunicante, isto é, situado no circuito externo, temos a instância organizadora do 
conjunto do sistema de produção. Trata-se, aqui, da instituição social, que se apropria dos fenômenos sociais 
da informação e da comunicação “para integrá-las em suas diversas lógicas – econômica (fazer viver uma 
empresa), tecnológica (estender a qualidade e a quantidade de sua difusão) e simbólica (servir à democracia 
cidadã)”9; 

(ii) Enquanto sujeito enunciador, ou seja, localizado no circuito interno, temos a instância organizadora 
da enunciação discursiva da informação. O sujeito enunciador aqui pode exercer dois papéis, quais sejam o 
de pesquisador-fornecedor da informação (em que procede a uma escolha dos fatos a serem noticiados) 
e o de descritor-comentador (em que, uma vez selecionado o fato, ele será descrito e explicado). Nesse 
último caso, coloca-se o problema do comentário que, por diversas razões, especialmente, em função da 
lógica econômica que está presente neste duplo sujeito da instância produtora do ato de linguagem, não 
pode se pretender científico ou histórico ou didático. Charaudeau comenta, neste aspecto, alguns papéis 
que os jornalistas exercem enquanto sujeitos enunciadores e que revelam a contradição que marca o 
contrato10 de informação. Resumidamente, desempenha, alternativamente ou cumulativamente, os papéis 
de testemunha objetiva do real (“simples mediador entre os acontecimentos do mundo e sua encenação 
pública”11), como revelador de informações ocultas, como intérprete dos acontecimentos e, por fim, como 
didático, “aspirando ao papel de educador da opinião pública”12. 

Da parte da instância de recepção, temos também os dois sujeitos:
(i) Enquanto sujeito destinatário, isto é, situado no circuito interno, tem-se “o destinatário-alvo”. 
Charaudeau identifica duas maneiras de se proceder a uma abordagem deste sujeito: pode-se vê-lo 
enquanto alvo intelectivo ou como alvo afetivo. O primeiro é considerado capaz de avaliar a informação a 
partir de critérios racionais como a credibilidade, o interesse da notícia, a sua acessibilidade; ao passo que 
o segundo está do lado oposto, avaliando a informação a partir de reações de ordem emocional. Nesse 
caso, a instância midiática se preocupa em formular maneiras de tocar a sua afetividade, baseando em 
algumas categorias sociais de representação de emoções, dentre as quais são discriminadas as seguintes: 
o inesperado, o repetitivo, o insólito, o inaudito, o enorme, o trágico. Ressaltamos que, não raras vezes, há uma 
combinação de aspectos intelectivos e afetivos.

(ii) Enquanto sujeito interpretante, isto é, localizado no circuito externo e que desempenha uma 

8  MAINGUENEAU, Dominique; CHARAUDEAU, Patrick.  Dicionário de Análise do Discurso. Trad. Fabiana Komesu (Coord.). 
2ª ed. reimp. São Paulo: Contexto, 2008. p. 221.

9  CHARADEAU, Patrick. O discurso das mídias. Trad. Ângela M. S. Corrêa. 1. ed. 2ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 
2009. p. 15.
10  Por uma definição de contrato de comunicação, vide Charaudeau (2010).
11  Op. cit. p. 78.
12  Loc. Cit.

atividade própria de consumo, tem-se o �receptor público�.

Veremos que a forma como cada jornal elabora sua capa está intrinsecamente ligada às imagens de 
sujeitos do ato de linguagem. No entanto, antes de procedermos a esta análise, temos que tratar de um 
último tópico teórico: o modo de organização do discurso midiático.

  

5. Construção da notícia: comentar o acontecimento

“Por trás do discurso midiático, não há um espaço social mascarado, deformado ou 
parcelado por esse discurso. O espaço social é uma realidade empírica compósita, 
não homogênea, que depende, para sua significação, do olhar lançado sobre ele 
pelos diferentes atores sociais, através dos discursos que produzem para tentá-
lo tornar inteligíveis. Mortos são mortos, mas para que signifiquem “genocídio”, 
“purificação étnica”, “solução final”, “vítimas do destino”, é preciso que se insiram 
discursos de inteligibilidade do mundo que apontam para sistemas de valores 
que caracterizam os grupos sociais. Ou seja, para que o acontecimento exista é 
necessário nomeá-lo. O acontecimento não significa em si. O acontecimento só 
significa enquanto acontecimento em discurso”.

Com essas palavras, Charaudeau chama a atenção para o fato de que o acontecimento é também 
uma construção discursiva. Tanto mais simples se torna concordar com ele se percebermos como o mesmo 
evento se transforma em três acontecimentos nas três diferentes capas de jornais de que estamos tratando.

O acontecimento é construído a partir de três critérios: o da atualidade, isto é, deve existir 
equivalência entre os tempos do fato e dos sujeitos informador e informado; o da expectativa, ou seja, deve 
despertar o interesse da instância de recepção; e, ainda, o da socialidade, que significa que a informação 
deve falar sobre aquilo que faça parte do espaço público.

Considerando-se tais critérios, é preciso que o discurso midiático se estruture. Estamos falando 
dos modos de organização do discurso de informação, definido como os procedimentos que consistem 
em utilizar determinadas categorias de língua para ordená-las em função das finalidades discursivas do ato 
de comunicação. Pode-se dizer que são três no tocante ao discurso midiático: o relato, o comentário e a 
provocação do acontecimento. Dedicar-nos-emos ao segundo em razão das especificidades de nosso corpus.

Comentar é uma atividade que está co-relacionada ao relato, muito embora haja ainda uma 
divergência entre os estudiosos da linguagem, para quem tudo pode ser visto como narrativa (Paul Ricoeur) 
ou tudo deve ser visto como argumentação (Oswald Ducrot). Ambas as atividades se propõe a conhecer 
a razão dos fatos, dos seres ou das coisas; no entanto, ainda que possa comentar contando ou contar 
comentando, trata-se de ordens distintas. O relato é do constativo, ao passo que o comentário é da ordem 
do explicativo.

O discurso de informação pretende, inicialmente, fazer-saber. Isso significa que é necessário que 
se conte o acontecimento, que ele seja narrado; todavia, tal não será suficiente para fazer-crer, no sentido 
de garantir a veracidade das informações veiculadas. Explicar se torna, então, uma decorrência do relato. 
Interessa-nos, porém, que tipos de comentários são tecidos.

O comentário é organizado a partir da seguinte mecânica: (1) é preciso problematizar; (2) 
para se proceder à elucidação; e, (3) por fim, analisar. A elucidação pode ser feita através de diversos 
procedimentos, dentre os quais, os mais freqüentes são a reconstituição de uma seqüencia de fatos, 
estabelecendo-se, entre eles, uma relação de causa e conseqüência. É bastante comum que tal construção 
seja de tal modo fechada que só seja possível, por ela, alcançar um ponto, só seja possível percorrer 
aquele caminho, o que se revela bastante reducionista. A reconstituição de fatos também pode levar a uma 
explicação de “comos”, o que forçosamente conduz a uma tradução simplificadora de eventos complexos. 
Outra forma de elucidação se faz pelo raciocínio por analogia, no qual se comparam casos idênticos ou 
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similares, levando-se a distorções, por vezes, perversas. 

Atentamos para esse mecanismo porque, como veremos, o comentário (e, nele, a elucidação) é o 
que se faz mais presente nas capas desses jornais, contrariando, inclusive, uma expectativa legítima, pela 
qual a capa não é o espaço para elucidações, mas para o relato sucinto e atraente do acontecimento. No 
entanto, as particularidades do caso o tornam excepcional inclusive em seu discurso. Passemos à análise.

6. Análise

Neste tópico, tentaremos conjugar as orientações teóricas que até agora desenvolvemos para 
compreendermos a relação entre as construções imagens do rapaz que efetuou os disparos e do público-
receptor da notícia. O objetivo é pensar, primeiramente, se há a elaboração de três estereótipos distintos 
para cada público. Abre-se a possibilidade de duas respostas: (i) se a resposta for afirmativa, então, 
perguntaremos: que estereótipos são esses e como se relacionam com essa imagem de público? Quais são 
as diferenças entre eles (estereótipos e público)? (ii) se a resposta for negativa, questionaremos: são feitas 
adaptações a cada público? De que maneira se aproximam?

Ressaltamos que estamos tratando de estereótipos como uma noção central no modelo 
de Zaffaroni, noção essa que é produzida pelos empresários morais (mídia impressa, neste caso) e 
posteriormente utilizada como orientação pelas agências policiais na seleção punitiva.       

Comecemos pela capa do jornal O Globo. Trata-se de uma publicação cujo preço gira em torna de 
R$ 2,00, durante a semana, sendo considerado um jornal de referência.

Quanto ao aspecto quantidade de texto, O Globo traz, nesta capa, bastante material de leitura. 
Preocupa-se em relatar os fatos e o faz através de uma combinação de imagem e texto. Todas as suas 
figuras têm legenda; do que podemos depreender que imagina seu leitor como um público que lê 
efetivamente, não apenas se fiando em imagens. Seus textos estão dispostos em duas colunas, havendo, na 
coluna da direita, três tópicos, dos quais dois apontam possíveis razões para o ato: certo fanatismo religioso 
e uma questão de gênero. O Jornal levanta também um desdobramento do fato dentro de um contexto 
mais amplo, isto é, indica uma discussão explicitamente política: desarmamento. 

Com relação ao aspecto relação imagem-texto: o jornal O Globo traz três imagens seguidas 
que, da esquerda para a direita, ou seja, no sentido da leitura, narram a seqüência dos fatos. Há uma 
quantidade de sangue pouco comum, mas as fotos são trabalhadas de modo a não aparecer claramente 
os ferimentos. Nesse ponto, talvez o EUc imagine que o TUd não se interesse por ou se chocaria 
com cenas mais explícitas. Quanto a esta seqüência, aborda-se o TUd como um alvo intelectivo, mas 
também afetivo, na medida em que temos um relato racional (depreendemos dele a seqüência dos 
eventos), e também um choque afetivo, por conta do lado trágico.

A imagem central é de alívio. Há, nela, um aspecto religioso por sua remissão à figura da mãe 
por excelência: Virgem Maria, Nossa Senhora. Nessa foto central, tem-se a predominância do alvo 
afetivo; no entanto, não podemos deixar de observar que ela está circundada de textos explicativos. 
Tem-se novamente a construção de um TUd que se comove, mas também busca razões.

Quanto aos seres da fala do lado do TU, isto é, o EUe e o TUi, entendemos que, por ser 
mídia impressa, sua apreensão se torna dificultada. Preferimos a elas a noção de ethos, na leitura de 
Maingueneau. A capa, em seu conjunto, mostra um enunciador que mantém apreço pela afetividade, 
mas que também mantém preocupação com o conteúdo. Em outras palavras, o enunciador constrói 
um ethos de compromisso com a transmissão de informações e, ao mesmo tempo, de afetividade, de 
não frieza.

Em relação ao atirador, os textos trazem os seguintes comentários: primeiramente, é feita uma 
descrição de sua imagem física, na qual se destacam atributos de suas vestimentas de cor preta. Essa 
menção a cor traz uma vasta referencialidade que é, em geral, negativa, pois remete, de um lado, a 
um fechamento para sentimentos de leveza, e de outro, para personagens do imaginário coletivo cuja 
representação social é de transgressão de normas. Essa última representação é reforçada pela fala de 
que se tratava de um jovem que passava muitas horas em frente ao computador, na internet, o que leva 
à idéia de ausência de contato humano e, nessa medida, um decréscimo de sua humanidade.

Fala-se que esse rapaz cometeu um ato sem precedentes no país. Há, aqui, uma referência 

indireta, portanto, a atos semelhantes ocorridos em outras nações e cujas explicações sobre as razões 
que levaram esses jovens a cometerem tais atos de violência envolvem o tão debatido bullying e a o 
fanático religioso. 

Os comentários do jornal de que estamos tratando são feitos na coluna da direita; na coluna 
à esquerda da foto, lida, portanto, antes desses comentários, há o relato de uma testemunha, cuja fala 
constrói a imagem do rapaz como alguém desprovido de sentimentalidade, que tinha um claro objetivo 
- matar - e que, ao fazê-lo, seguia em frente. 

O conjunto dessas características permite a criação de uma imagem completa do atirador: 
perfil psicológico descontrolado, socialmente isolado, sem afetividade. Sua frieza é ressaltada pela 
manchete, que reporta a fala testemunhal “Ele atirava na cabeça”, ou seja, ele queria matar. Uma 
leitura transversal - comum quando se trata de uma passada de olhos nas capas de jornais penduradas 
nas bancas - começa com uma fala sobre tiros e termina com uma remissão ao desarmamento. A 
mensagem parece ser clara: uma pessoa descontrolada com uma arma - talvez esse triste evento 
pudesse ter sido evitado.

Falemos, agora, do Jornal O Extra. Trata-se o EUc de mesma empresa d’O Globo, é uma 
publicação mais barata (custa R$ 1,10), direcionada, então, a um público distinto do primeiro jornal 
analisado.

Quanto aos aspectos que nos permitem analisar o TUd, o primeiro deles – quantidade de texto 
escrito – resume-se a dois períodos, além das legendas das fotos de 6 vítimas. O primeiro período traz a 
fala do atirador; ele é seguido da fala do jornal que, além de comentar a primeira fala, anuncia a presença 
de um caderno especial. O TUd seria, então, um público que não busca muitas explicações, pelo menos não 
pela via escrita.

Quanto ao aspecto relação texto-imagem, é nela que a explicação se constrói.  Na fala “Foi assim 
que um maluco decretou a morte de dez meninas e dois meninos que não tiveram outra opção a não ser 
obedecer e morrer”, destacamos, inicialmente, a presença da designação do atirador como maluco, mas 
avisamos que dela trataremos adiante.

Importante notar, nesta relação entre texto e imagem, o letreiro da escola com duas de suas letras 
caídas: uma imagem que remete a descaso, abandono, tratamento insuficiente e, que, neste contexto, 
sugerem uma sensação de insegurança. Ainda na imagem da fachada do colégio, há uma grande mancha 
vermelha lembrando sangue. Ela fala de um acontecimento com muitas mortes, mas também de um público 
que vai travar um enfrentamento, um confronto com aquela tragédia. O Jornal se propõe a tratar de uma 
estória sangrenta e a chamar o leitor é lê-la de modo não pacífico, e sim violento, chocante. A expectativa 
que se cria é que o caderno especial dará conta do sangue presente nesta capa.

Percebemos uma imagem de TUd que lê menos, que lida mais frontalmente com as tragédias e que 
reconhece, nas meninas das fotos, futuro e juventude interrompidos pelo derramamento de sangue. A essa 
imagem de público corresponde uma imagem de si que propõe o enfrentamento da realidade da maneira 
como ela é; incluindo-se nela o abandono e a insegurança que precisam ser denunciados. Busca-se mostrar 
ao leitor que há, de sua parte, um desejo de proximidade, especialmente pela linguagem, (a designação do 
atirador como maluco dá conta disso, por exemplo), à semelhança de programas de TV vespertinos sobre 
crimes e criminosos em geral.

A criação ou evidenciação de um estereótipo está no uso da palavra maluco. O termo remete a uma 
representação social que se tem do louco; uma pessoa que tem uma corporalidade, ou seja, alguém que não 
se veste normalmente, não se comporta como os outros e não tem domínio sobre suas ações. Uma pessoa 
que pode cometer atos inesperados; como o que aconteceu, revestindo-se o evento de uma fatalidade.

Podemos dizer que entre o primeiro e segundo jornal há uma diferença grande de abordagem do 
evento: O Globo lida com o insólito, enquanto o Extra lida com o inesperado, o trágico. Entretanto, mesmo 
que o jornal O Globo se proponha a buscar as causas do fato e o jornal Extra tenha uma capa mais diretiva, 
retratando o atirador como um maluco e, portanto, fazendo uma leitura do evento como uma fatalidade 
(que talvez pudesse ter sido evitada caso o Estado cuidasse melhor de suas escolas), um e outro constroem 
um estereótipo de descontrole, de insanidade. A diferença entre eles está, repetimos, na abordagem do 
próprio evento, mas não especificamente da visão que mantém do atirador. O Jornal O Globo, em seu 
comentário sobre a carta, diz se tratar de um texto confuso, sendo fruto de uma mente, igualmente, 
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desordenada. Evidentemente, o primeiro jornal constrói uma imagem no sentido, inclusive, literal: a 
descrição de suas roupas e de seu comportamento permite que se acesse uma imagem desse estereótipo 
do louco – não o louco do manicômio, mas o louco do anormal social. Uma imagem que o Jornal Extra 
resume em uma palavra usada, popularmente, para designar o estranho, o outsider.

Com preço de R$ 0,70 e em formato de tablóide, o Jornal Meia-Hora, amplamente reconhecido por 
suas capas irreverentes, caminha na direção contrária daquela tomada por seus colegas, imaginando um TUd 
bastante distinto dos demais.

Quanto ao aspecto quantidade de texto escrito: há algumas palavras. Nelas há um sentido de língua 
muito fraco: são nomes e sobrenomes, não havendo, portanto, um sentido em si mesmo. No sentido de 
discurso, porém, é bastante significativo: fala de vítimas, nomeando-as. Não são quaisquer doze adolescentes 
mortos; morreram o Rafael, a Milena, a Mariana, a Larissa, a Karine, a Bianca, a Luisa, a Laryssa, a Géssica, a 
Ana Carolina, a Samira e o Igor.

Esses nomes estão dispostos entre duas asas, o que nos conduz ao aspecto relação imagem-
texto. Há duas formas de se ler o nome entre as asas; esses adolescentes tornaram-se anjos ou estão 
sob proteção divina. De qualquer modo, remete a uma representação religiosa da morte. O TUd seria, 
portanto, composto por um púbico igualmente devoto e abordado como um alvo predominantemente 
afetivo. Dizemos predominante porque há uma referência à cobertura do caso em um caderno especial. Na 
chamada, o evento é designado como massacre e relata-se, sem se proceder a um comentário, o número de 
mortos e feridos.

A imagem de si que o Jornal mostra é de um veículo que se compadece daquelas mortes. Sua capa 
preta representa que está também em luto; o jornal que produz riso por suas capas irreverentes está em 
luto e, quem sabe, compartilha da religiosidade de seu público, como se dissesse, “vamos todos rezar por 
essas famílias, por essas almas, por esses anjos”.

O atirador não é sequer mencionado. O silêncio é significativo nesta capa; não há espaço – afetivo 
– para se tratar de razões, explicações. Como em uma situação de funeral, de enterros, não há o que dizer. 
Um fato trágico sem explicação. 

7. Contribuições de Foucault e Agamben

Feita a análise, podemos notar como a construção de um estereótipo é realizada por estes 
veículos de comunicação. Pretendemos agora nos servir de alguns conceitos de Michel Foucault e Giorgio 
Agamben para tentar interpretar em termos políticos a atividade praticada pelos jornais. Temos plena 
consciência do caráter experimental dessa tentativa. Não se trata, entretanto, de oferecer uma conclusão 
definitiva sobre o papel desses meios de comunicação dentro da seletividade penal, mas de desenvolver 
possíveis interpretações de maior alcance, de modo a conectar a análise do discurso das capas dos jornais 
selecionados a teorias que nos permitam pensar a questão da violência e da punição de um ponto de vista 
mais amplo.

Michel Foucault diz que a partir do século XVIII ocorre uma gradual, mas profunda, mudança no 
exercício do poder soberano. Se antes deste século o poder soberano tinha como característica mais 
marcante o “direito de apreensão das coisas, do tempo, dos corpos e, finalmente, da vida; culminava 
com o privilégio de se apoderar da vida para suprimi-la”13, gradualmente o direito de causar a morte foi 
substituído por um poder de causar a vida. A função mais elevada do poder passa a ser a de investir sobre a 
vida, de organizá-la e torná-la cada vez mais forte.

O poder exercido desta forma poderia ser interpretado como um avanço humanitário. Entretanto, é 
neste ponto que Foucault surpreende e afirma: o fato da vida ter se tornado, na modernidade, o elemento 
político por excelência leva a que aquele que se opuser ao poder não será considerado adversário 
em termos políticos, mas um opositor da própria sobrevivência da espécie. Governantes disputam a 
reivindicação de quem investe melhor sobre a vida, e atribuem aos inimigos o status de perigosos não para 
o poder instituído, mas para a própria vida.

Quando o poder executa alguém, deve invocar para tal a monstruosidade do criminoso, atribuir a 
ele todas as características que o tornam nocivo para a sociedade, de modo que a sua própria existência 
seja um perigo para a sociedade: “são mortos legitimamente aqueles que constituem uma espécie de perigo 
biológico para os outros”.
13  FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: A vontade de saber. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1999. p. 128.

É com o olhar voltado para esta vida exposta ao poder de morte soberano que Giorgio Agamben 
elabora sua análise da biopolítica. Para ele, a política ocidental está sendo levada, atualmente, a uma 
produção de situações de exceção nas quais os indivíduos estariam absolutamente expostos diante de um 
domínio de fato. O exemplo mais claro do que seria esta vida exposta que Agamben procura explicar está 
na figura do detainee de Guantánamo: sem possuir a condição de acusado pelas leis estadunidenses, nem 
de prisioneiro de guerra, o detainee é uma vida totalmente exposta a uma dominação pura, sem qualquer 
mediação entre seu corpo e o poder, sem qualquer status jurídico. Sua vida seria, portanto, matável, já que, 
estando desvinculado de qualquer regime jurídico, sua morte não poderia ser considerada um homicídio14.

É na conjugação das lentes teóricas de Foucault e Agamben que buscamos pensar a matabilidade. 
Podemos considerar que alguns indivíduos, em nossa sociedade, são matáveis?

Neste sentido, notamos nestas capas, em primeiro lugar, uma clara desproporção entre as vidas dos 
estudantes e a do autor do fato. Enquanto a morte dos estudantes é tida como uma fatalidade, a do autor 
dos disparos sequer é discutida. Na capa do jornal Extra e Meia Hora de Notícias, inclusive, o leitor não 
é informado de que o autor também terminou morto. Podemos ler este fato inspirados em Foucault: o 
que deve ser lamentado é o fim das vidas normais, promissoras. O lamento pelo fim dessas vidas deve ser 
lido como fruto do choque da ideologia biopolítica (toda vida pura deve ser fortalecida ao máximo) com 
a realidade. O fim de vidas tão jovens é lamentada por todos por significar a exceção ao que deveria ser o 
caminho de toda vida considerada normal.

A morte do atirador, entretanto, não é lamentada. Talvez por ser um anormal, sua vida deva ser 
considerada como uma exceção, uma vida que não é intocável, uma vida que não precisa ser lamentada 
porque já desviada do caminho normal. Como diria Agamben, uma “vida que não merece ser vivida”15.

Entretanto, não nos parece adequado utilizar de forma mais contundente o instrumental que nos 
oferece Giorgio Agamben para o caso em questão. Quando pensamos em conjugar seus escritos com 
a seletividade penal de Zaffaroni, partíamos da hipótese de que haveria de fato uma construção de um 
estereótipo do atirador como uma ameaça permanente à sociedade, e que, portanto, deveria ser incluída 
na seletividade punitiva. Mas não nos parece ser o caso, pelo menos não aqui, em um estudo de caso 
específico. Seria exagerar nas conclusões. Se por um lado temos claramente um perfil do autor traçado, 
também nos parece evidente que os jornais tratam do evento ocorrido como uma fatalidade, uma incursão 
contundente da morte sobre a vida que, no limite, deve ser lamentada, não punida. A solução dada pelo 
jornal O Globo, por exemplo, é o desarmamento, não a punição de um estereótipo.

Em suma: podemos compreender a solene ignorância da morte do atirador recorrendo a Foucault 
e Agamben, pois ambos evidenciam a possibilidade de uma pessoa ser marcada sob o signo da matabilidade. 
Mas não nos parece adequado afirmar que há, nesse caso específico, a construção de um estereótipo 
matável do louco, do anormal - evidentemente, esta conclusão não significa que este estereótipo não possa 
efetivamente ser construído. Se pensarmos nas execuções sumárias de pessoas supostamente ligadas ao 
tráfico de drogas, o debate provavelmente poderia caminhar para o viés punitivo.

8. Conclusão

A análise da capa de três jornais cariocas, juntamente com as contribuições teóricas trazidas para 
este trabalho, nos permitiram algumas conclusões parciais. Primeiramente, pelo próprio destaque dado ao 
evento ocorrido, podemos notar que eventos ligados a crimes contra a vida são fartamente noticiados, 
desenvolvidos por cadernos especiais, ou seja, provavelmente atraem muitos leitores. A violência é uma 
pauta sempre presente, especialmente nos jornais destinados a públicos de menor poder aquisitivo. Mas 
não apenas a violência. A punição exemplar de crimes também é constante nos jornais, e nos remetem às 
contribuições de Zaffaroni.

A análise das capas dos jornais nos evidenciou qual a postura dos meios de comunicação frente ao 
evento que noticiavam e qual o perfil de leitor que imaginavam. É certo que cada jornal constrói sua capa 
para um público diferente. Enquanto O Globo imagina seu leitor como alguém que procura explicações, 
que não é avesso à leitura, mas que também espera uma carga afetiva, o Extra aposta mais na carga afetiva, 

14  AGAMBEN, Giorgio. Estado de Exceção. São Paulo: Boitempo, 2004.  p. 14.
15  AGAMBEN, Giorgio. O poder soberano e a vida nua I. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002. p. 144.
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apesar de possuir certo conteúdo explicativo. O jornal Meia-Hora distancia das demais publicações por 
trazer uma capa quase inteiramente afetiva, com pouquíssimo texto escrito e nenhuma menção ao atirador.

Após a análise, percebemos claramente o delinear de um perfil do atirador nos jornais O Globo e 
Extra: um anormal, um “maluco”. Pensamos que é exatamente este perfil delineado que nos permite utilizar 
as contribuições teóricas de Michel Foucault e Giorgio Agamben. Utilizando seus conceitos, notamos que a 
ausência da morte do autor do fato pode ser interpretada como uma morte desejada, uma morte que não 
deve gerar maiores conseqüências, maiores lamentos, pois que é o fim de uma vida considerada indigna de 
ser vivida pelos jornais.
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Síndrome da Alienação Parental - Conflitualidades, reconhecimento e autorreconhecimento
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Resumo

O presente trabalho tem como alicerce os primeiros resultados de uma análise em torno da Síndrome da 
Alienação Parental (SAP), enquanto modalidade de violência intrafamiliar real e simbólica, e sua relação com 
a Sociologia da Conflitualidade de José Vicente Tavares dos Santos e a Teoria do Reconhecimento de Axel 
Honneth. O trabalho busca demonstrar que o (a) genitor (a) alienado (a) além de sofrer com o processo de 
conflitualidade intrafamiliar e a violência praticada contra si e a criança ou adolescente alienado, martiriza, 
ainda, a falta do reconhecimento do seu papel na relação familiar e a falta do autorreconhecimento enquanto 
sujeito de direitos e deveres para com o infante também alienado. A partir deste cenário, o estudo se 
alinha com a idéia de que a solução de conflitos pelas vias extrajudiciais pode ser o melhor caminho para o 
problema proposto e a mediação familiar seria a instrumentalização desta proposta, porém dentro de uma 
visão inter e transdisciplinar. Ela aparece como elemento agregador e inovador e pode ser considerada um 
importante caminho no processo de reconstrução do vínculo que foi perdido na relação de quem é vítima da 
síndrome da alienação parental. A pesquisa tem como escopo, neste momento, o método qualitativo e a sua 
fundamentação teórica encontra em Tavares dos Santos e Honneth a base para as suas conclusões e novos 
apontamentos.

Palavras-chave: SAP, violência, conflitualidades, reconhecimento, autorreconhecimento.

Abstract

Parental Alienation Syndrome – Conflicts, recognition and self-recognition

The present work has its foundation on the first results of an analysis about the parental alienation syndrome 
(PAS) regarding both real and symbolic method of intrafamily violence. It is also based on its relation to the 
studies on the sociology of conflict field by José Vicente Tavares dos Santos and on the theory of recognition 
by Axel Honneth. This work seeks to demonstrate that the alienated parent, besides suffering with the process 
of intrafamily conflict and with the violence directed against him/her and alienated child or adolescent, he/she 
martyrizes the lack of recognition of his/her role in the familial relationship and the lack of self-recognition 
as the subject of rights and duties to the infant, who is also alienated. From this overview, the study aligns 
with the idea that the conflict resolution by extrajudicial process may be the best way for the proposed 
problem, and the family mediation would be the operationalization of this proposal within an inter- and 
transdisciplinary vision. Family mediation merges as an aggregative and innovative element and it can be 
considered an important way during the reconstruction process of the lost bond in the relationship of whom 
is a victim of parental alienation syndrome. The research’s scope, at this moment, is the qualitative method, 
and its theoretical foundation finds the basis for its findings and new notes on Tavares dos Santos’s and 
Honneth’s studies.

Keywords: PAS, violence, conflicts, recognition, self-recognition.
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INTRODUÇÃO

Num primeiro momento, o tema proposto neste trabalho pode parecer desconforme ou até mesmo 
sem o interesse sociológico devido. Não é apenas a impressão que se tem a partir das Ciências Sociais, mas 
também de outros ramos científicos que agregam valores advindos dos conflitos intrafamiliares, como é o caso 
das Ciências Jurídicas e Sociais. Analisado como um tema estritamente relacionado com a Psicologia Familiar 
ou com as áreas da saúde que estruturam as ciências da personalidade e da mente, o tema “alienação parental” 
vem cada vez mais interagindo com outras disciplinas, formulando a transversalidade e a interdisciplinaridade 
necessárias para uma compreensão plena de um problema que tem afligido a sociedade, profissionais das 
áreas da saúde e da jurídica, visto a situação criada com os infantes quando cônjuges tiveram suas relações 
interrompidas e vivem um novo momento em suas vidas, no qual o interesse maior do estado ancora-se no 
bem estar da criança ou adolescente.

A transversalidade e a interdisciplinaridade são modos de se trabalhar o conhecimento buscando uma 
reintegração de aspectos que ficaram isolados uns dos outros pelo tratamento disciplinar. Com isso, busca-
se conseguir uma visão mais ampla e adequada da realidade. Como os temas transversais não constituem 
uma disciplina, seus objetivos e conteúdos devem estar inseridos em diferentes momentos de cada uma 
das disciplinas. Vão sendo trabalhados em uma e em outra, de diferentes modos. Interdisciplinaridade e 
transversalidade alimentam-se mutuamente, pois para trabalhar os temas transversais adequadamente não se 
pode ter uma perspectiva disciplinar rígida. Os temas transversais são campos férteis para a interdisciplinaridade 
e a transdisciplinaridade em concordância com as áreas do conhecimento, pois ao usar a criatividade de 
maneira a preservar os conteúdos programáticos vinculam-se aos contextos, que podem ter evidência prática 
na vida real, social e comunitária. 

A aflição acima mencionada encontra alicerce na preocupação de juristas e profissionais da saúde 
que vislumbraram na normatização do problema junto ao Congresso Nacional, uma forma de coibir a sua 
utilização corriqueira. Com a promulgação da Lei n. 12.318, de 26 de agosto de 20103, buscou-se conceituar 
e exemplificar as formas de alienação parental, cominando, no campo do direito de família, as consequências 
de tais práticas. Ao certo o instrumento normativo mantém intactos diversos princípios e direitos relativos 
aos infantes, como é o caso da indisponibilidade do direito da criança e do adolescente à convivência familiar 
e o princípio da intervenção mínima do estado, preconizado na legislação relativa ao infante4 e na mensagem 
de veto formulada pelo Presidente da República na época da promulgação da lei relativa à alienação parental5.

O trabalho procura atuar em duas vertentes, primeiramente a pesquisa qualitativa em que se procurou 
estabelecer parâmetros conceituais para o tema proposto e sua correlação com as teorias sugeridas. Buscou-
se demonstrar que há um liame entre o que pesquisadores denominam de Síndrome da Alienação Parental 
e a Sociologia das Conflitualidades, exposta por José Vicente Tavares dos Santos (e seu entendimento acerca 
da microfísica da violência de matriz foucaultiana) e a Teoria do Reconhecimento de Axel Honneth, trazendo 
este artigo o debate em torno do autorreconhecimento como categoria que prescinde o reconhecimento. 

Num segundo momento buscar-se-á uma pesquisa de cunho empírico junto ao Departamento 
de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), acompanhando casos verídicos e 
estabelecendo novas variáveis a partir de dados secundários a serem colhidos juntos aos serviços públicos 
de Psicologia oferecidos pela mencionada universidade. 

O presente artigo traz os primeiros resultados obtidos e abre caminho, a partir da premissa de que 
há correlação entre os temas, para a formulação de políticas públicas que possam firmar mecanismos como 
a mediação familiar e a composição extrajudicial de conflitos como instrumentos eficazes (ou ao menos 
eficientes) na solução desta nova configuração social da modernidade. Por fim, a importância do tema se dá 
pela escassa bibliografia existente no que tange à correlação com o direito e a sociologia, além de abrir portas 
para o debate em torno da formação psíquica da criança e do adolescente em pleno desenvolvimento.

3  Lei da Alienação Parental. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Lei/L12318.
htm> Acesso em 08 de ago. 2011.
4  Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da criança e do adolescente. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm>. Acesso em: 08 de ago. 2011.
5  Mensagem nº 513, de 26 de agosto de 2010. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2010/Msg/VEP-513-10.htm>. Acesso em: 08 de ago. 2011.



255254

CONCEITUAÇÃO, ORIGEM E GENERALIDADES

De maneira geral a Síndrome da Alienação Parental- Parental Alienation Syndrome - (PAS/SAP) pode 
ser definida como 

[...] uma desordem psíquica constituída em verdadeira forma de abuso 
psicológico contra crianças e adolescentes que são a ela submetidos, caracterizada 
por um conjunto de sintomas resultantes de um processo no qual um dos pais 
transforma as percepções de seus filhos, através de diferentes estratégias, com o 
objetivo de impedir, obstruir ou destruir suas relações com o outro genitor, até que 
os sentimentos da criança se tornam contraditórios em relação àqueles esperados6. 

Quase sempre se encontra presente no drama de pais e filhos que tiveram seus elos rompidos por uma 
separação conjugal mal conduzida. Para Maria Antonieta Pisano Motta7, esta forma de abuso pode derivar de 
falsas denúncias de abuso físico, psicológico ou sexual ou para subtração dos filhos da companhia do outro 
genitor.

A alienação parental interfere na formação dos filhos, nos seus relacionamentos sociais e, sobretudo, na 
relação com o genitor, também, alienado. Dá-se a partir da alteração da percepção da criança ou adolescente 
(alienado) por parte de um dos genitores (alienante). Em alterando, ele faz com que a criança odeie o outro 
genitor (alienado). Mata-se com a imagem do outro em vida. Trata-se, enfim, de uma “morte inventada”. 
Infringe-se o direito à própria personalidade, que é inalienável e indisponível.

Os anseios do movimento feminista que despontou nos anos 60 buscando a igualdade e valorização 
das mulheres em relação aos homens desencadearam num importante instrumento normativo no final da 
década de 70 que foi a Lei do Divórcio. Este instrumento legal8 (Lei n. 6.515, de 26 de dezembro de 1977) 
representou à época um avanço tão importante como o foi a Lei Maria da Penha9 nos dias de hoje. A partir 
daí surge a lei da guarda compartilhada10, totalmente alinhada com o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA)11, onde o interesse da criança e do adolescente é prioridade e o melhor genitor é tanto o pai como 
a mãe. 

Nota-se com essa evolução normativa que o direito de família busca “igualdade” entre os gêneros, 
deixando o perfil “pró-mãe” e adotando uma postura mais equânime e alinhada com a ideia de poder familiar. 
Nos Estados Unidos da América tais conflitos tornaram-se mais complexos nos anos 80, ocorrendo inclusive 
mortes neste campo que eram explicadas das mais diversas maneiras, falando-se em maldições, novas drogas 
letais, conspirações de grupos paramilitares ou do governo, e até de castigo divino12. 

Tal fenômeno foi diagnosticado e primeiramente definido pelo especialista e professor de Psiquiatria 
Clínica do Departamento de Psiquiatria Infantil da Universidade de Columbia, Richard Gardner, cujos estudos 
foram apresentados em 1985 no artigo intitulado “Tendências Atuais em Litígios de Divórcio e Custódia” que 
tratava acerca do desvio de afeto das crianças para um de seus genitores em detrimento de outro13. 

Ao certo outros estudos já vinham sendo realizados acerca do mesmo fenômeno, porém sem 
a definição apresentada por Gardner, tais como os de Wallerstein (1980), Jacobs (1988), no que tange à 
Síndrome de Medea, cujos pais adotam a imagem de seus filhos como uma extensão deles mesmos. Michigan 
Blush e Ross (1986) apresentaram um estudo acerca do perfil da personalidade de pais que apresentam falsas 
acusações de crimes sexuais. Turkat (1986) apresentou estudo acerca da Síndrome da Mãe Maldosa Associada 
ao Divórcio, que pune o ex-esposo com meios legais e ilegais para atropelar o convívio da criança com o 

6  MOTTA, Maria Antonieta Pisano. A Síndrome da Alienação Parental. In: SILVA, Evandro Luiz, et al. – 
Síndrome da alienação parental e a tirania do guardião – APASE – Porto Alegre: Equilíbrio LTDA, 
2007. pp. 40-42. 
7  Ibdem.
8  Regula os casos de dissolução de sociedade conjugal e do casamento. http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/
leis/L6515.htm Acessado em 08/8/2011.
9  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm Acesso em: 08 de ago. 2011.
10  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11698.htm. Acesso em: 08 de ago. 2011
11  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm Acesso em: 08 de ago. 2011.
12  CUENCA, José Manuel Aguillar. O uso de crianças no processo de separação – síndrome de 
alienação parental. Disponível em: <http://www.apase.org.br/94012-josemanuel.htm>. Acesso em: 08 de ago. 2011.
13  Ibdem.

outro genitor14.
Fundamental a distinção entre a Síndrome da Alienação Parental e a própria Alienação Parental. 

Para tanto foram utilizados os ensinamentos de Douglas Darnall15, cujo entendimento é o de que aquela é 
decorrente desta, ou seja, enquanto a alienação parental é o afastamento do filho de um de seus genitores, 
cuja provocação partiu do outro genitor, via de regra o titular da custódia, a síndrome diz respeito às sequelas 
emocionais e comportamentais advindas desse afastamento que o filho, já na condição de vítima, se recusa 
terminantemente e obstinadamente a ter contato com um dos progenitores e já sofre as mazelas oriundas 
do rompimento. Darnall apresentou estatística mencionando que a SAP “somente encerra durante a infância 
em 5% dos casos e que afeta mais os meninos pela ausência do pai em idade entre 8 e 11 anos, enquanto que 
as crianças mais velhas apresentam uma maior resistência à pressão do genitor alienante”16.

Para Gardner17 os comportamentos típicos de quem aliena são os seguintes:

1 – recusar-se a passar chamadas telefônicas aos filhos;
2 – excluir o genitor alienado de exercer o direito de visitas;
3 – apresentar o novo cônjuge como sua nova mãe ou pai;
4 – interceptar cartas e presentes;
5 – desvalorizar e insultar o outro genitor;
6 – recusar dar informações sobre as atividades escolares, a saúde e os esportes dos filhos;
7 – criticar o novo cônjuge do outro genitor;
8 – impedir a visita do outro genitor;
9 – envolver pessoas próximas na lavagem cerebral de seus filhos;
10 – ameaçar e punir os filhos de se comunicarem com o outro genitor;
11 – culpar o outro genitor pelo mau comportamento do filho, dentre outras situações.

 A norma que tipificou a figura da alienação parental no ordenamento jurídico brasileiro, assim relaciona 
os comportamento típicos:

 “Art. 2º - Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do 
adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente 
sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à 
manutenção de vínculos com este. 
Parágrafo único. São formas exemplificativas de alienação parental, além dos atos assim declarados pelo juiz ou 
constatados por perícia, praticados diretamente ou com auxílio de terceiros: 
I - realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade; 
II - dificultar o exercício da autoridade parental; 
III - dificultar contato de criança ou adolescente com genitor; 
IV - dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar; 
V - omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, 
médicas e alterações de endereço; 
VI - apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a 
convivência deles com a criança ou adolescente; 
VII - mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente 
com o outro genitor, com familiares deste ou com avós.”18. 

Segundo Major,19 

a síndrome se manifesta, em geral, no ambiente da mãe das crianças, 
14  Ibdem.
15  C.L. DARNALL, Douglas. Parental alienation conference. 03/02/1999. In: MAGALHÃES, Maria Valéria 
de Oliveira Correia - Alienação parental e sua síndrome: aspectos psicológicos e jurídicos no 
exercício da guarda após a separação judicial – Recife: Bagaço, 2009. pp. 41-42.
16  Ibdem.
17  GARDNER, 1985 apud MOTTA, op. cit. p. 44.
18  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Lei/L12318.htm Acesso em: 08 de ago. 2011.
19  MAJOR apud PODEVYN, François. Síndrome da alienação parental. 2001. Disponível em:< http://
www.apase.org.br/94001-sindrome.htm>. Acesso em: 08 de ago. 2011.
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notadamente porque sua instalação necessita muito tempo e porque é ela quem tem 
a guarda na maior parte das vezes, todavia pode se apresentar em ambientes de pais 
instáveis, ou em culturas onde tradicionalmente a mulher não tem nenhum direito 
concreto.

Segundo Gardner20, nos EUA e Canadá, cada vez mais os tribunais reconhecem a existência de danos causados 
aos filhos vítimas da SAP e consideram isso nos seus julgamentos.
 J. Michael Bone e Michael R. Walsh21 examinando 700 casos de separações conflituosas no espaço 
temporal de 12 meses identificaram quatro critérios que permitem, razoavelmente, predizer que o processo 
de alienação está ocorrendo:

A – Obstrução a todo o contato;
B – Denúncias falsas de abuso;
C – Deterioração da relação após a separação;
D – Reação de medo da parte dos filhos.

Segundo Major22 
O genitor alienador confidencia a seu filho, com riqueza de detalhes, seus 

sentimentos negativos e as más experiências vividas com o genitor ausente. O filho 
absorve a negatividade do genitor e chega a ser de alguma maneira seu terapeuta. 
Se sente no dever de proteger o genitor alienador. O filho alienado sente que deve 
eleger o ambiente do genitor alienador. É ele quem tem o poder e a sobrevivência 
do filho dependente. Não se atreve a reconciliar-se com o genitor alienado. Somente 
contará o que não lhe foi aprazível durante a visita. Um detalhe ou um incidente 
isolado se mostra apropriado para o genitor alienador reforçar no filho a idéia de que 
ele não é mais amado pelo outro genitor. 

Para uma melhor compreensão vejamos as tabelas abaixo com parâmetros estabelecidos:

Tabela 1 - Critérios de Identificação: 

Sintoma 
(GARDNER3, §3 a 11)

Explicação 
(MAJOR, §16 a 26)

1. Campanha de descrédito Esta campanha se manifesta verbalmente e nas 
atitudes.

2. Justificativas fúteis O filho dá pretextos fúteis, com pouca 
credibilidade ou absurdos, para justificar a atitude. 

3. Ausência de ambivalência
O filho está absolutamente seguro de si, e seu 
sentimento exprimido pelo genitor alienado é 
maquinal e sem equívoco: é o ódio.

4. Fenômeno de independência O filho afirma que ninguém o influenciou e que 
chegou sozinho a esta conclusão.

5. Sustentação deliberada. O filho adota, de uma forma racional, a defesa do 
genitor alienador no conflito.

6. Ausência de culpa O filho não sente nenhuma culpa por denegrir ou 
explorar o genitor alienado.

20  GARDNER apud PODEVYN, op. cit.
21  BONE e WALSH apud PODEVYN, op. cit. 
22  MAJOR apud PODEVYN, op. cit.

7. Situações fingidas
O filho conta casos que manifestamente não 
viveu, ou que ouviu contar.

8. Generalização à outros membros 
da família do alienado.

O filho estende sua animosidade para a família e 
amigos do genitor alienado.

Fonte: PODEVYN, François. Síndrome da alienação parental. 2001.
Disponível em http://www.apase.org.br/94001-sindrome.htm

Tabela 2 - Os três estágios da enfermidade do filho:

Estágio I 
Leve 

Neste estágio normalmente as visitas se apresentam calmas, 
com um pouco de dificuldades na hora da troca de genitor. 
Enquanto o filho está com o genitor alienado, as manifestações 
da campanha de desmoralização desaparecem ou são discretas e 
raras. A motivação principal do filho é conservar um laço sólido 
com o genitor alienador (GARDNER3, §20). 

Estágio II 
Médio 

O genitor alienador utiliza uma grande variedade de táticas 
para excluir o outro genitor. No momento de troca de genitor, 
os filhos, que sabem o que genitor alienador quer escutar, 
intensificam sua campanha de desmoralização.
Os argumentos utilizados são os mais numerosos, os 
mais frívolos e os mais absurdos. O genitor alienado é 
completamente mau e o outro completamente bom. Apesar 
disso, aceitam ir com o genitor alienado, e uma vez afastados do 
outro genitor tornam a ser mais cooperativos (GARDNER3, 
§27 y 28).

Estágio III 
Grave 

Os filhos em geral estão perturbados e freqüentemente 
fanáticos.
Compartilham os mesmos fantasmas paranóicos que o genitor 
alienador tem em relação ao outro genitor.
Podem ficar em pânico apenas com a idéia de ter que visitar 
o outro genitor. Seus gritos, seu estado de pânico e suas 
explosões de violência podem ser tais que ir visitar o outro 
genitor é impossível.
Se, apesar disso vão com o genitor alienado, podem fugir, 
paralisar-se por um medo mórbido, ou manter-se continuamente 
tão provocadores e destruidores, que devem necessariamente 
retornar ao outro genitor.
Mesmo afastados do ambiente do genitor alienador durante um 
período significativo, é impossível reduzir seus medos e suas 
cóleras. Todos estes sintomas ainda reforçam o laço patológico 
que têm com o genitor alienador (GARDNER3, §38).

Fonte: PODEVYN, François. Síndrome da alienação parental. 2001.
Disponível em http://www.apase.org.br/94001-sindrome.htm

Tabela 3 - Como identificar o estágio da enfermidade em função dos critérios: 

É primordial estabelecer um diagnóstico correto antes de escolher o tratamento a ser seguido. Um 
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erro de diagnóstico pode levar a erros dolorosos causando traumas psicológicos significativos em todas as 
partes envolvidas. Os estágios da doença não dependem dos esforços feitos pelo genitor alienador, e sim do 
grau de êxito com o filho.

Sintomas Estágio Leve Estágio Médio Estágio Grave 
Campanha de

Desmoralização mínimo médio Forte

Justificativas fúteis mínimas moderadas múltiplas e 
absurdas.

Ausência de 
ambivalência

ambivalência 
normal

nenhuma 
ambivalência

nenhuma 
ambivalência

Fenômeno de 
independência

geralmente 
ausente presente presente

Sustentação 
deliberada mínima presente presente

Ausência de culpa culpa normal pouca ou nenhuma 
culpa nenhuma culpa

Situações fingidas pouco presente presente
Generalização à 

família do alienado mínima presente enorme e 
fanática

Outros Critérios Estagio Leve Estágio Médio Estagio Grave 

Dificuldades no 
momento de 

exercer o direito 
de visitas

geralmente 
ausentes medias enormes, ou 

visitas impossíveis

Comportamento 
durante a visita bom hostil e algumas 

vezes provocador

destruidor, 
sempre 

provocador, ou 
nenhuma visita

Laços com o 
genitor alienador forte e sadio

forte e ligeiramente 
a medianamente 

patológico

gravemente 
patológico,

frequentemente 
paranóico

Laço com o genitor 
alienado

forte, sadio, ou um 
pouco patológico

forte, sadio ou um 
pouco patológico

forte, sadio ou um 
pouco patológico

Fonte: PODEVYN, François. Síndrome da alienação parental. 2001
Disponível em http://www.apase.org.br/94001-sindrome.htm

Tabela 4 - Como diferenciar uma Síndrome de Alienação Parental de um caso de abuso ou de 
descuido:

Critérios Caso de abuso o de 
descuido 

Caso de síndrome de 
Alienação 

1. As 
recordações dos 
filhos 

O filho abusado se 
recorda muito bem do 
que se passou com ele. 
Uma palavra basta para 
ativar muitas informações 
detalhadas.

O filho programado não viveu 
realmente o que o genitor 
alienador afirma. Necessita mais 
ajuda para “recordar-se” dos 
acontecimentos. Além disso, seus 
cenários têm menos credibilidade. 
Quando interrogados 
separadamente, freqüentemente 
os filhos dão versões diferentes. 
Quando interrogados juntos, 
se constata mais olhares entre 
eles do que em vítimas de abuso. 
(GARDNER1, §50 y 51)

2. A lucidez do 
genitor 

O genitor de um filho 
abusado identifica os 
efeitos desastrosos 
provocados pela 
destruição progressiva dos 
laços entre os filhos e o 
outro genitor, e fará tudo 
para reduzir os abusos e 
salvaguardar a relação com 
o genitor que abusa (ou 
descuida) do filho.

O genitor alienador não percebe
(GARDNER1, §59).

3. A patologia do 
genitor 

Em caso de 
comportamentos 
psicopatológicos, um 
genitor que abusa de seus 
filhos apresenta iguais 
comportamentos em 
outros setores da vida.

O genitor alienador se mantém 
são nos outros setores da vida 
(GARDNER1, §65 a 67).

4. As vítimas do 
abuso 

Um genitor que acusa o 
outro de abuso com seus 
filhos, geralmente também 
o acusa de abuso contra si 
próprio.

Um genitor que programa seus 
filhos contra o outro geralmente 
se queixa somente do dano que 
o genitor alienado faz aos filhos 
– ainda que a reprovação contra 
ele não deve faltar, já que houve 
separação (GARDNER1, §71).

5. O momento 
do abuso 

As queixas de abuso se 
referem a muito antes da 
separação.

A campanha de desmoralização 
contra o genitor alienado 
começa depois da separação 
(GARDNER1, §74 y 75).

Fonte: PODEVYN, François. Síndrome da alienação parental. 2001
Disponível em http://www.apase.org.br/94001-sindrome.htm

A alienação parental muitas vezes vem em forma de vingança de um dos cônjuges pelo fato da relação 
não ter dado certo. O Poder Judiciário muitas vezes deixa de observar tais critérios acima narrados e 
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mantém-se inerte diante desta forma de violência. Sabe-se claramente que direito de família tem um perfil de 
buscar a equidade muitas vezes inexistente na relação entre homem e mulher durante a relação familiar. O 
estado, enquanto ente investido e titular da jurisdição, vê na atenção aos interesses da mulher o condão de 
equilibrar a relação. Isso se faz muito presente na enormidade de casos em que a guardiã da prole é a genitora 
(mesmo que a relação tenha rompido após a fase de lactação da criança, na qual a criança ainda é muito mais 
dependente da mãe). Da mesma forma nota-se, no que tange à competência, que as ações que discutem a 
ruptura dos laços matrimoniais tem como foro competente o domicílio da mulher. Não há a pretensão de 
avançar nesse tema, mas cria-se um senso crítico em admitir que a Constituição da República Federativa do 
Brasil (CRFB) de 1988 consagra o princípio da igualdade como cerne da relações sociais, porém busca-se essa 
igualdade material, e não apenas formal, eis que os iguais devem ser tratados de forma igual, mas no limite da 
sua desigualdade. 
 Diante do problema acima narrado e de uma justiça burocratizada que tem em seus fluxos um entrave 
que não permite uma prestação jurisdicional célere, o “apagão” na imagem do genitor alienado gera para 
esse próprio genitor, em boa parte dos casos, uma desistência em interferir na relação que se cria entre 
alienante (genitor guardião) e alienado (criança ou adolescente), praticamente desistindo de lutar pelo seu 
reconhecimento enquanto genitor e detentor de direitos e deveres perante o infante.
 Essa lentidão da justiça e o seu desconhecimento técnico dificultam a boa apuração do caso e 
possibilita o descumprimento da regulação de visitas imposto pelo próprio Poder Judiciário. Muitas vezes esse 
procedimento lento associado ao processo de alienação leva a uma desconstrução da relação entre genitor 
e infante alienados. Ao observar os abusos, a desobediência do alienador em cumprir (ou permitir cumprir) 
o regime de visitas, o Poder Judiciário tem se posicionado no sentido de estabelecer acompanhamento 
psicológico (muitas vezes terapia) para fins de reconstrução da relação. Talvez seja possível a reconstrução, 
afinal não houve ainda o avanço desta pesquisa neste sentido, mas os profissionais da saúde e do direito 
manifestam que resgatar o tempo perdido é praticamente impossível.
 Quando o Poder Judiciário refaz o erro, ao invés da inversão da guarda e início de procedimento 
criminal contra o alienador (seja por denunciação caluniosa nos casos de denúncia vazia de abuso sexual – 
muito comum - seja por crime de desobediência, ambos tipificados no Código Penal Brasileiro), há um certo 
processo de impunidade. Ali, em tese, dá-se início um duro processo de reconstrução da relação rompida 
(inclusive psicológica), porém nunca um resgate do tempo perdido, conforme dito acima.

O infante alienado passa a apagar a imagem do cônjuge alienado. Passa a existir certa cumplicidade 
entre a criança alienada e o cônjuge alienante, evitando assim desagradar este último. A visita deveria ser 
o momento de configuração e materialização do ambiente familiar, mesmo que desfeito pelo casal. É a 
perfectibilização do princípio do bem estar social do infante e a priorização dos interesses da criança e 
do adolescente. Com o tempo, caso haja a percepção de que o amor entre o filho e o genitor afastado vai 
aumentando com a visitação livre, o genitor alienante, sem solução à vista, propõe uma medida de regulação 
de visitas. Ao certo esta medida é argumentada e alegada como uma forma providencial de garantir o acesso 
do genitor alienado à criança alienada, porém o pano de fundo é a ratificação de um controle social e de uma 
violência simbólica, desta feita ancorado em uma decisão judicial imposta pelo alienante ao alienado, ou seja, 
a justiça passa a ser a grande aliada no alienante.

O momento crucial dessa relação conflituosa se dá quando há a inclusão de um novo relacionamento 
após a separação, visto que este ato simboliza a confirmação do fim do relacionamento. A partir daí as 
visitas começam a ser complicadas, os contatos mais escassos e evitados pelo genitor alienante e a figura do 
genitor alienado começa a desaparecer da vida do infante, eis que as críticas por parte do genitor alienante 
são inúmeras. Passa a existir a figura do “Genitor McDonald’s” ou “Genitor Pracinha”, ou seja, aquele pai ou 
mãe cujo compromisso de visitas ao infante se dá apenas em lanchonetes ou praças de lazer para crianças. 
A criança alienada passa de fato a duvidar do carinho do genitor alienado e com isso começa a repetir as 
frases do genitor alienante. Neste momento está instalada a alienação parental. Quando essa criança já em 
fase adolescente ou adulta descobre a verdade, em grande parte das vezes já é tarde, visto que já se encontra 
instalado um grave problema psicológico de aceitação do outro e, inclusive, de si mesma enquanto sujeito de 
direitos e deveres. Está aí configurada a Síndrome da Alienação Parental. 

A omissão é o primeiro argumento do alienante em desfavor do alienado. O alienante incute no infante 
alienado a proposta de que o genitor não guardião é ausente na vida da criança, omite-se de vê-la e de fazer 
parte da sua vida. Esta proposta é aceita pelo infante que passa a rejeitar a figura do cônjuge não guardião. O 
genitor alienante sente-se dono da criança. Entende-a como um prolongamento seu e uma forma de anular 
o desejo da criança como sujeito ativo e com o desejo de ser desejada. Há uma espécie de “vampirização” 

desta criança. Segundo a psicóloga Sâmia Simurro, vice-presidente de projetos da Associação de Qualidade de 
Vida (AQV), existe três tipos básicos de vampiros emocionais. “O primeiro inclui as pessoas que tendem a se 
posicionar como vítimas por serem extremamente carentes e ‘sugam’ toda a sua energia emocional”, explica. 
A pessoa que sempre se faz de vítima manipula a outra e chama sua atenção. É importante estar atento a este 
tipo de personalidade, que sempre se coloca no papel de coitada e utiliza deste meio para conseguir tudo o 
que quer. O segundo, para Sâmia, reúne aquelas pessoas altamente críticas e condenatórias, que apontam a 
todo o momento as falhas alheias. “Elas também tiram o seu brilho e a inibem o tempo todo. Você sempre 
se sente inadequado diante delas. E, por último, existem aquelas pessoas que têm a necessidade de serem 
sempre o centro das atenções, criando situações de drama em que você não consegue se posicionar”, explica. 
Para Sâmia, todos esses comportamentos são originados a partir de experiências negativas. Essas pessoas, em 
geral, sentem-se vazias e buscam no outro reconhecimento, atenção e aprovação para preencher suas vidas23.
 A alienação parental não ocorre apenas nas relações matrimoniais rompidas, mas pode também 
ocorrer dentro da própria relação familiar “estável” quando não há a valorização da figura do cônjuge alienado 
dentro do poder familiar. Muitas vezes o alienador se convence que tudo o que fala é verdade ou é para o bem 
do infante. Trata-se de um grave problema para si, para os alienados por ele, para a família e para a sociedade. 
Trata-se, enfim, conforme dito, de uma “morte inventada”.
 A criança precisa de ambos os pais para crescer saudável, visto que a identidade da criança é formada 
pela interação dos pais, do mundo e de si mesma. Um afastamento prolongado do lar pode gerar uma 
indiferença. A criança se torna órfã de um genitor vivo. A criança não tem a memória sonsorial própria, mas 
uma falsa memória. A estruturação da personalidade é dicotomizada e quando chega a isso é natural falarmos 
em reprodução de modelos, ou seja, será um produto do meio em que vive e reprodutor desse meio. 

A SOCIOLOGIA DAS CONFLITUALIDADES E A VIOLÊNCIA

O tema proposto é novo na área das Ciências Sociais e do Direito. Cabe enquadrar a alienação parental 
como uma forma de violência praticada pelo genitor alienante em desfavor do genitor e do infante alienados. 
Para tanto utilizaremos como referencial teórico a compreensão de José Vicente Tavares dos Santos acerca 
do processo de construção das conflitualidades como elemento central de uma microfísica da violência, além 
do apoio estrutural de outros autores do tema, objetivando o enquadramento da alienação parental como 
uma modalidade de violência. 

A ruptura do contrato social e dos laços sociais provoca um fenômeno denominado de “desfiliação” 
e ruptura das relações de alteridade, dilacerando o vínculo entre o eu e o outro. Tavares do Santos (2009) 
explicita que “dentre as novas questões sociais mundiais, constitui-se uma crise de sociabilidade, chegando, no 
limite, às manifestações de violência, fenômenos que adquirem novos contornos e passando a disseminar-se 
por toda a sociedade, uma violência difusa” (p. 11). O autor entende que o grau de aceitação da sociedade 
em relação à violência passa a ser encarada como prática social e política normal e coletiva. Esclarece, ainda, 
que “as lutas sociais contra a violência expressam as possibilidades de uma governamentalidade, fundada na 
sociedade civil e na construção social da cidadania, buscando-se a reconstrução das relações de sociabilidade 
mediante outras bases de solidariedade social” (TAVARES DOS SANTOS, 2009, p.13). Nesse sentido, uma 
violência é sempre antecedida ou justificada, prévia ou posteriormente, por uma violência simbólica, que se 
exerce mediante uma subjetivação pelos agentes sociais envolvidos na relação. 

Permanecendo na análise de Tavares dos Santos (2009), identifica-se que diversas mudanças foram 
percebidas nas instituições (família, escola, processos de socialização, fábricas, religiões) e nos sistemas 
de justiça criminal (polícias, tribunais, manicômios judiciários, prisões), pois vivem um processo de crise e 
desinstitucionalização. Sousa Santos (apud TAVARES DOS SANTOS, 2009) menciona, por fim, que precisamos 
repensar as lutas sociais, as quais contêm pistas para a discussão da segurança coletiva dos cidadãos e cidadãs, 
a fim de que sejam garantidos todos os direitos não efetivados pela modernidade.

Quando tratamos do conceito de violência, percebemos que este perpassa diversas compreensões. 
A extensa trajetória com diferentes acepções ganha destaque neste trabalho quando transita de forma 
equidistante pelo campo do Direito, da Psicologia e da Sociologia. Ao certo, o conceito de violência é muito 
mais específico que se imagina, apresentando-se em diferentes formas de violência (gênero, doméstica, 
psicológica, física, moral, objetiva, urbana, rural, etc.). No que tange à compreensão do referido conceito, 

23  Comportamento: baixa autoestima favorece “vampirização”. Disponível em: <http://www.tvregioes.com/
ler_noticia.php?id=73&cat=6>. Acesso em: 09 de ago. 2011.
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Tavares dos Santos (1996) entende que a violência é a relação social, caracterizada pelo uso real ou virtual da 
coerção, que impede o reconhecimento do outro (pessoa, classe, gênero ou raça) mediante o uso da força 
(ou da coerção), provocando algum tipo de dano. O autor, sob a ótica sociológica, sugere que uma sociologia 
das conflitualidades, no tempo atual, deve ser situada no contexto dos efeitos do processo de globalização 
da sociedade e da economia, os quais produzem transformações na estrutura e no espaço social das diversas 
regiões do planeta, desencadeando novos conflitos sociais e novas formas de conflitualidades (TAVARES DOS 
SANTOS, 1999).

Tavares dos Santos (1999) afirma que o aumento dos processos estruturais de exclusão social pode 
vir a gerar a expansão das práticas de violência como norma social particular, vigente em vários grupos 
sociais enquanto estratégia de resolução de conflitos, ou meio de aquisição de bens materiais e de obtenção 
de prestígio social, significados esses presentes em múltiplas dimensões da violência social e política 
contemporânea. “A violência configura-se assim, como linguagem e norma social para algumas categorias 
sociais, contrapondo-se àquelas denominadas de normas civilizadas, marcadas pelo autocontrole e pelo 
controle social institucionalizado” (TAVARES DOS SANTOS, 2009, p. 13).

Estabelecido em uma normatividade foucaultiana, Tavares dos Santos (2009) estabelece bases para 
uma microfísica da violência que define como uma rede de exercício de poder marcada pela força, pela 
coerção e pelo dano, em relação ao outro; não deixando de considerar as composições macrossociais de tais 
relações de excesso de poder, pois a violência também alicerça uma sociedade dividida.

Octavio Ianni (2004) esclarece que as formas e as técnicas de violência estão adquirindo características 
novas, insuspeitadas e crescentemente brutais. Completa o autor que a violência é um acontecimento 
excepcional que transborda através das ciências sociais; revela dimensões insuspeitadas da realidade social, 
ou da história, em suas implicações político-econômicas, socioculturais, objetivas e subjetivas. 

Maurício Murad afirma que a palavra violência, etimologicamente, provém do latim violentia – raiz 
semântica vis=força – e significado opressão, imposição de alguma coisa a outra pessoa ou a outras pessoas, 
por intermédio do emprego da força, qualquer que seja o seu tipo, a sua substância, forma ou sentido: 
força dos poderes social, econômico, jurídico ou político, força das armas, força física, força simbólica ou de 
qualquer outra natureza que se queira (MURAD, 2007, p. 77).

Mcneil (1994) escreveu que a violência sempre foi uma parte importante da vida humana. Ele estabelece 
a idéia de que a violência tem uma história, tanto quanto tem uma geografia e uma sociologia, que assume 
formas diferentes em períodos diferentes, peculiar a uma época ou a um determinado povo. Numa visão um 
pouco mais crítica, Zaluar (1993) observa que chamar de violência qualquer forma de hegemonia ou poder 
igualando-as às novas formas de terror que observamos cada vez mais entre nós, tem o efeito de nos deixar 
sem saídas, mergulhados na paralisia das ações sem eficácia social. 

Numa ótica de violência simbólica, conforme visto nas afirmações de Tavares dos Santos (2009) é 
necessário mencionar que tal conceito foi estabelecido por Pierre Bourdieu (1989) que o define como uma 
forma de coação que se apoia no reconhecimento de uma imposição determinada, seja esta econômica, social 
ou simbólica. A violência simbólica se funda na fabricação contínua de crenças no processo de socialização, 
que induzem o indivíduo a se posicionar no espaço social seguindo critérios e padrões do discurso dominante. 
Devido a este conhecimento do discurso dominante, a violência simbólica é manifestação deste conhecimento 
através do reconhecimento da legitimidade deste discurso dominante. 

Para Bourdieu (1989), a violência simbólica é o meio de exercício do poder simbólico que objetiva 
a elucidação das relações de dominação que não pressupõe a coerção física ocorrida entre as pessoas e 
entre os grupos presentes no mundo social. A raiz da violência simbólica estaria deste modo presente nos 
símbolos e signos culturais, especialmente no reconhecimento tácito da autoridade exercida por certas 
pessoas e grupos de pessoas. A violência simbólica nem é percebida como violência, mas sim como uma 
espécie de interdição desenvolvida com base em um respeito que “naturalmente” se exerce de um para o 
outro. Ela pode assim ser entendida como as diversas formas de dominação que são consideradas legítimas 
por uma boa parcela dos indivíduos, através da naturalização de regras e normas, a ponto de fazer com que os 
dominados venham a aderir à ordem dominante. Estes fazem isso sem perceber os mecanismos e o caráter 
arbitrário do discurso. Deste modo, a violência simbólica é, então, toda imposição de enunciados sobre o 
real que leva o indivíduo a adotá-la como referencial exclusivo para interpretar o mundo. O indivíduo adere 
a uma posição de dependência, tornado-se incapaz de criar seu próprio elenco de significados, pelo menos 
sem levar em conta os significados dominantes. Este tipo específico de violência acaba impondo uma coerção 
que se confirma por intermédio do reconhecimento que o dominado não pode deixar de conceder ao 
dominante, na medida em que não dispõe para pensar, senão através de instrumentos de conhecimento que 

tem em comum com ele. Em suma, a violência simbólica é uma violência que conta com certa cumplicidade 
tácita dos que a sofrem e dos que a exercem, por se constituir em um processo inconsciente (BOURDIEU, 
2007).

A partir do acima exposto, entendemos que o processo de alienação parental configura-se numa clara 
modalidade de violência, tanto real quanto simbólica, objetivando com que o cônjuge guardião (alienante) 
deixe de reconhecer o papel do cônjuge não guardião (alienado) como ente essencial de composição da 
unidade familiar e, por conseqüência, do poder familiar. Além disso, cria nas figuras dos alienados (tanto o 
cônjuge não guardião quanto a criança ou adolescente) uma carência de autorreconhecimento enquanto 
sujeitos de direitos e deveres, fazendo com que sejam criadas falsas verdades e imagens sejam apagadas das 
vidas de ambos. 

O RECONHECIMENTO E O AUTORRECONHECIMENTO: REFLEXÕES A PARTIR DA 
TEORIA DE AXEL HONNETH

Tendo alcançado o entendimento que a alienação parental é uma forma de violência real e simbólica, 
objetivando a carência do reconhecimento e do autorreconhecimento de um para com o outro e deste outro 
para com ele mesmo, buscamos nessa etapa da pesquisa objetivar processos de reconstrução deste vínculo 
perdido. O direito tem oferecido o processo de mediação familiar como elemento agregador e inovador, 
retirando dos braços do estado o monopólio da solução de conflitos. Dados têm comprovado a considerável 
eficácia da mediação familiar como estratégia extrajudicial de solução de conflitos. Porém temos visto que 
tem se tornado cada vez mais fundamental o braço da sociologia e da psicologia no apoio topográfico da 
solução desses conflitos. Para tanto, o presente artigo ancora-se, também, nos estudos acerca da Teoria do 
Reconhecimento de Axel Honneth.

 Como base de seus estudos, Honneth utiliza-se da teoria de Georg Lukács, por ser o autor que deu 
ao conceito de “reificação” o sentido mais claro e expressivo. Neste ínterim, divide seu estudo em três partes, 
sendo que as duas primeiras trabalham a questão conceitual do termo reificação, e no terceiro ponto analisa 
os problemas específicos advindos da reificação enquanto forma de esquecimento do reconhecimento.

Em seu primeiro ponto de desenvolvimento, Honneth refaz o conceito de reificação, desfazendo 
um entendimento geral no qual o termo é correlacionado com instrumentalização. Explica que este último 
termo tem relação direta com o ato de tomar outras pessoas como meio para fins puramente individuais, 
egocêntricos e sem precisar abstrair de suas características humanas. A reificação pressupõe que sequer 
são observadas estas características humanas, ou seja, é tratar alguém totalmente como uma coisa, isenta 
de qualquer especificidade ou característica humana. A crítica à reificação reside no fato de que podemos 
distinguir ontologicamente acerca dos modos apropriados e inapropriados de tratar as pessoas. O autor 
afirma que alguém que reifica uma pessoa não atenta apenas contra a norma, mas também contra as condições 
elementares do debate e do discurso acerca da moral (HONNETH, 2008). 

Para Honneth (2008), a base ontológica do termo reificação tem relação direta com questões de 
ordem cultural e histórico-teórica, como definia Lukács, daí entender que sua teoria gravita na órbita do 
reconhecimento enquanto elemento fundamental para mudança ou abandono do eixo de ação tanto da 
instrumentalização como da reificação. Com suas pesquisas que transitam por Lukács (base ontológica, cultura 
e conteúdo fenomenológico), Sartre (relações de interioridade, afecção ou solidariedade ontológica) e 
Merleau-Ponty (comunicação), chegou à conclusão que o reconhecer sempre antecede o conhecer, de tal 
modo que reificação é a violação contra esta ordem de precedência.

O autor analisa expressões como “participação afetiva” e “identificação precedente” como uma 
tentativa de chamar a atenção para o caráter não científico desta forma de reconhecimento (HONNETH, 
2008). Elenca a necessidade de um reconhecimento espontâneo como pressuposto necessário para se 
apropriar de valores morais e imprescindíveis para um reconhecimento normativo e definitivo. Como dito 
anteriormente, aborda os problemas do reconhecimento advindos do processo de reificação. Como o próprio 
autor menciona, a luta pelo reconhecimento está voltada para a exigência da reserva de conteúdo de uma 
norma de reconhecimento. Na reificação é anulado aquele reconhecimento elementar que geralmente faz 
com que nós experimentemos cada pessoa existencialmente como o outro de nós mesmos (HONNETH, 
2008, pag. 68-79). 

Avança, ainda, sobre a ótica da observação enquanto elemento de percepção de características das 
especificidades humanas e na conclusão de que a rotinização e a habitualização (estas sim) podem levar a um 
esquecimento de todo o reconhecimento original e voltar a tratar o outro enquanto objeto. Seria um retorno 
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ao que o autor denomina de “ponto zero da socialização” (HONNETH, 2008), ou seja, a total incapacidade 
de reconhecer ou conhecer o próximo enquanto ser dotado de características próprias, direitos, deveres e 
dignidade específicos da pessoa humana.   O reconhecimento é a categoria moral fundamental. 
Para Honneth reconhecer precede o conhecer. Para tanto, há três esferas distintas de interação e cada qual 
implica num tipo de reconhecimento: a do amor, a do direito e a da solidariedade, cada qual implicando em 
autorrelações individuais, quais sejam a autoconfiança, o autorrespeito e a autoestima, respectivamente. Para 
o autor as bases em que se funda o reconhecimento têm a natureza sócio-afetiva, sendo assim, as infrações 
ou ofensas que se constituem em desrespeito podem enfraquecer estas bases e levarem, num extremo, a 
posturas de resistências políticas (HONNETH, 2009). Se para Honneth, reconhecer precede o conhecer, com 
este artigo crê-se que o autorreconhecimento precede o próprio reconhecimento.

Fundamental no autor a abordagem que faz do fato de que as ofensas e injúrias sofridas pelos indivíduos 
os fazem se afastar cada vez mais do processo interacional e participativo. Contudo, tais atitudes podem levar 
estes indivíduos a lutarem contra a diminuição de seu valor e contribuição à sociedade. Ao mesmo tempo em 
que lutam por estes direitos, encontram outros que também lutam por causas semelhantes, criando assim 
uma rede de lutas que podem tender, como dito acima, a ações de resistência política. O objetivo da justiça 
social é possibilitar uma participação de todos os membros da sociedade no processo comunicativo da vida 
da sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo apresentado buscou primeiramente esclarecer acerca da alienação parental e sua síndrome 
enquanto etapas de um processo de “apagão” da imagem e de construção de falsas verdades por parte do 
cônjuge alienante. A sua origem, definição e generalidades foram abordadas para que pudéssemos, numa 
segunda etapa do artigo enquadrar, dentro do referencial teórico proposto, a figura da alienação parental como 
forma de violência, tanto real quanto simbólica. Por fim, o artigo mostrou-se alinhado com o entendimento de 
que a solução de conflitos pelas vias extrajudiciais pode ser o melhor caminho para o problema proposto e 
a mediação familiar seria a instrumentalização desta proposta. Ao certo, para que seja trabalhada a mediação 
familiar dentro de uma ótica sociológica deve se valer de propostas metodológicas e científicas que nos deem 
uma esperança epistemológica num referencial trans e interdisciplinar, além de interacional com outros ramos 
científicos. Daí valermos da teoria do reconhecimento como forma de agregarmos elementos da psicologia 
com outros do direito e da sociologia, além da filosofia e da linguística comunicacional para buscarmos a 
melhor forma de solução das lides comportamentais.

Autorreconhecer e reconhecer ao outro como partícipes de um processo de reconstrução social 
é um processo lento, porém fundamental para que sejam estabelecidos novos parâmetros de convívio e 
unidade no seio das relações domésticas. Aplicar a teoria do reconhecimento à mediação familiar enquanto 
instrumento de solução de controvérsias do lar pode ser eficaz num novo paradigma de compreensão e 
avanço das relações intrafamiliares. O artigo apresentado, conforme dito acima, traz um primeiro marco 
capaz de estabelecer a alienação parental como forma de violência. A sequência de procedimentos, desta 
feita de cunho empírico, levará à confirmação de que a teoria proposta pode facilmente ser agregada a um 
processo de composição extrajudicial das lides conjugais. A continuidade da pesquisa será fundamental para a 
comprovação das hipóteses arguidas. Abre-se caminho para novos estudos e conclusões em torno de temas 
de difícil acesso para a sociologia, mas que não se permite a omissão diante dos fatos.
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As Transformações do Modelo Familiar e Administração de Conflitos: a influência de diferentes 
concepções de família na dinâmica e nas decisões do Poder Judiciário no RS

Fernanda Bestetti de Vasconcellos1 

Resumo: Desde meados do séc. XX ocorrem mudanças no ordenamento legal brasileiro que buscam abarcar 
as transformações da família. Considerando-se os laços familiares como o principal mecanismo de manutenção 
da ordem social, pensa-se no Estado como criador de categorias que estruturam família, estabelecendo que 
elementos sociais e indivíduos devem ser fortalecidos. Se considerada a existência de interpretações legais 
diversas e a construção de discursos jurídicos distintos, pode ser verificada a elasticidade das normas e seus 
diferentes usos para a reprodução das concepções pessoais dos operadores jurídicos. 
Pela análise de como são administrados conflitos familiares e domésticos violentos (possivelmente abarcados 
pela Lei Maria da Penha) pelo Judiciário, busca-se compreender quais são as diferentes concepções de família 
internalizadas e explicitadas pelos operadores do campo jurídico do RS, como são construídos seus discursos 
acerca da categoria família e como suas concepções direcionam o modo como os conflitos são administrados.
Neste sentido, são observados discursos de operadores jurídicos encontrados em documentos relativos a 
pedidos de conflito de competência julgados por diferentes câmaras do TJRS. Verifica-se que a entrada em 
vigor da Lei Maria da Penha traz um novo desafio ao Poder Judiciário brasileiro, na medida em que tenta 
estabelecer uma espécie de unificação de competências jurídicas para tratar dos conflitos violentos familiares. 
Esta aposta, que visa administrar os conflitos de uma maneira mais ágil e de modo a reduzir os danos causados 
às partes nele envolvidas, na verdade, coloca diferentes âmbitos da estrutura rígida do campo jurídico em uma 
disputa fortíssima, ao invés de estabelecer a realização de um trabalho realmente unificado.
Palavras-chave: Administração de conflitos violentos de proximidade; Lei Maria da Penha; campo jurídico; 
família.

Abstract: Since mid-century. XX changes occur in the brazilian legal system seeking to embrace the family 
change. Considering the family ties as the main mechanism for maintaining social order, it is thought in the 
state as creator of categories that structure family, stating that individuals and social elements should be 
strengthened. If considered the existence of different legal interpretations and the construction of separate 
legal discourse, can be verified by the elasticity of standards and their different uses for playback of personal 
conceptions of legal practitioners.
For the analysis of how conflicts are managed family and domestic violence (possibly covered by the Maria 
da Penha Law) by the Judiciary, seeks to understand what are the different conceptions of internalized family 
and explained the legal field by operators of the RS, as his speeches are built category on the family and how 
their ideas drive the way conflicts are managed.
In this sense, discourses are observed operators found in legal documents relating to claims of conflict of 
competence judged by different chambers of TJRS. It appears that the entry into force of the Maria da Penha 
Law brings a new challenge to the Brazilian Judiciary, as it tries to establish a kind of unification of legal powers 
to deal with violent conflicts family. This bet, which aims to manage conflict in a more agile and to reduce the 
damage caused to the parties involved actually put different areas of the rigid structure of the legal dispute in 
a very strong, rather than establish the performance of a really unified.
Keywords: Conflict management violent neighborhood, Maria da Penha Law, the legal field; family.

1  Mestre em Ciências Sociais pela PUCRS, Doutoranda em Ciências Sociais pela PUCRS, com bolsa da 
CAPES-PROSUP  Cursos Novos, pesquisadora do GPESC e do INCT-INEAC. 

Introdução

A partir da década de 1950, o modelo de família nuclear com tamanho reduzido (referindo-se a 
quantidade de filhos) começa a ser considerado um modelo adequado para as sociedades ocidentais. Neste 
movimento, o modelo familiar patriarcal começa a perder força e um modelo democrático familiar ganha 
espaço, já que parece mais adaptado às condições urbanas modernas (SCOTT, 2004, p.36). Neste período, 
a idéia do casamento fundado a partir do amor romântico é fortalecida, deixando de ter a economia como 
principal fundamento. Assim, as famílias deixam de ser uma unidade econômica e ainda que o número de 
mulheres inseridas em um mercado de trabalho fosse muito reduzido, os direitos civis de homens e mulheres 
passaram a um patamar de igualdade até então não atingido (GIDDENS, 2000, p. 66-67). 
  A família nuclear (formada por um casal heterossexual, unido pelo casamento, que cria seus filhos 
biológicos em coabitação) perde muito espaço na vida social, tanto em termos estatísticos, quanto em 
termos normativos: o número de divórcios cresce no mundo todo, aumentam as estatísticas sobre famílias 
monoparentais, famílias formadas por casais homossexuais começam a ter sua legitimidade reconhecida, 
casamento legal parece transformar-se mais em uma formalidade do que uma obrigação moral. Diferentes 
arranjos de família, abrangendo uma pluralidade de valores, são cada vez mais freqüentes em sociedades 
permeadas por uma economia planificada plural (FONSECA, 2007, p. 09).
 Paralelamente ao processo constante de transformação da sociedade brasileira, as mudanças no 
ordenamento jurídico nacional podem ser pensadas como características de uma necessidade efetiva de 
adaptação do Poder Judiciário no sentido de acompanhar tais transformações. Desde a entrada em vigor do 
Código Civil de 1916 até a atualidade, são verificadas modificações legais que buscam abarcar as transformações 
da família, voltadas (as mudanças legais) para a necessidade estatal de formalização dos vínculos para o 
controle da ação social dos indivíduos. Neste sentido, pode-se observar um processo de mão dupla: o Estado 
passa a reconhecer novas configurações familiares (através da sua legitimação pelo ordenamento jurídico) e 
os indivíduos, pertencentes às famílias, reconhecem a legitimidade da ação do Estado.
 Se os vínculos familiares forem considerados o principal mecanismo para que seja mantida uma ordem 
social (através da reprodução da estrutura do espaço e das relações sociais), é de interesse primordial 
do Estado a manutenção de tais vínculos. Assim, o Estado (através de seus agentes) cria categorias que 
estruturam as famílias, de modo a estabelecer quais elementos econômicos e sociais devem ser fortalecidos 
e quais indivíduos empoderados.
 Nesta perspectiva, ao mesmo tempo em que o agente estatal (neste caso, sendo considerados 
especificamente aqueles agentes pertencentes ao campo jurídico) possui legitimidade para dizer o direito, 
interpretando normas e tomando decisões, reproduz em seu discurso suas concepções pessoais (através 
de representações socialmente criadas) do que é uma família e como seus vínculos devem ser mantidos ou 
modificados. Assim, se considerada a existência de interpretações legais diversas e da construção de discursos 
jurídicos distintos (uma vez que os agentes do campo jurídico não possuem um pensamento monolítico), 
pode ser verificada a elasticidade das normas jurídicas e dos diferentes usos destas normas para a reprodução 
das concepções pessoais dos operadores do campo jurídico (VASCONCELLOS, 2010, p. 224).
 Considerando-se os apontamentos acima dispostos, através de uma análise de como é realizada a 
administração de conflitos familiares pelo Poder Judiciário do Rio Grande Sul, este artigo busca trazer dados 
que demonstrem a existência de uma luta interna ao campo jurídico, proveniente da disputa entre operadores 
do sistema, os quais norteiam suas práticas a partir da legislação (comum para todos), que buscam estabelecer 
através de seus discursos (baseados em suas concepções sociais) um conceito do que deve ou não ser 
considerada família pelo ordenamento legal. Para que seja realizada uma análise dos conflitos, são observados 
discursos jurídicos referentes à que grupos são ou não considerados família em casos relacionados à aplicação 
da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha). 

As Transformações na Família Moderna e o Ordenamento Jurídico Brasileiro

 O ordenamento jurídico brasileiro sofreu algumas importantes modificações ao longo do século 
XX e início do século XXI, no que se refere à concepção legal do conceito de família. Até a instauração da 
Constituição Federal de 1988, as únicas normas que regiam o ordenamento familiar estavam dispostas em 
um Código Civil e algumas das transformações ocorridas na sociedade brasileira, desde então, passaram a 
influenciar modificações no ordenamento jurídico brasileiro.

Responsável pela regulação da família no início do século passado, o Código Civil de 1916 reconhecia 
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como legítima a família constituída unicamente a partir do vínculo de casamento. A família brasileira, a partir 
do Código Civil em vigor, era caracterizada como patriarcal, hierarquizada, patrimonializada e heterossexual: 
o homem exercia o comando da unidade conjugal, devendo ser respeitado e obedecido pela esposa e pelos 
filhos, tendo a família como finalidade conservar seu patrimônio, sendo necessária a geração de filhos para 
ser aumentada a força de trabalho. De acordo com o Código Civil de 1916, a dissolução do casamento 
juridicamente impossibilitada e tanto casais unidos sem casamento, quanto filhos nascidos de uniões 
estabelecidas sem a formalidade exigida pelo Estado eram discriminados. 

O interesse estatal na manutenção do casamento levou, em um primeiro momento, à 
consagração de sua indissolubilidade e à obrigatória identificação da família pelo nome 
de varão. Ao casar, a mulher tornava-se relativamente incapaz, não podia trabalhar 
nem administrar seus bens. O regime da comunhão universal dos bens, como modelo 
oficial, mostra o significado que tinha o casamento. Duas pessoas fundiam-se numa só, 
formando uma unidade patrimonial, sendo o homem o único elemento identificador 
do núcleo familiar. O casamento não podia ser desconstituído, só anulado por erro 
essencial quanto à identidade ou à personalidade do cônjuge. (DIAS, 2010, p. 45).

 Em 1962, é posto em vigor o Estatuto da Mulher Casada, o qual (diferentemente do que era exposto 
no Código Civil de 1916) estabelecia que a mulher casada passava a ter o direito de ser proprietária legítima 
dos bens adquiridos a partir da sua força própria de trabalho. Neste movimento, passam a ser observados com 
maior freqüência o estabelecimento de novas uniões (não-oficiais) de indivíduos anteriormente desquitados 
(separados, mas com vínculo matrimonial mantido pelas leis). Assim, novas famílias são formadas por egressos 
de relacionamentos anteriores, sem a possibilidade de formalização legal.

A necessidade de rompimento do vínculo matrimonial anterior por parte dos casais e o interesse estatal 
em formalizar as novas configurações de relações conjugais impulsionam novas mudanças no ordenamento 
jurídico. Deste modo, em 1977, o divórcio passa a ser legalmente aceito pelo estado brasileiro, podendo este 
fato ser considerado como um marco legal de “dessacralização” da família brasileira (DIAS, 2010, p. 30-31). 
 A legitimidade estatal de dissolução das famílias apresenta-se como um elemento que demonstra 
a existência de fortes transformações sociais que ocorriam na sociedade brasileira: o modelo de família 
nuclear e patriarcal passava por um processo de modificação e outros arranjos familiares passavam a ter 
uma visibilidade maior. Neste movimento, pode-se considerar a idéia de que a discussão em torno dos papéis 
individuais na família sofre um acirramento.

Procuram-se direitos, definidos e enforcados por meio de movimentos capazes de 
colocar holofotes sobre as demandas de seus participantes, e a família, devido à sua 
própria diversidade, se torna uma arena para a negociação e realização destes direitos, 
muito mais do que um sujeito de movimentos ou de investigação próprios. (SCOTT, 
2004, p. 45).

 Na década de 80, quando a Constituição Federal é promulgada, o Brasil experimenta um processo 
de redemocratização, a partir do qual os movimentos sociais voltados para a defesa de direitos individuais 
são fortalecidos. Com a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, a igualdade civil entre homens e 
mulheres é instaurada e o conceito de família ganha uma maior elasticidade, passando a proteger de modo 
igualitário todos os seus integrantes. Além disso, passa a ser legitimada pelo Estado a união estável entre 
homem e mulher, deixando de ser o casamento civil a única forma considerada pelo mesmo.

[A Constituição Federal] Estendeu igual proteção à família constituída pelo casamento, 
bem como à união estável entre o homem e a mulher e à comunidade formada por 
qualquer dos pais e seus descendentes, que recebeu o nome de família monoparental. 
Consagrou a igualdade dos filhos, havidos ou não do casamento, ou por adoção, 
garantindo-lhes os mesmos direitos e qualificações. (DIAS, 2010, p. 31).

 No ano de 2003, um novo Código Civil entra em vigor no Brasil. Este novo Código busca realizar a 
atualização de aspectos importantes, relativos ao direito de família, incorporando modificações legislativas 
ocorridas anteriormente (por meio de legislação esparsa). O novo Código Civil (cujo projeto original já 

tramitava no Congresso Nacional antes mesmo da promulgação da Constituição Federal) tenta incorporar 
algumas das mudanças ocorridas na família brasileira durante o século XX, podendo ser citadas modificações 
ligadas à exclusão de referências desiguais entre homens e mulheres e entre filhos. 
 Ainda que o ordenamento jurídico brasileiro tenha tratado de um direito de família desde o Código 
Civil de 1916, o mesmo nunca realizou qualquer caracterização da mesma, a não ser pelo fato de citá-la como 
instituída após o casamento (ou união estável). Assim, qualquer vínculo com origem afetiva, responsável pela 
união de pessoas e de seus respectivos patrimônios, sofreria o risco de ser excluído do âmbito jurídico. 
 Neste sentido, as mudanças legais, que ocorrem pelas transformações sociais, passam por um processo 
de adequação às concepções de seus interpretes (os operadores do sistema de justiça), no sentido de 
construírem o que consideram a correta interpretação das leis. Tais interpretações podem variar de diversas 
formas, mas sempre serão dependentes de elementos ligados à construção das concepções individuais do 
significado legal e prático do que é uma família. 

Redemocratização Brasileira, Família e Direitos Individuais

 É a partir do processo de transição democrática que a constituição de movimentos sociais de defesa 
dos direitos humanos pode ser observada de modo crescente. Neste cenário, a busca pela garantia dos 
direitos civis de grupos sociais específicos impulsiona a elaboração da Constituição Federal de 88 – chamada 
“Constituição Cidadã”, cuja estruturação está baseada na afirmação de direitos humanos. (ADORNO, 2010, 
p. 07-09).
 A partir dos anos 70, o movimento feminista traz à tona o debate sobre a violência contra a mulher. 
Até este momento, os acontecimentos vivido no âmbito doméstico marcados por violência não diziam 
respeito à polícia, justiça, vizinhança ou comunidade. Elementos como conservadorismo, patriarcalismo e 
sexismo permitiam que fosse mantida uma barreira quase intransponível entre o espaço público e o espaço 
privado (SOARES, 1999, p. 27-28). 
 Juntamente com a crise do patriarcalismo e a “dessacralização” da família, as fronteiras entre espaço 
público e espaço privado passam a ter sua definição dificultada e a luta pela redefinição de conceitos como 
individualidade, direitos e responsabilidades é impulsionada pelos movimentos sociais. Neste sentido, atitudes 
e comportamentos familiares tradicionais vão sendo desnaturalizados e passam a ser classificados como 
crimes, violações e agressões que não podem mais ser toleradas pela sociedade.

Neste processo, o castigo físico, visto outrora como um legítimo recurso pedagógico, 
passa a ser considerado como uma modalidade possível de maus-tratos a crianças. O 
olhar malicioso, o comentário grosseiro e a sedução inconveniente criminalizam-se 
sob o título de assédio sexual. O contato sexual indesejado (ou não consentido) se 
incorpora ao leque dos delitos classificados sob a categoria de estupro, que passa a 
ser aplicada também à sexualidade conjugal. (SOARES, 1999, p. 30).

 Com o objetivo de atender a demanda dos movimentos sociais que lutavam pelo acesso democrático 
a direitos civis, são realizadas algumas modificação no ordenamento jurídico brasileiro, as quais demonstram a 
necessidade de afirmação de individualidades e de igualdade, quando observadas as relações familiares. O que 
pode ser observada não é uma crise da família enquanto local de referência ou de base para a sociabilidade, 
e sim uma crise do modelo familiar nuclear, patriarcal e hierárquico (SCOTT, 2004, p. 44-45).
 No que se refere às mudanças no ordenamento jurídico brasileiro relativas às crianças e adolescentes, 
a partir da Constituição Federal são criados mecanismos de proteção e de definição dos mesmos como 
indivíduos portadores de direitos civis. A partir do que é expresso pelo artigo 229 da Constituição Federal 
de 882, passa a ser dever imposto aos pais a assistência, criação e educação dos filhos menores (e aos filhos 
recai o dever de ajudar e amparar seus pais na velhice, carência e enfermidade). Outro ponto importante 
da Constituição está ligado ao reconhecimento da igualdade civil entre filhos legítimos e ilegítimos, já que 
passam a ter os mesmos direitos e qualificações, estando proibido qualquer tipo de discriminação entre os 
mesmos (BUSCHER-MALUSCHKE, 2007, p. 89-90).
 Em julho de 1990, entra em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o qual passa a 
determinar tratamento específico às crianças (até 12 anos de idade) e adolescentes (até 18 anos de idade), 
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causando grande impacto no que se refere às políticas de atendimento aos seus destinatários, cujos direitos 
fundamentais passam a ser garantidos pela nova legislação, recebendo tratamento específico da justiça. A 
partir do ECA, são estabelecidos maiores direitos dos pais em relação aos filhos (e não mais poderes), fato 
que pode ser considerado como uma mudança na concepção jurídica tradicional de pátrio poder: a criança 
e o adolescente adquirem status de cidadãos plenos, com direitos que devem ser respeitados e protegidos, 
encarados como prioridade absoluta da sociedade civil (MIRAGLIA, 2005, p. 93-95).
 Outra mudança importante ocorre a partir da Lei nº. 8.560, de 29 de dezembro de 1992, que 
incumbe o Ministério Público de ministrar ações de investigação de paternidade, buscando a obtenção do 
reconhecimento do filho pelo pai nos casos de dúvida ou mesmo quando o reconhecimento voluntário é 
inviabilizado. Em período anterior à Lei, a consangüinidade como prova de filiação biológica não era aceita pelo 
sistema jurídico brasileiro, a não ser pela declaração voluntária da paternidade pelo próprio pai. Porém, com o 
desenvolvimento de novas tecnologias que permitem a determinação biológica da paternidade com exatidão, 
passam a ser necessárias mudanças no ordenamento jurídico, que começa a fazer uso destas tecnologias para 
garantir aos filhos a responsabilização civil dos pais (BUSCHER-MALUSCHKE, 2007, p. 90).

É em um contexto que pode ser caracterizado como pela busca pela redefinição das individualidades, 
dos direitos e responsabilidades, e das fronteiras que separam o espaço público do espaço privado que pode 
ser compreendida a criação da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) no Brasil, a qual tenta dar conta do 
fenômeno da violência doméstica e familiar contra a mulher, responsável pela vitimização cotidiana de muitas 
mulheres no país, através da criminalização da violência.
 Para Bárbara Soares, este processo de redefinições, no qual está inscrita a elaboração e entrada em 
vigor da Lei Maria da Penha, pode ser percebido de duas diferentes formas. A primeira delas está ligada a 
uma idéia de publicização do espaço privado, aumento do controle social (e das formas de dominação) e a 
uma racionalização da vida coletiva (marcada pela judicialização dos conflitos pessoais), onde a sociedade 
passa a possuir um caráter mais regulatório e opressivo, sendo que nem no espaço familiar (espaço privado) 
as relações estariam a salvo do controle externo legal. Neste sentido, a vida privada sofre uma espécie de 
institucionalização, sendo tomada por uma lógica burocratizante, comum à que rege a vida pública (SOARES, 
1999, p. 32-33).
 Uma outra leitura possível é a da existência de um processo de redefinição de direitos, marcado pela 
expansão da democracia e pela extensão da individualidade. Neste movimento, ocorre a desnaturalização da 
vida social, no sentido de um rompimento com estruturas patriarcais e de tratamento da violência familiar 
como algo perverso e não natural. A partir desta leitura, vinculada a correntes feministas, o lar, o casal e a 
família perdem o caráter de mônadas impenetráveis e começam a ser considerados núcleos decisórios, auto-
referidos e possuidores de direitos próprios, transformando-se em novas unidades socialmente significativas, 
onde seus integrantes competem legitimamente e em igualdade de condições pelo acesso aos direitos civis. 
De modo contrário ao que sugere a primeira leitura indicada pela autora, neste caso, o mundo privado estaria 
sobrepondo-se à esfera pública, através da imposição das suas temáticas e “contaminando-o com suas feridas, 
suas paixões, seus desejos, sua irracionalidade e selvageria” (SOARES, 1999, p. 32-33).

1. A ADMINISTRAÇÃO DOS CONFLITOS FAMILIARES ABARCADOS PELA LEI 
11.340/06 NO JUDICIÁRIO GAÚCHO

 A partir da promulgação da Lei Maria da Penha, os conflitos violentos de gênero, ocorridos no âmbito 
doméstico ou familiar passam a ter sua administração nos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher, os quais devem possuir competência tanto criminal quanto cível para atender às demandas das vítimas. 
Nos locais onde os Juizados não existirem, a competência para julgamento dos casos que envolvam violência 
doméstica e/ou familiar contra a mulher é atribuída à(s) vara(s) criminal(is) existente(s) na localidade.
 No caso do estado do Rio Grande do Sul, apenas um Juizado de Violência Doméstica e Familiar 
Contra a Mulher foi implementado desde a promulgação da Lei 11.340/06, sendo os casos de violência 
abarcados pela Lei ocorridos em locais fora da circunscrição do Juizado de competência de varas criminais. O 
Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da comarca de Porto Alegre foi criado em abril de 
2008. De sua implantação até o momento, três juízes titulares, com diferentes percepções jurídicas a respeito 
da aplicação da Lei Maria da Penha (logo, com diferentes perspectivas a respeito do que seria uma correta 
administração dos conflitos violentos familiares contra a mulher) foram responsáveis pelo juizado. 
 Ainda que a Lei 11.340/06 seja aparentemente clara no que se refere à qual âmbito do judiciário é 

competente para administrar os conflitos familiares por ela abarcados, a prática dos operadores da justiça 
gaúcha apresenta diferentes interpretações sobre que âmbito do sistema de justiça deve ser responsável pela 
administração dos conflitos vividos em família e tipificados como referentes aos citados na Lei Maria da Penha. 
A “clareza” da letra da Lei passa a ser ofuscada a partir do momento em que é reconhecida a possibilidade de 
interpretação elástica de uma norma jurídica e que, em consequência de tal elasticidade, um mesmo conflito 
pode ser interpretado de diferentes formas.
 Partindo-se da premissa de que não existe um conceito fechado e estanque de família (ainda que existam 
normas legais que, em parte, reconheçam diferentes configurações), esta categoria pode ser concebida de 
diversas formas. Assim, a ideia de “conflito violento familiar” pode ser compreendida de diversas formas pelos 
operadores jurídicos responsáveis pela administração deste tipo de conflito, uma vez que a interpretação da 
categoria “familiar” irá variar de acordo com as diferentes concepções jurídicas e sociais internalizadas que 
irão dar conta da compreensão do fenômeno.
 Para que a pesquisa sobre as diferentes concepções de família dos operadores da justiça no estado 
do Rio Grande do Sul pudesse ser iniciada, optou-se pela busca de documentos disponibilizados pelo site do 
Tribunal de Justiça do estado, no sentido de que pudessem ser verificados discursos acerca das diferentes 
concepções de família. Na página eletrônica da instituição é possibilitada a busca de documentos oficiais com 
conteúdo jurisprudencial, a partir de termos livremente escolhidos pelo usuário. Assim, foi realizada uma 
busca a partir do termo “11.340/06 + família”. Foram encontrados 45 documentos diferentes, referentes 
a julgamentos ocorridos em segundo grau (pelas câmaras cíveis e criminais do TJRS) entre os meses de 
novembro de 2006 e dezembro de 2010.
 A partir de uma primeira análise dos documentos encontrados, pode-se verificar que 73,3% (33 
documentos) deles eram referentes aos pedidos de análise de conflito de competência para o julgamento 
dos casos considerados pela Lei Maria da Penha3. Optou-se, então, pela realização de uma análise mais 
aprofundada dos casos de conflitos de competência, nesta primeira fase da pesquisa.
 Ainda que os documentos não possuam como característica grande extensão, o conteúdo dos 
discursos encontrados nos mesmos traz dados importantes acerca das disputas internas do campo jurídico 
a respeito de que âmbito possui a competência para administrar conflitos que podem ser considerados 
familiares por uma instância e por outra não. Na verdade, a dificuldade parece estar centrada em um exercício 
constante de classificações (o que é ou não família e que mulheres devem ou não ser beneficiadas pela Lei 
Maria da Penha) que, para serem realizadas, levam em conta, além da letra da Lei, critérios internalizados pelos 
operadores em suas diferentes dinâmicas sociais diárias.
 Os conflitos narrados nos documentos analisados ocorrem entre operadores de Juizados Especiais 
Criminais, de Varas Criminais, de Varas de Infância e Juventude e de Varas de Família e Sucessões. Em todos os 
casos, a disputa está centrada na possibilidade de enquadrar ou não a violência ocorrida entre as partes em 
familiar ou não. São, principalmente, crimes de ameaça e agressão física, ocorridos entre mãe (em todos os 
casos vítimas) e filho(a), entre irmãos, avó e neta pequena, namorados e um casal homossexual. Acredita-se 
ser importante citar aqui que os pedidos de conflito de competência analisados parecem seguir uma lógica 
burocratizante, no sentido de afastar da “repartição” judicial suscitante a responsabilidade de administração de 
um determinado tipo de conflito social que, na prática, significa mais trabalho a ser realizado pelos servidores 
daquele local. Em nenhum momento o suscitante requer a competência para administrar um conflito que 
acredite ser de sua competência, mas, ao contrário, pede para que sua “incompetência” seja declarada por 
uma instância superior.
 As argumentações dos operadores que redistribuem os processos para outros âmbitos do sistema 
judiciário (portanto, acreditam que a administração do conflito não seja de sua competência) variam muito, 
sempre de acordo com o local de atuação. Nos casos em que juízes de varas criminais redistribuem os 
processos para os Juizados Especiais Criminais, por exemplo, as justificativas variam entre a impossibilidade de 
que seja configurada violência doméstica e familiar contra a mulher, quando vítima e agressora são mulheres, 
uma vez que, no entendimento de alguns operadores, não haveria opressão ao gênero, nem se trataria de 
vítima hipossuficiente ou vulnerável e o não enquadramento do conflito na Lei 11.340/06 pelo fato dos 
envolvidos não possuírem uma relação afetiva vinculada a casamento, união estável ou namoro, ainda que 
findados. Em todos os casos, há uma aparente dificuldade em relacionar a aplicação da Lei para conflitos 
familiares onde os envolvidos não possuem um vínculo de casamento ou namoro e possuam o mesmo 
gênero. 



275274

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A idéia de família é internalizada por todos os indivíduos durante sua socialização e reproduzida pelos 
mesmos indivíduos no decorrer de suas vidas. Assim, ao mesmo tempo em que família pode ser compreendida 
como um princípio de construção da realidade social, é ela própria socialmente construída e comum a todos 
os agentes sociais de alguma maneira.

 De acordo com Pierre Bourdieu, se a palavra família for pensada somente como uma construção 
léxica, as representações sociais que os indivíduos (tanto especialistas, quanto integrantes do senso comum) 
possuem da mesma podem ser verificados através de uma análise de seus diferentes discursos, marcados 
por ideologias políticas que valorizam determinadas relações sociais. A palavra família apresentar-se-ia, assim, 
como uma palavra de ordem (dito de outro modo, como uma categoria), a qual teria imbuído em seu sentido 
um princípio coletivo de construção de uma realidade social. O papel da família, enquanto mecanismo de 
manutenção da ordem social, é considerado por Bourdieu como primordial. Seu papel de reprodução não 
é apenas biológico, mas social, já que é responsável pela reprodução da estrutura do espaço social e das 
relações sociais (BOURDIEU, 1996, p. 125-133).

 O Estado é o ente responsável na sociedade moderna pela criação de categorias oficiais que 
estruturam as populações, combinando elementos econômicos e sociais concretos para que seja privilegiada 
uma determinada forma de organização familiar. Neste movimento, todos aqueles indivíduos (ou agentes, 
como prefere chamar Bourdieu) capazes de conformarem-se moralmente com esta organização escolhida 
pelo Estado são reforçados. 

 Assim, através da colocação em registros estatais, a família tem sua existência garantida e ratificada, de 
um ponto de vista bastante positivista, demonstrando uma realidade social através da existência de “uma vida 
em família” (o que seria a publicização de uma realidade privada). 

O Estado, especialmente através de todas as operações do estado civil, inscritas no 
registro de família, realiza milhares de atos de constituição que constituem a identidade 
familiar como um dos princípios de percepção mais poderosos do mundo social e 
uma das unidades sociais mais reais. (BOURDIEU, 1996, p. 135).

De acordo com esta perspectiva, o espaço privado é, ao mesmo tempo, domínio estatal (ou público), 
já que a construção da idéia moderna de família é resultante da ação jurídico-política do Estado. A visão 
pública (no sentido de uma visão legal) encontra-se profundamente misturada na visão privada, estando, as 
condutas privadas fortemente ligadas às ações públicas. Deste modo, ao mesmo tempo em que a idéia de 
família pode ser considerada uma ilusão, é, de fato, uma ilusão “bem-fundamentada”, porque tem a garantia 
estatal para sua produção e reprodução.

Para Bourdieu, o direito é um reflexo direto das relações sociais que são orientadas de acordo 
com as forças nelas existentes, as quais determinam a ordem econômica de dada sociedade, sempre de 
acordo com os interesses das classes dominantes. Na verdade, o autor vê o direito como um instrumento 
de dominação, que adota um formalismo de maneira a afirmar a sua autonomia em relação à sociedade 
na qual está inscrito, mantendo as estruturas que permitem a criação e a acumulação de capital jurídico. A 
reivindicação da autonomia absoluta do pensamento e ação jurídicos baseiam-se no principio de que esses 
devem ser formados sem a interferência do meio social, bem como das pressões sociais, tendo no próprio 
direito seu fundamento. 

O campo jurídico é um local no qual são travadas lutas de concorrência pela forma como deve ser 
dito e interpretado o direito. Assim, o agente social com mais força para vencê-la poderá interpretar leis e 
normas de forma reconhecida como legítima pelos outros atores do campo jurídico e, teoricamente, uma 
vez que Bourdieu acredita ser uma ilusão a existência da autonomia absoluta do direito, sem a pressão de 
interferências sociais externas (BOURDIEU, 1989, p.211-212). 

 Se partirmos das idéias de Bourdieu para pensarmos a realidade observada, podemos acreditar que, 
logicamente, as disputas internas referentes à qual âmbito do sistema judiciário possui competência para 
administrar qual conflito existentes no campo jurídico não são causadas pela entrada em vigor da Lei Maria da 
Penha. Na verdade, a disputa dos operadores jurídicos acerca da tipificação dos conflitos violentos familiares 
a partir da Lei 11.340/06 demonstra, de modo bastante mais explícito, a presença de uma fortíssima influência 
das concepções sociais destes operadores em suas tomadas de decisões. A construção destas concepções 
sociais é iniciada em um momento muito anterior a entrada estes agente na profissão jurídica e, ainda que a 
construção legal tente diminuir ao máximo (através da letra da lei) a possibilidade de uma ampla utilização 
destas concepções subjetivas pelos operadores, não há como separá-las da prática do campo jurídico. 
 A dificuldade de criar um conceito estanque de família, que abarque todas as possíveis relações 
inter-individuais existentes nas diferentes configurações destes grupos também pode ser considerada como 
um elemento que possibilita a utilização de concepções sociais dos operadores jurídicos em suas práticas 
profissionais. Desta forma, pode-se dizer que a entrada em vigor da Lei Maria da Penha traz um novo desafio 
ao Poder Judiciário brasileiro, na medida em que tenta estabelecer uma espécie de unificação de competências 
jurídicas para tratar dos conflitos violentos familiares. Esta aposta, que visa administrar os conflitos de uma 
maneira mais ágil e de modo a reduzir os danos causados às partes nele envolvidas, na verdade, coloca 
diferentes âmbitos da estrutura rígida do campo jurídico em uma disputa fortíssima, ao invés de estabelecer 
a realização de um trabalho realmente unificado. 
 Partindo-se da análise dos documentos observados em uma primeira etapa desta pesquisa, pode-se 
pensar que o judiciário gaúcho não demonstra estar preparado para lidar com o processo de unificação 
de competências exposto na Lei Maria da Penha. A implementação de tal unificação parece dificultada pela 
existência de uma disputa interna ao campo jurídico (referente ao poder de dizer o direito), que pode 
ser observada a partir da tentativa recorrente dos magistrados no sentido de que a competência para 
administrar os conflitos violentos familiares seja renegociada. Além de trazer novos pontos de discussão 
entre os operadores jurídicos, a Lei Maria da Penha estabelece uma nova possibilidade de conflitualidade 
entre os diferentes âmbitos do sistema jurídico, uma vez que coloca a questão de gênero no cruzamento com 
conceitos de família, domesticidade e afetividade para tipificar violências e, em seguida, distribuir competências.
 Neste sentido, as disputas entre os âmbitos dos Juizados Especiais Criminais, Varas Criminais, Varas 
de Infância e Juventude, Varas de Família e Sucessões e Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher parecem configurar-se muito mais no que Pierre Bourdieu identificaria como uma luta 
interna ao campo, no sentido de dizer o direito, que parece bastante marcada pela lógica burocratizante 
(onde incompetência para administrar o conflito significa menor volume de trabalho a ser realizado) do que 
numa prática que tenha como direção a tentativa de fazer valer os direitos sociais legítimos daqueles(as) que 
buscam o amparo estatal para fazer cessar o que acreditam ser uma violência.
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A separação entre Sociologia e Direito – as novas práticas penais do neoliberalismo

Fernanda de Mello Goss1 

Resumo - O objetivo do presente artigo é investigar a tendência neoliberal de separar completamente a 
Sociologia do Direito ao tratar do sistema penal, partindo da obra de Loïc Wacquant.
As novas práticas penais vindas dos Estados Unidos e que tem se espalhado pelo mundo, que é corolária da 
filosofia liberal dos livres mercados (com base, especialmente, nas lições de Milton Friedman), têm imposto 
uma separação radical entre as causas da criminalidade e as condutas criminosas, as circunstâncias sociais 
da criminalidade e os atos criminosos e, consequentemente, entre a Sociologia, que busca a explicação, e o 
Direito, que apenas regula e sanciona tais ações.
Desta forma, cria-se uma ideia de que o discurso sociológico tem conteúdo irresponsável, porque não se 
vincula a um compromisso de punição, sendo que as condutas criminosas rompem, supostamente, com o 
“contrato social”. 
Essa nova práxis condena as chamadas “desculpas sociológicas” com base na tese da responsabilidade individual, 
que é um dos pilares do neoliberalismo. Ou seja, não se pode pensar nas causas sociais, porque na verdade 
a questão é puramente de livre arbítrio. Assim, a delinquência passa a resumir-se em simples atos privados, 
desvinculados de seu contexto social. 
Tudo isso contribui e desvia a atenção de uma política massiva de retirada do Estado de áreas como a 
educação, a saúde e a previdência, com endurecimento cada vez maior de seu braço penal, especialmente para 
crimes com menor potencial ofensivo, como furto.

Palavras-chave: neoliberalismo; criminalidade; discurso.

Abstract - The aim of this paper is to investigate the neoliberal tendency to separate completely 
the Sociology of Law in dealing with criminal justice, based on the work of Loïc Wacquant. 
The new penal practices of United States spread around the world, which is corollary of the liberal philosophy 
of free markets (based especially on the lessons of Milton Friedman), has imposed a radical separation between 
the causes of crime and criminal conduct, the social circumstances of the crime and the criminal acts and, 
consequently, between sociology, which seeks an explanation, and law, that regulates and punishes such action.
Thus, it creates an idea that sociological discourse has content irresponsible, because it is linked 
to a commitment of punishment, and disrupt the criminal acts, allegedly with the “social contract”. 
This new practice condemns the so-called “sociological excuses” based on the theory of individual 
responsibility, which is one of the pillars of neoliberalism. That is, one can not think of social causes, because 
in fact the issue is purely one of free will. Thus, crime is now summed up in simple acts private, detached from 
its social context.
All this contributes and takes attention away from a policy of massive withdrawal of state in areas such as 
education, health and welfare, with increasing hardening of criminal punishment, especially for crimes with 
lower offensive potential, such as theft.

Key-words: neoliberalism; criminality; speech.

Introdução 

Wacquant2 afirma que existem três maneiras de lidar com as condições e as pessoas que julgam indesejáveis 
ou ameaçadoras.  A primeira consiste em socializá-las, ou seja, se existem pessoas dormindo nas ruas, o 
Estado deve construir para elas abrigos e garantir que tenham acesso ao mercado de trabalho.
A segunda é a medicalização, considerar exclusivamente que este tipo de pessoa sofre de dependência 
química ou desvios em sua saúde mental, e que a solução vem da área da saúde, exclusivamente.
A terceira e última estratégia, mais largamente utilizada, e tema deste trabalho, é a penalização dos indivíduos 
indesejáveis. 

1  Advogada, mestranda em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina UFSC.
2  WACQUANT, Loïc. Punir os pobres: A nova gestão da miséria nos Estados Unidos [A onda 
punitiva]. Rio de Janeiro: Revan/ICCrim, 2007. (Coleção Pensamento Criminológico v. 6). p. 20-21

“A penalização aqui serve como uma técnica para a invisibilisação dos ‘problemas’ sociais 
que o Estado, enquanto alavanca burocrática da vontade coletiva, não pode ou não se 
preocupa mais em tratar de forma profunda, e a prisão serve de lata de lixo judiciária 
e que são lançados os dejetos humanos da sociedade de mercado”3.

A nova criminalização da pobreza e o discurso enfático sobre a responsabilidade individual são, na verdade, 
“um projeto político, um componente central da remontagem da autoridade pública, necessária para alimentar 
o avanço do neoliberalismo”4, conforme se verá a seguir.
Esse novo modelo penal é voltado especificamente para aquelas categorias ditas problemáticas: negros, 
imigrantes, pobres em geral e habitantes dos guetos em particular.
Esta noção é muito visível nas políticas penais adotadas pelos Estados Unidos, especialmente durante o 
período abrangido entre os governos de Ronald Reagan e George W. Bush.

O neoliberalismo

A análise do crescimento da penalização no Ocidente não pode ser feita sem levar em consideração a 
ascensão do neoliberalismo, especialmente a partir dos anos 80, seguindo as doutrinas de Frederik Hayek e 
Milton Friedman, que trouxeram em seu bojo a reafirmação da ideia de “responsabilidade individual”.
A doutrina é fruto, inicialmente, da orientação liberal adotada após a Revolução Francesa.  O contrato social, 
tal como foi desenvolvido por Jean-Jacques Rousseau5, foi feito indubitavelmente para os homens, brancos, 
proprietários e jovens. Este é o primeiro momento de cisão, que cria um fosso de desigualdades insuperáveis 
por este modelo de sociedade. Em tempos de neoliberalismo, não há espaço na cadeia de produção para 
todos. Os efeitos colaterais, aqueles que não produzem e não consomem, são os indesejáveis, e, assim, clientes 
preferenciais do sistema penal.
Göran Thernborn afirma que devemos ter cuidado ao definir o que vem a ser o neoliberalismo, sob pena de 
transformá-lo em algo muito mais coerente e organizado do que realmente é. Abaixo, a definição elaborada 
pelo autor e sua relação com a globalização:

“O termo ‘neoliberalismo’ tem um significado específico no que concerne a um 
conjunto particular de receitas econômicas e programas políticos que começaram a 
ser propostos nos anos 70. Essas receitas têm como fonte de inspiração principal as 
obras de Milton Friedman. Essas ideias, por sua vez, remontam a Hayek e à chamada 
‘tradição austríaca’. Por outro lado, e concomitantemente, ocorre no mundo uma 
mudança histórica nas relações internacionais entre o mercado e o Estado e entre as 
empresas e os mercados. Essa mudança não é fruto de qualquer ‘projeto neoliberal’. 
Não se reduz a um mero produto político, tampouco é feito de uma determinada 
ideologia econômica. Trata-se de uma mudança que tem por trás a força de uma 
configuração bem complexa”6.

Milton Friedman é o grande expoente da defesa deste capitalismo sem limites, especialmente aqueles impostos 
pelo Estado, levando os ensinamentos de Adam Smith às últimas consequências. Por um lado, Friedman 
defende que institutos como a previdência social, a educação e a saúde estejam, pelo menos em parte, nas 
mãos da iniciativa privada, e não do Estado.
Por outro, fundamenta toda a sua teoria na responsabilidade individual de cada cidadão, seja ela pela educação 
de seus filhos, seja ela pela decisão de contribuir ou não para a previdência. 

3  WACQUANT, Loïc. Punir os pobres: A nova gestão da miséria nos Estados Unidos [A onda 
punitiva]. Rio de Janeiro: Revan/ICCrim, 2007. (Coleção Pensamento Criminológico v. 6). p. 21.
4  WACQUANT, Loïc. Punir os pobres: A nova gestão da miséria nos Estados Unidos [A onda 
punitiva]. Rio de Janeiro: Revan/ICCrim, 2007. (Coleção Pensamento Criminológico v. 6) p. 18.
5  ROUSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social: princípios do direito político. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003.
6  THERNBORN, Göran et alli. A trama do neoliberalismo: mercado, crise e exclusão social. In: 
GENTILLI, Pablo; SADER, Emir (orgs.). Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático. 3. 
ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995. p. 139-140.
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“A frase paternalista ‘o que sua pátria pode fazer por você’ implica que o governo é o 
protetor e o cidadão, o tutelado – uma visão que contraria a crença do homem livre 
em sua própria responsabilidade com relação ao seu próprio destino”7.

Tal doutrina foi implantada com grande entusiasmo em todo o mundo ocidental. Sabe-se, por exemplo, que 
as ditaduras latino-americanas as décadas de 60, 70 e 80 foram em grande parte orientadas por Friedman 
em sua política econômica. O general Augusto Pinochet e Milton Friedman, mantiveram, inclusive, relações 
pessoais, e diversos economistas chilenos foram financiados pelo governo para estudarem na Universidade 
de Chicago sob a orientação do norte-americano. Friedman morreu em 2006, aos 94 anos, mas seu legado 
continua a trazer frutos para o mundo.
Nas últimas décadas, o capitalismo globalizado tomou grande força, e o mundo fala a mesma língua econômica, 
e tem os mesmos hábitos de consumo, e todo país que ainda não adotou políticas neoliberais é um mercado 
em potencial que deve ser explorado, nem que para isso seja necessário o uso da força – veja-se, por exemplo, 
as guerras travadas contra nações árabes sob o pálio da democratização. 
Paralelamente, vê-se uma economicização dos problemas mundiais. Ou seja, as grandes questões do mundo, 
debatidas nos jornais diariamente, são de caráter econômico, e seus efeitos colaterais são ignorados ou 
desmerecidos. Um exemplo claro e atual é a crise da Grécia, em que cada protesto é amplamente divulgado 
(que, inclusive, volta-se justamente contra os remédios impostos pelo FMI e que são criações de Friedman), 
enquanto milhares morrem de fome diariamente na Somália sem a devida atenção da comunidade internacional. 
Deve-se sempre levar em conta que a Grécia é um país capitalista ocidental, de etnia branca. Ou seja, a priori, 
a população grega é mais importante do que a somali.
Sobre a globalização econômica, o comentário de Philippe Paraire:

“Gerando mais exclusão do que bem-estar, mais riquezas especulativas do que 
desenvolvimento autêntico, e infinitamente mais rancor do que esperança, este 
sistema criminoso continua a produzir sofrimento e a destruir milhões de existências, 
mantendo um terço da humanidade no nível de vida da Idade Média europeia”8.

É importante frisar, no entanto, que essa exclusão social atroz não faz parte das previsões dos teóricos do 
neoliberalismo. Desde Adam Smith, há a crença generalizada de que a “mão invisível do mercado” vai regular a 
vida social e praticamente não haverá exclusão, ou desigualdade, ou desemprego. É, sim um projeto ideológico 
que visa a paz social. No entanto, por razões diversas, não há qualquer possibilidade de uma sociedade 
apoiada no neoliberalismo ser inclusiva, e não excludente.

“Seus mestres caluniam a natureza: a injustiça, dizem, é lei natural. Milton Friedman, 
um dos membros mais conceituados do corpo docente, fala da ‘taxa natural de 
desemprego’. Por lei natural, garantem Richard Herrnstein e Charles Murray, os 
negros estão nos mais baixos degraus da escala social. Para explicar o êxito dos seus 
negócios, John Rockefeller costumava dizer que a natureza recompensa os mais aptos 
e castiga os inúteis. Mais de um século depois, muitos dos donos do mundo continuam 
acreditando que Charles Darwin escreveu seus livros para lhes prenunciar a glória”9.

Ao pregar a total desregulamentação da economia, abandona-se, também, o trabalho assalariado estável, bem 
com a solidariedade existente nas políticas de bem-estar social. A responsabilidade individual irrestrita tem 
como contrapartida a total irresponsabilidade coletiva. Disso decorre uma competitividade sem precedentes, 
na qual aqueles menos “dotados” de possibilidades de vencer esta competição vão ficando pelo caminho, 
empobrecidos e criminalizados. Eles são a maioria.

“Em seus doze anos de governo, desde 1979, Margaret Tatcher exerceu a ditadura 
7  FRIEDMAN, Milton. Capitalismo e liberdade. SãoPaulo: Nova Cultural, 1986. (Coleção Os 
Economistas). p. 11.
8  PARAIRE, Philipe. Os mortos-vivos da globalização. In PERRAULT, Gilles. O livro negro do 
capitalismo. 3. ed. Rio de Janeiro: Record, 2000. p. 465.
9  GALEANO, Eduardo. De pernas para o ar: a escola do mundo ao avesso. Porto Alegre: LP&M 
Editores, 2010. p. 5. 

do capital financeiro sobre as ilhas britânicas. A dama de ferro, muito elogiada por 
suas virtudes masculinas, pôs fim à era dos bons modos, pulverizou os operários em 
greve e restabeleceu uma rígida sociedade de classes com assombrosa celeridade. 
A Grã-Bretanha tornou-se o modelo da Europa. Entrementes, o Chile se tornara o 
modelo da América Latina, sob a ditadura militar do general Pinochet. Hoje, os dois 
países-modelo figuram entre os mais injustos do mundo. Segundo os dados sobre a 
distribuição de renda e consumo publicados pelo Banco Mundial, atualmente uma 
enorme distância separa os britânicos e chilenos que têm de sobra dos britânicos e 
chilenos que vivem das sobras. Nos dois países, por incrível que pareça, a desigualdade 
social é maior do que em Bangladesh, Índia, Nepal ou Sri Lanka. E, por incrível que 
pareça, os Estados Unidos, desde que Ronald Reagan empunhou o timão em 1980, 
conseguiram alcançar uma desigualdade maior do que a sofrida em Ruanda”10.

Tal exclusão passa, por óbvio pelo sistema penal, conforme se verá a seguir.

`

Políticas penais

Analisando as políticas penais implementadas nas últimas três a quatro décadas no mundo ocidental, coincidindo 
justamente com os avanços do neoliberalismo e da globalização econômica, vê-se que são diretamente 
proporcionais a desregulamentação do mercado, o abandono de políticas sociais e o desenvolvimento de 
políticas penais de recrudescimento de punições.
Wacquant11 afirma que essa nova política tem seis aspectos importantes. O primeiro deles é que enfrentam 
diretamente o problema do crime, sem levar em conta suas causas. Em decorrência disso, surge uma avidez 
por legislação mais punitiva, e novas modalidades tecnológicas de monitoramento e controle social, como 
vigilância eletrônica através de câmeras, pulseiras etc. 
O terceiro aspecto é a onipresença da onda punitiva, gerando a sensação de insegurança – frise-se, sentimento 
de insegurança não corresponde necessariamente à insegurança real – e a consequente clamor por mais 
punição, em um ciclo que se autocompleta constantemente.

“Este discurso, tecido por amálgamas, aproximações e exageros, é ampliado e ratificado 
pelas produções pré-fabricadas de uma certa sociologia de banca de jornal, que 
mistura, sem nenhum pudor, e de acordo com as exigências do novo senso comum 
político, brigas de pátio de escola, pixações nos corredores e motins nos grandes 
conjuntos habitacionais abandonados.”12

Este discurso, cabe ressaltar, cria um maniqueísmo entre os bons cidadãos cumpridores das leis, no papel 
de vítimas, e os jovens dos bairros pobres das grandes cidades, no papel de algozes. Este é o quarto aspecto 
da política penal neoliberal. Em decorrência, abandona-se o discurso da ressocialização e passa-se a pensar 
no sistema penitenciário em termos numéricos, de fluxo de pessoas e custos, favorecendo sua privatização. 
No ponto oposto, há um aumento no efetivo policial e endurecimento de suas práticas para manutenção da 
chamada “lei e ordem”.

“Não foi tanto a criminalidade que mudou no momento atual, mas sim o olhar que a 
sociedade dirige para certas perturbações da via pública, isto é, em última instância, para 
as populações despossuídas e desonradas (pelo seu estatuto ou por sua origem) que 
são os seus supostos executores, para o local que elas ocupam na cidade e para aos 

10  GALEANO, Eduardo. De pernas para o ar: a escola do mundo ao avesso. Porto Alegre: LP&M 
Editores, 2010. p. 158
11  WACQUANT, Loïc. Punir os pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos [A onda 
punitiva]. 3. ed. Rio de Janeiro: Revan/ICCrim, 2007. (Coleção Pensamento Criminológico v. 6) p. 26.
12  WACQUANT, Loïc. Punir os pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos [A onda 
punitiva]. 3. ed. Rio de Janeiro: Revan/ICCrim, 2007. (Coleção Pensamento Criminológico v. 6) p. 26.
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quais essas populações podem ser submetidas nos campos político e jornalístico”13.

A separação entre sociologia e crime

No mesmo pulsar da ideologia neoliberal, que sustenta uma separação entre econômico e social, as 
práticas penais pretendem, com fundamento behaviorista, colocar a ênfase da criminalidade unicamente na 
responsabilidade de cada indivíduo por seus atos, ignorando a estrutura econômica e social que fazem parte.
Desta forma, o problema deixa de ser da sociedade como um todo, e de criminalização da pobreza em 
particular, mas única e exclusivamente de cada indivíduo delituoso. Desta forma, mais facilmente se justificam 
eventuais políticas de recrudescimento do controle penal.

“As estruturas sociais e econômicas desaparecem para dar lugar a um raciocínio do 
tipo marginalista, que situa as causas coletivas no patamar das desculpas, a fim de 
melhor justificar sanções individuais. Implementadas sem exercer nenhuma pressão 
durável sobre os mecanismos geradores da conduta delinquente, essas sanções não 
podem ter outra função senão a de sublinhar, no plano simbólico, a autoridade do 
Estado (com vistas aos dividendos eleitorais) e de reforçar, no plano material, seu 
setor penal em detrimento do seu setor social”14.

Trata-se, salvo melhor análise, de retirar o crime da conta da sociedade e colocá-la na do indivíduo, como se 
este fosse desprendido das condições econômicas e sociais que o cercam e o condicionam.
Diversas práticas penais decorrem dessa visão de crime, a principal delas a criminalização da pobreza. Os 
pobres, no entanto, se confundem com os negros, imigrantes e hispânicos (nos casos europeu e norte-
americano). Desta forma, o que se vê, na prática, é que a força policial e punitiva se volta para indivíduos com 
certas características físicas bem específicas, mas indubitavelmente pobres.
A política de Tolerância Zero, implantada inicialmente em Nova York pelo então prefeito Rudolph Giuliani e 
posteriormente exportada para o resto do mundo, é um expoente desse novo modelo de penalização. 

“Do domínio policial e penal, a noção de ‘tolerância zero’ se espalhou pelo mundo 
segundo um processo de metástase para designar pouco a pouco e indistintamente 
a aplicação estrita da disciplina parental no seio das famílias: expulsão automática dos 
estudantes que tenham levado arma para escola, suspensão dos esportistas profissionais 
culpados por violência fora dos estádios, controle minucioso do contrabando de 
drogas nas prisões, mas também o rechaço sem trégua dos estereótipos racistas, 
a sanção severa dos comportamentos incivilizados dos passageiros de avião e a 
intransigência em relação a crianças que não estão usando seu cinto de segurança no 
banco traseiro dos carros, do estacionamento em fila dupla ao longo das avenidas de 
comércio e da sujeira nos parques e jardins públicos.”15.

Ou seja, a tolerância zero é um instrumento para uma exacerbação da individualidade, do racismo e da 
reafirmação da exclusão da camada mais pobre da sociedade do convívio de seus direitos enquanto cidadãos. 
Há que se ressalvar, entretanto, que tais ações incham os custos do Estado com segurança, devido a um 
aumento do efetivo policial e tecnologias de vigilância.
Por outro lado, é deveras contraditória a política de separação do individuo delinquente das causas sociais 
de sua delinquência. Como separar aquele negro, pobre, que cometeu um furto, do fato de que ele é negro, 
pobre, e por isso as garras do sistema penal caíram sobre ele? 

“A publicidade manda construir e a economia proíbe. As ordens de consumo, 
obrigatórias para todos, mas impossíveis para a maioria, são convites ao delito. Sobre 

13  WACQUANT, Loïc. Punir os pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos [A onda 
punitiva]. 3. ed. Rio de Janeiro: Revan/ICCrim, 2007. (Coleção Pensamento Criminológico v. 6) p. 29.
14  WACQUANT, Loïc. Punir os pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos [A onda 
punitiva]. 3. ed. Rio de Janeiro: Revan/ICCrim, 2007. (Coleção Pensamento Criminológico v. 6) p. 36.

15  WACQUANT, Loïc. As prisões da miséria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001. p. 34.

as contradições de nosso tempo, as páginas policiais dos jornais ensinam mais do que 
as páginas de informação política e econômica”16.

Desta nova forma de punição, fica a certeza de um déficit cognoscitivo entre a lei penal, sua aplicação e seus 
efeitos sobre a sociedade como um todo. “É que, em definitivo, há uma distância abissal entre a abrangência 
e complexidade da fenomenologia do sistema penal revelada pela Ciência Social e a apreensão reducionista e 
idealizada que dela faz a Dogmática Penal”17.
Ao pertinente comentário da professora Vera Andrade, podemos ainda adicionar as práticas penais e o sistema 
penitenciário, que também se afastam e se isolam completamente da avaliação acurada feita pela Sociologia 
em relação à função do crime e os clientes preferenciais do sistema penal.
As Ciências Sociais são, na verdade, as responsáveis por dar conta da realidade das práticas penais nas 
sociedades capitalistas neoliberais, eivadas de seletividade e arbitrariedade, objetivando a neutralização de 
certa classe de indivíduos.
Na verdade, esse abandono das Ciências Sociais como norte e suporte do Direito Penal vai ao encontro de 
um projeto político maior, com a ascensão do Estado carcerário e a proporcional diminuição do Estado do 
Bem-Estar Social. É evidente em todos os Estados ocidentais que adotam como política o neoliberalismo que 
há um aumento significativo, ano após ano, do número de encarcerados, sem o mesmo aumento proporcional 
da criminalidade. Apenas a título ilustrativo,  entre os anos de 2000 e 2010 houve um aumento de 214% na 
população carcerária (de 233.000 detentos para 499.000), enquanto o aumento populacional foi de apenas 
12% no mesmo período, de acordo com dados do IBGE18. Não há um setor da sociedade que não seja afetado 
pela hipertrofia do sistema penitenciário que ocorre com esta nova política.
O que se vê, portanto, é um empobrecimento do discurso penal, posto que destituído de seus fundamentos 
sociais, de sua teleologia e em, última instância, dos seus falsos ideias ressocializadores. Ele se torna, na 
verdade, um sistema com fim em si próprio, e que também não tem caráter retributivo. 
Com o abandono de políticas de inclusão social, e ao mesmo tempo, o inchamento do sistema penal, cria-se 
na população em geral a sensação de insegurança, favorecendo a volta para o chamado “estado de natureza”, 
descrito por Rousseau19, uma situação de guerra contra tudo e todos, que legitima, inclusive, uma suspensão 
do Estado de Direito.

“Na criminologia dos nossos dias, tornou-se comum a descrição da operacionalidade 
real dos sistemas penais em termos que nada têm a ver com a forma pela qual os 
discursos jurídico-penais supõem que eles atuem. Em outros termos, a programação 
normativa baseia-se em uma ‘realidade’ que não existe e o conjunto de órgãos que 
deveria levar a termo essa programação atua de forma completamente diferente”20. 

Para uma situação de insegurança generalizada, não precisa ocorrer um aumento efetivo na criminalidade. 
Basta, para isso, que haja a impressão de aumento, causada pela maior cobertura da imprensa em relação 
à segurança pública – ou a falta dela. São, assim, reduzidas atos de caráter e motivações completamente 
diferentes divergentes, como, por exemplo, furtos, pichações e tráfico de drogas, simplesmente a delitos.
Dentro destas novas orientações do sistema penal, o tema do “inimigo da sociedade” ganhou força central. 
A condição do tratamento do indivíduo delinquente como inimigo é a negação de seu estado de pessoa. O 
não-pessoa só é visto como indivíduo perigoso, de alto risco para a sociedade, de forma que deve ser limado 
do convívio social. O que salta aos olhos é que o inimigo é cada vez maior, porque o universo punitivo é cada 
vez mais amplo.

“Na medida em que se trata um ser humano como algo meramente perigoso e, por 
16  GALEANO, Eduardo. De pernas para o ar:  a escola do mundo ao avesso. Porto Alegre: LP &M 
Editores, 2010. p. 25.
17  ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência 
à violência do controle penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 306.
18  Disponíveis em ; www.ibge.gov.br. Acesso em 04.10.2011 13:03:00. 
19  Rousseau, Jean-Jacques. O contrato social: princípios do direito político. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003.
20  ZAFFARONI, Eugênio Raúl. Em busca das penas perdidas: a perda de legitimidade do sistema 
penal. Rio de Janeiro: Revan, 1991. p. 12.
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conseguinte, necessitado de pura contenção, dele é retirado ou negado o seu caráter 
de pessoa, ainda que certos direitos lhe sejam reconhecidos. Não é a quantidade de 
direitos de que alguém é privado que lhe anula a sua condição de pessoa, mas sim 
a própria razão em que essa privação de direitos se baseia, isto é, quando alguém é 
privado de algum direito apenas porque é considerado pura e simplesmente como 
um ente perigoso”21. 

Essa despersonalização dos entes perigosos acaba por despersonalizar toda a sociedade, porque se retira 
deles suas particularidades, como origem, classe social, faixa etária, cor e residência, acaba também por se 
despersonalizar as supostas e autointituladas vítimas, acabando no simples maniqueísmo e desembocando 
numa supressão das liberdades individuais e direitos civis para uma grande parcela da população.
A adoção desta política de separação total entre o criminoso e as causas da criminalidade reforça a crença no 
eficientismo penal, sustentando que todo e qualquer assunto disruptivo pode ser resolvido institucionalmente, 
exclusivamente através do sistema penal, sem qualquer outro tipo de interferência que implique análise do 
entorno do elemento delituoso.
Essa nova forma de política não abre mais espaço para o debate, especialmente para a voz dos excluídos, que 
não passam de inúteis, para quem toda repressão é necessária. Ela apenas utiliza o sistema repressivo para 
fins que ele não pode cumprir, que é a paz social e a segurança. Ao contrário, quanto mais reprimidos são os 
excluídos, e mais aumenta o inchaço do sistema carcerário, mais se tem a impressão de que estamos vivendo 
num mundo em guerra civil, com cada vez mais insegurança. “Pedir o governante à pena aquilo que ela não 
pode dar, a solução de conflitos, pouco importa: importante, sim, é a solução simbólica que a criminalização 
representa, sem nada resolver”22.
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1. “Responsabilizar os culpados” - a justiça restaurativa no Brasil e a cultura jurídica 
brasileira

Guilherme Augusto Dornelles de Souza1

RESUMO: A justiça restaurativa, como nova forma de administração dos conflitos, é uma realidade em 
desenvolvimento no Brasil, apresentando-se através de diferentes concepções e práticas restaurativas. 
Considerando os diversos modos como a responsabilidade pode ser concebida conforme o contexto 
cultural e as relações entre essas diferentes concepções de responsabilidade e as práticas relacionadas 
à administração de conflitos no espaço público, este trabalho discute possíveis implicações da cultura 
jurídica brasileira para a justiça restaurativa no Brasil. Realizou-se uma revisão bibliográfica das ideias de 
David Garland sobre as relações entre cultura e punição, de Roberto Kant de Lima sobre a cultura jurídica 
brasileira e caracteriza-se a justiça restaurativa a partir de alguns dos principais autores do tema sobre 
valores e princípios restaurativos. A partir das ideias de Garland acerca da relação entre punição e cultura, 
a justiça restaurativa se insere em um arranjo cultural mais amplo, incorporando conceitos, valores e visões 
de mundo específicos deste contexto. Diante da caracterização da cultura jurídica de países do common 
law efetuada por Kant de Lima, identificamos que a justiça restaurativa relaciona-se com ela, veiculando 
determinadas concepções sobre a sociedade, os indivíduos e a forma de responsabilizá-los, contrastando-
se com a cultura jurídica brasileira caracterizada por aquele autor. Considerando a ênfase colocada 
pela justiça restaurativa em uma concepção ativa de responsabilidade e as “culpabilizações sucessivas” 
produzidas na cultura jurídica brasileira, conclui-se que a justiça restaurativa, em um contexto marcado 
por características hierárquicas como o Brasil, pode representar um mecanismo de culpabilização desse 
sujeito identificado como infrator/criminoso, enquanto permite-se a outros sujeitos seguirem à margem 
dessa “responsabilização” pretendida. Este trabalho sintetiza discussões da pesquisa produzida durante 
a especialização em Ciências Penais da PUCRS, que resultou na monografia “Será que acaba em samba? 
Reflexões sobre possíveis implicações da cultura jurídica brasileira para a justiça restaurativa no Brasil”.
Palavras-chave: justiça restaurativa – cultura jurídica brasileira – administração de conflitos - 
responsabilidade – culpabilização

ABSTRACT: Restorative justice, as a new form of conflict management, is a developing reality in Brazil, 
presenting itself through different views and restorative practices. Considering the various ways in which 
responsibility can be conceived due to the cultural context and the relationships between these different 
conceptions of responsibility and practices of conflict management in the public space, this paper discusses 
possible implications of the Brazilian legal culture for restorative justice in Brazil . We conducted a literature 
review of the ideas of David Garland on the relationship between culture and punishment, Roberto 
Kant de Lima of the Brazilian legal culture and characterized restorative justice from some of the main 
authors of the subject of restorative values and principles. Using Garland’s ideas about the relationship 
between culture and punishment, restorative justice is understood as part of a broader cultural framework, 
incorporating concepts, values and perspectives specific to this context. Given the characterization of 
the legal culture of common law countries made by Kant de Lima, we found that restorative justice is 
related to that, conveying certain ideas about society, individuals and how to hold them accountable that 
contrasts with the Brazilian legal culture as characterized by that author. Considering the emphasis placed 
by the restorative justice in an active conception of responsibility and the successive “blaming” produced 
in the Brazilian legal culture, it is concluded that restorative justice in a context marked by hierarchical 
characteristics such as Brazil, may represent a “blaming” mechanism of those identified as the offender/
criminal, while allowing other individuals to be outside of this “responsibility”. This paper summarizes 
discussions of the research produced during the specialization in Criminal Science at PUCRS, which 
resulted in the monograph “Will it end in samba? Reflections on possible implications of the Brazilian legal 
culture for restorative justice in Brazil. “
Keywords: restorative justice – Brazilian legal culture – conflict management – responsibility – blaming

1  Especialista em Ciências Penais (PUCRS). Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais (UFRGS). 
Pesquisador integrante do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas de Segurança e Administração da Justiça 
Penal (GPESC/PUCRS) e do Instituto Nacional de Estudos Comparados em Administração Institucional de 
Conflitos (INCT-InEAC).

INTRODUÇÃO

A justiça restaurativa teve sua implementação no Brasil iniciada formalmente em 2005, quando, a partir 
de uma parceria entre o Ministério da Justiça e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
– PNUD, foram criados três projetos-piloto de justiça restaurativa em Porto Alegre/RS, São Caetano/SP e 
Brasília/DF. Tais projetos foram expandidos, institucionalizados, converteram-se em programas, e hoje servem 
de referência para a implementação da justiça restaurativa em outros locais do País e em outros países da 
América do Sul. No entanto, há poucas discussões sobre as implicações que a implementação dessa prática, 
que se desenvolveu inicialmente em países como Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, possui e 
que precisam ser levadas em consideração ao ser levada a contextos culturais tão diversos.
O objetivo desse artigo é, compreendendo a justiça restaurativa como um conjunto de práticas culturalmente 
implicadas, contextualizar as propostas de “responsabilização ativa” e “accountability” presentes na justiça 
restaurativa e discutir possíveis implicações de sua implementação no Brasil. Para isso, buscar-se-á caracterizar 
o arranjo cultural em que se insere a justiça restaurativa a partir dos princípios e valores restaurativos, 
contrastando esse arranjo com aquele produzido pela cultura jurídica brasileira. A partir disso, será feita 
uma reflexão sobre como as noções de “responsabilidade ativa” e a “accountability” da justiça restaurativa 
estão implicadas culturalmente e os efeitos que podem produzir em contextos, como o da cultura jurídica 
brasileira, que operam a partir de culpabilizações.

1. DE QUE LUGAR FALAMOS: A JUSTIÇA RESTAURATIVA CULTURALMENTE IMPLICADA

David Garland (1990) entende a cultura como formada de maneira inseparável por mentalidades e 
sensibilidades. Enquanto mentalidades seriam maneiras de pensar, estruturas de ideias, sistemas de crença 
utilizados para compreender e dar sentidos ao mundo, as sensibilidades seriam maneiras de sentir, estruturas 
de afeto, uma certa configuração emocional. Para Garland (1990), a maneira como compreendemos o crime 
e as pessoas que os cometem, suas motivações, bem como a forma com que respondemos a esses atos e 
a essas pessoas são configurados a partir de padrões formados por certas mentalidades e sensibilidades. A 
partir de um processo de lutas, alianças e disputas entre formas culturais concorrentes, as práticas existentes 
no campo de controle do crime vão sendo modeladas conforme os sentidos presentes nessas mentalidades 
e sensibilidades (GARLAND, 1990). A compreensão do sujeito que realiza a conduta qualificada como crime 
ora como um “doente”, ora como um “calculador racional”, ora como um “inimigo” produzirão práticas que 
ora terão por objeto tratá-lo, ora acrescentar a possibilidade de segregação como “custo” do crime, ora 
eliminá-lo (fisicamente ou socialmente).
Além disso, as instituições, processos, e discursos presentes no campo do controle do crime contribuem 
para a produção dos sentidos que estão nelas implicados (GARLAND, 1990). Retomando o exemplo acima, 
instituições e discursos que se destinem ao “tratamento” do “criminoso” contribuem para que o “crime” 
seja compreendido enquanto doença e o sujeito que o cometeu seja compreendido como um doente. 
Quando estas mesmas instituições e discursos se colocam como parte de uma “guerra” em que seu lugar 
é o de possibilitar a eliminação do perigo representado pelo crime e pelo criminoso, contribuem para a 
compreensão do crime enquanto “mal” a ser combatido e do criminoso enquanto inimigo a ser eliminado. A 
cultura, desse modo, é tanto “causa” quanto “efeito”em relação as práticas que objetivam o crime e o sujeito 
que o pratica – as mentalidades e sensibilidades configuram as práticas existentes no campo do controle do 
crime; essas práticas, por sua vez, reafirmam as mentalidades e sensibilidades nelas implicadas, contribuindo 
para a formação do arranjo cultural mais amplo no qual se inserem (GARLAND, 1990).
É nessa dinâmica que inserimos a justiça restaurativa. Utilizando as ideias de Garland (1990) sobre as 
relações entre cultura e a justiça criminal, entendemos a justiça restaurativa como inserida num arranjo 
cultural mais amplo, no qual possui sentido e produz sentido. A justiça restaurativa, assim como a justiça 
criminal tradicional, não produz sentidos apenas sobre questões relacionadas ao crime e ao criminoso, mas 
também sobre formas de subjetividade, autoridade e relações sociais que poderiam adotar, em tese, as mais 
diversas formas. No entanto, as práticas que objetivam o crime e o criminoso, onde se incluem as práticas 
da justiça restaurativa, produzem sentidos específicos sobre como devemos compreender as pessoas e suas 
subjetividades, as relações sociais e o seu rompimento, bem como sancionam determinadas concepções de 
autoridade, legitimidade e responsabilidade em detrimento de outras, produzindo na sociedade as formas 
culturais que foram construídas para projetar (GARLAND, 1990).
Por outro lado, isso implica em que os sentidos presentes nas práticas de uma justiça restaurativa não podem 
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ser compreendidos como produto apenas dessas mesmas práticas e dos arranjos existentes nesse modo de 
administração de conflitos, mas também, e principalmente, do contexto cultural em que foram produzidos. 
A inserção dessas práticas em contextos culturais diferentes implica em novas lutas, alianças e disputas 
entre formas culturais concorrentes, tornando ainda mais complexa a análise dessa transição. Da mesma 
forma que práticas aparentemente idênticas produzem sentidos diferentes conforme o contexto em que se 
inserem, práticas diferentes em contextos igualmente diferentes podem produzir sentidos semelhantes. Logo, 
a implementação da justiça restaurativa não representa, por si só, a transposição do contexto cultural em 
que as práticas que se pretende implementar foram produzidas, mas sim o estabelecimento de uma série de 
disputas entre as formas culturais já existentes no contexto de implementação e aquelas presentes na justiça 
restaurativa.
Por essa razão, questionamos que contexto cultural é esse em que foram produzidas a justiça restaurativa 
e suas práticas, bem como que sentidos são por elas veiculados. Ainda, considerando que o foco de nossa 
discussão é a implementação da justiça restaurativa no Brasil, precisamos examinar que contexto cultural é 
esse que produz e é produzido pelas práticas de nossa justiça criminal.

2. DO QUE FALAMOS: A JUSTIÇA RESTAURATIVA A PARTIR DE SEUS PRINCÍPIOS E VALORES

Falar sobre “a” justiça restaurativa, no singular, já é começar com um problema. Segundo Rafaela Pallamolla 
(2009, p. 54), estaríamos diante de um ¨conceito aberto”, ou ainda, conforme Leonardo Sica (2007, p. 10), de 
um “conjunto de práticas em busca de uma teoria”. Tony Marshall (1999, p. 5) a entende como um “[...] um 
processo onde partes com um interesse em uma determinada ofensa coletivamente resolvem como lidar 
com as consequências da ofensa e suas implicações para o futuro”2. Essa definição é extremamente difundida 
na literatura que trata sobre a justiça restaurativa, mas Bazemore e Walgrave (apud VAES, 2002) a criticam por 
limitar a justiça restaurativa aos processos em que há encontro e não enfatiza a reparação da ofensa.
A justiça restaurativa é também um movimento complexo internamente que se apresenta através de pelo 
menos três concepções diferentes, ora enfatizando o encontro entre vítima, ofensor e outros interessados, 
ora enfatizando a reparação da ofensa, ainda que de forma simbólica e podendo ser imposta, ora enfatizando 
as transformações trazidas por esse modo de lidar com os conflitos para outros aspectos da vida dos sujeitos 
(PALLAMOLLA, 2009). A multiplicidade está presente ainda nas práticas que constituem a justiça restaurativa: 
no Brasil, por exemplo, temos a mediação vítima-ofensor em Brasília/DF, os círculos restaurativos em Porto 
Alegre/RS e São Caetano/SP (PALLAMOLLA, 2009), e, nessa última, temos ainda a implementação do modelo 
zwelethemba, desenvolvido na África do Sul, para implementação da justiça restaurativa no meio comunitário 
(MELO; EDNIR; YAZBEK, 2008).
Apesar dessa multiplicidade de práticas, finalidades e discursos que se entrelaçam na ideia de uma justiça 
restaurativa, e provavelmente em razão dela, alguns autores importantes que tratam desse tema buscaram 
identificar e desenvolver alguns valores e princípios que seriam, ou deveriam ser, comuns a todas práticas e 
implementações da justiça restaurativa, ou, ao menos, deveriam ser otimizados ao longo da implementação 
(BRAITHWAITE, 2002; VAN NESS, 1997; ZEHR, 2006; ZEHR; MIKA, 2003). A enunciação desses princípios 
e valores representa uma tentativa de estabelecer padrões mínimos para diferenciar “boas práticas” de 
distorções a que o modelo está sujeito, ao mesmo tempo preservando a multiplicidade que o caracteriza 
(BRAITHWAITE, 2002; ZEHR, 2006). 
Relacionamos essa enunciação de princípios e valores da justiça restaurativa a uma definição de sua “identidade” 
- os programas e práticas restaurativas poderiam adotar os mais diferentes formatos e abordagens, contanto 
que fossem informados por essas características e as reafirmassem ao longo de sua implementação. Prioriza-
se, assim, os sentidos que deveriam ser produzidos pelas práticas restaurativas, sendo eles que fariam a 
caracterização desse modelo de administração de conflitos, e não a formatação que suas práticas possam 
eventualmente adotar. É a partir dessa compreensão da definição de princípios e valores restaurativos como 
tentativa de definição dos sentidos que deveriam ser produzidos pela justiça restaurativa que os analisamos 
para buscar as características marcantes e as implicações culturais da justiça restaurativa, sendo o resultado 
dessa análise o que apresentamos a seguir de forma sintética.
A ênfase na participação direta das pessoas no processo de justiça, de resolução dos conflitos, dada nos 
princípios e valores restaurativos (SICA, 2007; VAES, 2002; VAN NESS, 1997) é a primeira característica que 

2  No original: “Restorative Justice is a process whereby parties with a stake in a specific 
offense collectively resolve how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the 
future.”

se destaca. A justiça retributiva tradicional é criticada por autores que tratam da justiça restaurativa em razão 
de ter produzido um afastamento dos principais envolvidos no crime – o autor e a vítima – do palco da 
justiça criminal (VAES, 2002; ZEHR, 2008). Vítima e réu aparecem nas falas dos profissionais – da acusação e 
da defesa – são aqueles a respeito dos quais algo é dito, mas que nem sempre falam. A justiça restaurativa, por 
outro lado, traria vítima e ofensor para o centro do processo, colocando-os como seus verdadeiros atores 
(VAN NESS, 1997). O crime de que se fala a partir dos princípios e valores restaurativos caracteriza-se mais 
por seu aspecto de conflito entre indivíduos que causa danos a pessoas e a relacionamentos entre pessoas 
do que como infração a uma ordem jurídica mantida por um Estado distante do conflito (SICA, 2007; ZEHR; 
MIKA, 2003). Ao pensar o crime colocando as pessoas envolvidas e as consequências do fato em primeiro 
lugar, produz-se uma atitude em relação ao crime que implica num maior envolvimento dessas pessoas e 
numa preocupação maior em como lidar com as consequências.
A ênfase na participação se reflete também na inserção de um outro ator nos programas e nos processos 
restaurativos: a comunidade (SICA, 2007; VAES, 2002; ZEHR; MIKA, 2003). Essa comunidade pode tomar os 
mais diversos formatos – vizinhos, familiares dos envolvidos e, inclusive, ter se tornado “comunidade” para a 
vítima ou para o ofensor somente após o ocorrido, como no caso dos grupos de apoio (VAN NESS, 1997). 
Essa ênfase na participação da vítima, do ofensor e dessa “comunidade” nos processos restaurativos reforça 
a compreensão do crime como um assunto local que diz respeito a pessoas determinadas, cuja resposta deve 
vir delas e não de um Estado alheio ao conflito.
Talvez por isso o “encontro” seja mencionado por alguns autores, como Van Ness (1997) como um dos 
valores restaurativos. É através desse encontro que se possibilitará aos sujeitos envolvidos que dialoguem e 
através desse diálogo construam um consenso, representado pelo acordo restaurativo, acerca do que deverá 
ser feito. A resposta ao crime, no contexto da justiça restaurativa, não existe a priori, sendo fruto do processo 
restaurativo, o qual é construído para obtê-la. Dá-se importância à fala dos envolvidos, pois é a partir dela que 
se poderá compreender o que ocorreu e quais as demandas que cada um possui (VAN NESS, 1997). Assim, 
destaca-se entre os princípios e valores restaurativos que cada um dos envolvidos seja ouvido de forma 
significativa pelos demais (PALLAMOLLA, 2009).
A preocupação em manter um equilíbrio entre todos os envolvidos, em dar-lhes um tratamento igualitário, 
também é traduzida na forma de princípios (BRAITHWAITE, 2002) e valores restaurativos (VAN NESS, 
1997). Ainda que sejam vistos como sendo diferentes, vítima, ofensor e comunidade são igualmente vistos 
como portadores de necessidades e possibilidades de atuação (VAES, 2002), as quais, justamente por eles 
serem diferentes, serão igualmente diferentes, mas não desigualmente importantes (VAES, 2002; ZEHR; MIKA, 
2003). O empoderamento, indicado entre os princípios e valores destacados por Braithwaite (2002) e Vaes 
(2002), tem a função de minimizar os desequilíbrios existentes entre os envolvidos antes do conflito e/ou a 
partir de sua ocorrência para que o processo restaurativo ocorra num ambiente onde todos os interessados 
tenham possibilidades de participar.
No entanto, a análise dos princípios e valores restaurativos referidos por esses autores permite perceber que 
o empoderamento também possui um papel no que se refere à tomada de responsabilidade por cada um dos 
atores do processo restaurativo. O ofensor é empoderado para que se reconheça como sujeito portador de 
necessidades que podem e devem ser atendidas, mas igualmente para que se reconheça como sujeito capaz 
de assumir a responsabilidade por seus atos e de propor e realizar ações para lidar com as consequências 
desses atos (ZEHR, 2008). A comunidade, por sua vez, é empoderada não só para que traga para o processo 
restaurativo as necessidades desencadeadas pelo conflito, mas também para que assuma a responsabilidade 
por seus membros e pela mudança do contexto naquilo em que ele produziu o delito (VAES, 2002; ZEHR; 
MIKA, 2003). Desloca-se a responsabilidade para uma posição ativa (BRAITHWAITE, s. d.; VAES, 2002), em 
que ela é assumida, contrapondo-se à imposição da culpa (VAES, 2002). Essa tomada de responsabilidade alia-
se à accountability (BRAITHWAITE, 2002), compreendida como necessidade de se prestar contas, de forma 
pública, acerca dos próprios atos, para que possa ser possível verificar se a responsabilidade que lhe cabe está 
sendo assumida de fato (BRAITHWAITE, s. d.).
A reparação, por sua vez, é outro aspecto que se destaca a partir dos valores e princípios restaurativos 
(BRAITHWAITE, 2002; VAN NESS, 1997). A partir da compreensão de que crimes causam danos a pessoas 
e relacionamentos, a justiça restaurativa busca a reparação dessas pessoas e desses relacionamentos. Essa 
perspectiva coloca o momento da resolução do conflito como um momento de (re)construção (VAN NESS, 
1997), em que a ênfase deixa de se encontrar na pena como retribuição pelo ato passado e passa para a 
reparação como possibilidade de transformação da situação futura (ZEHR, 2008). A reparação não aparece 
como uma forma de apagar o dano causado pelo crime, mas sim de estabelecer uma outra relação entre os 
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envolvidos, de forma a que se sintam satisfeitos com os resultados, ainda que nem por isso encontrem-se na 
mesma situação em que estavam antes do delito (VAN NESS, 1997).
Sendo essas as características que se destacam a partir dos princípios e valores restaurativos referidos pelos 
autores analisados, e, portanto, sendo esses alguns dos sentidos veiculados por essa perspectiva de justiça 
restaurativa, como podemos compreender o contexto em que foram produzidos e sua própria produção 
nesse contexto? Para abordar essa questão, utilizaremos as ideias de Roberto Kant de Lima sobre a cultura 
jurídica de sociedades anglo-saxãs.

3. A JUSTIÇA RESTAURATIVA E A CULTURA JURÍDICA DE PAÍSES DA TRADIÇÃO DO COMMON LAW

Mylène Jaccould (2005, p. 163) fala que a justiça restaurativa teria uma “inspiração anglo-saxônica”, o que 
também é dito por Rafaella Pallamolla (2009, p. 34), apesar de, para esta autora, se tratar de uma inspiração 
teórica. Diversos trabalhos ao falar sobre as origens ou sobre o desenvolvimento da justiça restaurativa 
fazem referência a países anglo-saxões ou com herança cultural anglo-saxã, como Inglaterra, Estados Unidos, 
Canadá, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul (SICA, 2007; PALLAMOLLA, 2009; FROESTAD; SHEARING, 
2005; JACCOULD, 2005; ZEHR, 2008). É nesses países que se identifica o desenvolvimento inicial de 
algumas práticas restaurativas, como a mediação vítima ofensor nos Estados Unidos, Inglaterra e Canadá, as 
conferências de família, na Nova Zelândia, os círculos restaurativos, no Canadá e o zwelethemba, na África 
do Sul (PALLAMOLLA, 2009; FROESTAD, SHEARING, 2005). A proximidade cultural entre esses países se 
reflete ainda no fato de todos adotarem, no todo ou de forma mista, o sistema jurídico do common law. Por 
conta dessas características é que se escolheu contextualizar os sentidos produzidos pela justiça restaurativa 
a partir das discussões de Roberto Kant de Lima sobre a cultura jurídica de sociedades de origem anglo-saxã 
e/ou que se inserem na tradição jurídica do common law.
Kant de Lima (1991) trabalha com a cultura como um sistema de classificações, “[...] um sistema de categorias 
presentes no discurso, escrito ou falado, daqueles que nele se socializam, partilhando-o de uma forma ou de 
outra” (KANT DE LIMA, 1991, p. 22). A cultura jurídica, à semelhança da cultura policial, refere-se às práticas 
jurídicas e ao seu sistema de significações (KANT DE LIMA, 1989). Essa cultura jurídica faz parte de um 
arranjo cultural mais amplo, e as regras jurídicas, apesar de não representarem todos os valores de uma dada 
sociedade, são expressão cristalizada de alguns deles (KANT DE LIMA, 2001, p. 95), o que permite que sua 
análise seja utilizada para dar visibilidade a tais valores e representações.
A partir das pesquisas que realizou nos Estados Unidos e Canadá, Kant de Lima (1990; 2000; 2001; 2004) 
afirma que na cultura jurídica desses países de origem anglo-saxã, da tradição do common law, vige uma 
representação igualitária e individualista acerca da sociedade. Tais sentidos estariam implicados em institutos 
jurídicos norte-americanos, como o plea bargain, o trial by jury system, a previsão de perjury, o due process (KANT 
DE LIMA, 1991; 2000; 2001). Nessa representação, a sociedade é composta por indivíduos compreendidos 
como irredutivelmente diferentes, que possuem igual direito a serem diferentes, numa concepção formal 
de igualdade. O arranjo social formado por esses indivíduos lembraria um paralelepípedo, no qual a base é 
igual ao topo, sendo que todos, teoricamente, ocupam inicialmente a base e possuem iguais possibilidades de 
chegar ao topo, onde há espaço para todos. A igualdade, dessa forma, é naturalizada pelo próprio modelo que 
organiza a sociedade, sendo a desigualdade econômica, política e social existente de fato entre os indivíduos 
justificada como um resultado das diferentes escolhas que fizeram em igualdade de condições com os demais 
indivíduos, e não de uma distorção do modelo (KANT DE LIMA, 2004). 
Relacionamos essa representação da sociedade como composta por indivíduos diferentes e iguais à produção 
de princípios e valores restaurativos que refletirão a necessidade de uma preocupação igualitária com todos 
os envolvidos, como vimos acima. Tais indivíduos, por serem diferentes, possuiriam necessidades diferentes, 
mas que possuem igual importância. A utilização do empoderamento como forma de obtenção dessa situação 
de igualdade também estaria relacionada a essa ideia de que as relações no espaço público se dão entre 
indivíduos diferentes, mas com iguais direitos e obrigações.
O espaço público, na cultura jurídica dessas sociedades, é compreendido como o local de negociação das 
diferenças entre os indivíduos, onde essas diferenças são explicitadas e subordinadas às mesmas regras (KANT 
DE LIMA, 1990). Tais regras são percebidas como claras, literais e passíveis de conhecimento por todos, sendo 
entendidas como fruto de um consenso entre indivíduos que a elas se submetem (KANT DE LIMA, 2001).

A desobediência à lei - e, por extensão, a qualquer regra social - será identificada socialmente como uma 
transgressão moral, uma ruptura de um genérico e abstrato contrato social, uma agressão, não a um Estado 

distante e impessoal, mas aos direitos de outros indivíduos caracterizados como �próximos� física e 
moralmente, genérica e formalmente iguais, que se estão esforçando para conviver com a diferença alheia. 
(KANT DE LIMA, 2000, p. 108)

É essa perspectiva de desobediência à lei e às regras sociais como agressões a indivíduos próximos física 
e moralmente que vemos colocada na maneira como o crime aparece nos princípios e valores da justiça 
restaurativa. Como vimos anteriormente, destaca-se a partir desses princípios e valores uma compreensão do 
crime enquanto um conflito, que envolve pessoas e cujas consequências se traduzem em ofensas a pessoas e a 
seus relacionamentos, não a um Estado impessoal. Por essa razão, talvez, a preocupação com as necessidades 
dos principais envolvidos no conflito – a vítima, o ofensor, a comunidade afetada – sejam centrais na justiça 
restaurativa.
Ainda, os conflitos que ocorrem no espaço público são compreendidos na cultura dessas sociedades de 
origem anglo-saxã não só como previsíveis (KANT DE LIMA, 2004), mas como essenciais para a construção 
da ordem social. Se todos os indivíduos são diferentes, é natural que eventualmente seus interesses sejam 
também diferentes. Uma vez que todos são vistos como iguais em direitos e obrigações, não há a priori uma 
ordem que estabeleça qual interesse deve prevalecer sobre o outro. Assim, a resolução do conflito torna-se o 
momento de explicitação das diferenças entre os indivíduos e de obtenção de soluções consensuais a partir 
das quais será criada a ordem social (KANT DE LIMA, 1996). “A resolução dos conflitos é a construção de 
uma nova ordem que elimina as desigualdades, mantendo as diferenças.” (KANT DE LIMA, 2000, p. 117).
Da forma como entendemos, é essa maneira de compreender os conflitos e sua resolução que está implicada 
na justiça restaurativa ao enunciar princípios e valores que irão enfatizar a participação dos envolvidos no 
conflito, o encontro, o acordo restaurativo, a reparação. Como vimos, é através do encontro que se irá 
proporcionar a possibilidade que os envolvidos dialoguem e, através desse diálogo, construam um consenso 
acerca do que deverá ser feito em relação às consequências do delito. A “resposta” ao crime, na justiça 
restaurativa, não está dada a priori – ela é construída a partir do processo restaurativo e expressa no acordo 
restaurativo. A compreensão da reparação como momento de (re)construção das relações afetadas pelo 
conflito se alinha à ideia presente na cultura jurídica anglo-saxã de construção da ordem social a partir da 
administração de conflitos no espaço público.
Além disso, conforme Kant de Lima (2004), o modelo para resolução de conflitos em sociedades que 
apresentam essas características culturais enfatiza igualmente a explicitação do conflito e a negociação 
para sua resolução, bem como a estabilidade e previsibilidade dos procedimentos, mais do que o conteúdo 
das regras. Adota-se um formato acusatorial, adversarial, em que a verdade é uma construção entre iguais 
que se opõe, sendo a solução obtida por um consenso entre as partes ou da sociedade, presumindo-se a 
inocência (KANT DE LIMA, 2000, p. 119). Neste ponto, no entanto, podemos destacar uma diferença entre 
as características da cultura jurídica de países da tradição do common law e os sentidos veiculados pelos 
princípios e valores restaurativos, pois a justiça restaurativa apresenta como contraponto à justiça criminal 
tradicional justamente a quebra da relação de oposição entre acusação e defesa, focando-se na participação 
dos envolvidos na resolução do conflito. Uma hipótese possível seria a de que a justiça restaurativa, além de 
apresentar em seus princípios e valores características oriundas da cultura jurídica dos países do common law, 
apresenta respostas a problemas relacionados aos modelos de administração de conflitos presentes nesses 
países e a partir da perspectiva dessas culturas. Assim, em resposta aos excessos causados por um modelo 
que enfatizaria a oposição entre os indivíduos buscar-se-ia um modelo que enfatizaria a cooperação entre 
eles.
É em razão dessa proximidade entre os sentidos produzidos a partir dos princípios e valores restaurativos 
e aqueles presentes na cultura de sociedades que se representam de forma igualitária e individualista, como 
nos países anglo-saxões, que compreendemos a justiça restaurativa como tributária da cultura jurídica 
existente nesses países, tendo incorporado e dado novas formas a visões de mundo, concepções acerca 
dos indivíduos, relações sociais, ordem, responsabilidade, conflito, que já estariam presentes nessas culturas 
onde se desenvolveu. A justiça restaurativa, assim, não é só um conjunto de práticas em busca de uma teoria, 
mas também um aglomerado de concepções culturais que se desenvolveram em contextos determinados, 
nos quais possuem e produzem sentido. Dito isto, pensar a implementação da justiça restaurativa no Brasil 
requer a reflexão sobre como podem se dar as lutas, alianças e disputas entre as formas culturais presentes 
nessa ideia de justiça restaurativa e aquelas já presentes em nossas práticas de administração institucional 
de conflitos. Para isso, precisamos realizar um “estranhamento” em relação às próprias práticas e sentidos 
presentes em nossa cultura, algo que faremos a partir dos trabalhos de Kant de Lima e de Roberto Damatta, 



293292

como veremos adiante.

4. Enquanto isso, no Brasil...

Para Kant de Lima (1990), a cultura jurídica brasileira produz e é reproduzida por práticas e instituições que 
realizam uma representação hierárquica da sociedade. Nesse sentido, a sociedade é compreendida não como 
a soma de indivíduos, mas como uma complementação de grupos, onde cada grupo possui identidade pública, 
direitos e obrigações próprios que o diferem dos demais. Em sociedades com forte componente hierárquico 
e holista, como o Brasil, a incorporação do indivíduo ao todo da sociedade se dá a partir desses grupos, 
verdadeiros segmentos sociais que estabelecem as prerrogativas de cada indivíduo, sua identidade, direitos e 
obrigações, sendo o grupo que constitui a pessoa (Damatta, 1997). Esses grupos se organizam numa forma 
que lembra uma pirâmide, naturalizando a desigualdade, pois, sendo a base maior que o topo, são necessários 
mecanismos de exclusão para determinar quem está acima e quem está abaixo na estrutura social (KANT DE 
LIMA, 2004). Uma vez que a grupos diferentes são atribuídos direitos e obrigações desiguais, indivíduos vistos 
como diferentes são também vistos como desiguais, associando-se a diferença à desigualdade.
Nessa forma de representar a sociedade, o espaço público é compreendido como o local controlado pela 
autoridade, a quem compete ordenar as desigualdades que ali se encontram, explicitando a hierarquia, a partir 
de regras gerais, válidas, em tese, para toda a sociedade (KANT DE LIMA, 2000). No entanto, uma vez que 
os sujeitos a quem se aplicam são vistos como tendo direitos e obrigações distintos, as regras precisam ser 
interpretadas de acordo com o “lugar” de cada um na estrutura social. Por nos representarmos de forma 
explícita como uma sociedade republicana, igualitária e individualista, mas mantermos implicitamente nossas 
representações hierárquicas, não possuímos no Brasil um eixo explícito que legitime a desigualdade. Diante 
disso, cabe a todos, mas principalmente às instituições encarregadas de administrar publicamente os conflitos, 
aplicar as regras de maneira particular conforme a situação do envolvido (KANT DE LIMA, 2004). Assim, as 
regras são sempre vistas como exteriores aos sujeitos e oriundas da “autoridade” que as interpreta (KANT 
DE LIMA, 2001). 
É por isso que, para Kant de Lima (2004), as leis no Brasil são vistas sempre como uma ameaça, pois sua 
aplicação depende da interpretação de alguém superior. As leis raramente são vistas como leis, ou seja, como 
regra imparcial, mas como uma alavanca para exprimir um futuro melhor ou como instrumento para destruir 
um adversário político, fazendo com que legislar seja mais necessário do que fazer cumprir a lei (DAMATTA, 
1997). A desobediência às leis associa-se a um sinal de status e poder, pois indica que aquele sujeito está num 
patamar da estrutura social superior àqueles que devem obedecer à regra, o que explicaria a ocorrência tão 
comum no Brasil de posições que justificam a desobediência às regras sustentadas pelos mesmos indivíduos 
que defendem sua aplicação rígida e implacável, mas aos outros (KANT DE LIMA, 2004).
Essa concepção hierárquica da sociedade está presente no sistema de justiça criminal brasileiro e é por ele 
reproduzida. Expressão disso são institutos como a prisão especial, que divide os acusados entre “especiais”, 
presumidamente inocentes, e “comuns”, presumidamente culpados, que por isso podem ser colocados antes 
mesmo de seu julgamento junto com aqueles já condenados (KANT DE LIMA, 2004). Outra expressão seria 
o foro privilegiado, em que, quanto mais alta a posição do sujeito na hierarquia social, menor o número de 
instâncias (ou seriam “autoridades interpretativas” ?) a que teria de se submeter, havendo oficialmente uma 
aplicação diferenciada da lei conforme o status do réu (KANT DE LIMA, 1995a).
Na cultura jurídica brasileira, os conflitos entre os sujeitos não são vistos como oposições de interesses, pois 
esses, assim como os grupos que formam a sociedade, são entendidos como complementares, mas como uma 
insatisfação do sujeito com o seu lugar na estrutura social e, portanto, com o próprio modelo que organiza 
a sociedade. Assim, cada conflito representa uma ameaça a toda a organização da sociedade, devendo ser 
administrado através de sua repressão (KANT DE LIMA, 2004). O conflito, nesse contexto, não é visto como 
uma indicação de crise na ordem social, mas como uma revolta que pode e deve ser reprimida. Enquanto 
crise, a reação ao conflito buscaria modificar a teia de relações implicadas, mas enquanto revolta o conflito 
pode ser circunscrito pessoalmente e assim “resolvido” (DAMATTA, 1997).
Diferentemente do que ocorre na cultura jurídica da tradição do common law, implicada na justiça restaurativa, 
a cultura jurídica brasileira coloca sob suspeita toda negociação realizada com o objetivo de dar fim ao 
conflito, pois representa a possibilidade de subversão da aplicação das regras de acordo com as posições 
determinadas a cada um no arranjo social (KANT DE LIMA, 1990). Os conflitos, assim, devem ser prévia e 
privadamente abafados (KANT DE LIMA, 1995b), forçosamente conciliados, ou exterminados através da 
interpretação verdadeira emitida pela autoridade em suas decisões (KANT DE LIMA, 2000). Uma vez que as 

partes em conflito são concebidas como desiguais, elas não são colocadas em oposição para que resolvam 
por si o conflito. Cabe ao Estado, a autoridade, atuar para compensar essa desigualdade, tomando para si a 
função de dar uma resposta ao conflito, incorporando a desigualdade na fórmula jurídica de administração 
dos conflitos em público (KANT DE LIMA, 2004, p. 137). É essa concepção que fundamenta e é reproduzida 
no caráter inquisitorial do processo penal brasileiro e sua busca pela verdade real (KANT DE LIMA, 2000).
Como podemos perceber, diferentes maneiras de representar a sociedade, os sujeitos, as relações sociais, 
implicam em maneiras variadas de compreender a ordem social, os conflitos que ocorrem entre esses sujeitos, 
bem como produzem determinadas práticas de administração de conflitos no espaço público. Quando 
tais práticas são postas em movimento, elas enfatizam as concepções culturais nas quais estão implicadas, 
privilegiando determinadas maneiras de compreender a sociedade, os sujeitos e suas relações em detrimento 
de outras. Uma vez que as práticas e o contexto cultural são ao mesmo tempo produtos e produtores uns 
em relação ao outros, não é possível transpor uma prática para um contexto diverso sem que a própria 
prática se torne outra. 
Assim, ao implementarmos a justiça restaurativa no Brasil, estamos buscando implementar práticas produzidas 
e produtoras de um determinado contexto, que aqui identificamos como sendo o característico da cultura 
jurídica anglo-saxã, em um contexto cultural diverso, aquele da cultura jurídica brasileira. Ao fazermos isso, 
produzimos lutas entre diferentes maneiras de conceber os conflitos, os sujeitos envolvidos, de responsabilizá-
los ou culpá-los. Tais lutas podem ou não produzir mudanças nas formas que tais práticas de administração 
de conflitos adotam, mas a permanência de uma mesma forma num e noutro contexto não implica que os 
sentidos a ela atribuídos e os efeitos por ela produzidos tenham permanecido inalterados. A partir dessas 
reflexões iremos contextualizar a responsabilidade ativa proposta pela justiça restaurativa e suas implicações 
no Brasil e seu contexto de culpabilização

5. Responsabilizar os culpados?

A responsabilidade é um dos temas recorrentes quando tratamos acerca da justiça restaurativa. Howard 
Zehr (2008) fala em uma “responsabilidade multidimensional”. O ofensor deve responder pelo que fez, e para 
isso deve compreender e reconhecer o dano e agir de modo a corrigi-lo. Sua responsabilidade, contudo, não 
se encontra apenas em realizar a reparação necessária – ele deve igualmente partilhar da responsabilidade 
de decidir o que precisa ser feito para que essa reparação seja alcançada. Além disso, a responsabilidade não 
é algo que se refere somente àquele que foi identificado como o causador de um dano. A responsabilidade 
também é exigida da comunidade, a qual deve ajudar as vítimas a identificar e atender suas necessidades, bem 
como às dos ofensores. Para Zehr (2008), a responsabilização é transformadora.
Braithwaite (s. d.) afirma que a justiça restaurativa apresentaria uma teoria da responsabilidade que seria mais 
exigente que aquela presente tradicionalmente na justiça criminal, pois demandaria responsabilidade ativa 
acompanhada de “accountability” (BRAITHWAITE, s.d., p. 4). Para esse autor, responsabilizar os ofensores 
através da imposição de punições em razão de atos passados – responsabilidade passiva – é apenas uma 
das faces que a responsabilidade (responsibility) pode ter: contrapõe-se à responsabilidade ativa, a qual 
seria aquela assumida por alguém para acertar as coisas no futuro (BRAITHWAITE, s.d.). A justiça criminal 
tradicional trataria de criar espaços onde os ofensores seriam responsabilizados – responsabilidade passiva; 
a justiça restaurativa se concentraria em criar espaços onde seja mais provável que os ofensores assumam a 
responsabilidade – responsabilidade ativa (BRAITHWAITE, s. d.).
A accountability, por sua vez, é a obrigação de dar uma explicação pública de algo, de “prestar contas” acerca 
de alguma coisa, ocorrendo tanto dentro do processo restaurativo quanto fora dele (BRAITHWAITE, s.d.). 
Ocorre internamente quando o ofensor, por exemplo, manifesta o que pretende fazer para reparar as 
consequências de seus atos, sendo essa manifestação objeto de discussão entre os participantes para saber 
se as propostas são suficientes para dar conta da responsabilidade que ele possui, podendo ser aceita ou 
não, o que demandará uma nova proposta. Externamente, quando outra instância, não incluída no processo 
restaurativo, como o juiz que recomendou o caso à justiça restaurativa, toma conhecimento acerca do 
que ficou acordado e decide se aquele resultado deve, ou não, prevalecer. Braithwaite (s.d.) afirma ainda 
que a accountability na justiça restaurativa não se limita a avaliações para saber se a responsabilidade foi 
suficientemente assumida pelo ofensor – ela também diz respeito aos programas restaurativos. O Estado 
é responsável por garantir que os programas de justiça restaurativa prestem contas acerca da forma como 
lidam com os direitos humanos de vítimas e ofensores, sendo que esse acompanhamento baseado nas noções 
de responsabilidade/accountability pode igualmente ser exercido por outros atores, como organizações não 
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governamentais (BRAITHWAITE, s.d.).
Para Braithwaite (s.d.), a tomada de responsabilidade ativa colabora para uma futura participação democrática 
em outras esferas, num aprendizado para a democracia. Para esse autor, a dupla responsabilidade/accountability 
da justiça restaurativa aprofunda a democracia pois, em primeiro lugar, a responsabilidade deixa de ser uma 
imposição coerciva do Estado sobre os cidadãos para se tornar algo que cidadãos autônomos assumem 
após participar de um diálogo democrático sobre danos causados e obrigações devidas. Em segundo, os 
principais interessados no processo restaurativo – a vítima e o ofensor – possuem um poder de veto acerca 
de qualquer aspecto da responsabilidade a ser assumida que entendam ser injusta, preferindo que a situação 
seja encaminhada para a justiça criminal tradicional para que as questões relativas a responsabilidade sejam 
lá determinadas. Em terceiro, mesmo quando a resposta do conflito é encaminhada ao Estado, pode-se 
organizar os procedimentos de maneira que a cada etapa seja dada uma nova oportunidade para que as 
pessoas tragam a questão para a justiça restaurativa para ser resolvida pelos envolvidos, de forma a permitir 
que a responsabilidade se torne algo que as pessoas livremente escolhem ou invés de algo que o Estado 
impõe sobre elas (BRAITHWAITE, s.d.).
Na perspectiva que sustentamos até aqui, essa maneira da justiça restaurativa de lidar com a responsabilidade 
relaciona-se com o contexto cultural em que as práticas restaurativas foram produzidas. Enquanto 
representações individualistas e igualitárias da sociedade, como aquelas presentes na cultura jurídica da 
tradição do common law, enfatizariam a liberdade de escolha e a responsabilização pelas escolhas efetuadas, 
representações hierárquicas da sociedade, como na cultura jurídica brasileira, enfatizariam a obrigatoriedade 
da atuação de determinado modo e a culpabilização pela sua não observação (KANT DE LIMA, 2004).
Na cultura jurídica anglo-saxã, está presente a ideia de que diferentes resultados podem ser atingidos 
conforme as opções feitas pelos indivíduos, opções essas que estão disponíveis a todos publicamente, sendo 
esse, inclusive, o fundamento da desigualdade na sociedade(KANT DE LIMA, 2004). Da mesma maneira que a 
situação dos indivíduos nessas sociedades é imputada às escolhas feitas por eles próprios, sendo eles, assim, 
representados como os responsáveis por seus próprios destinos, a responsabilidade pelas consequências 
das suas ações ou omissões é concebida em razão da escolha que fizeram em agir daquele modo, diante 
das opções que possuíam no momento. Assim, por exemplo, a discretion atribuída aos agentes públicos, ou 
seja, a possibilidade de que decidam acerca da melhor maneira de atuar, está diretamente relacionada a sua 
responsabilidade pelas escolhas efetuadas, seja para serem premiados ou punidos (KANT DE LIMA, 2004, p. 
144), e a possibilidade de terem de prestar contas, publicamente, acerca dessas escolhas.
No Brasil, no entanto, diante da desigualdade atribuída aos sujeitos e da ênfase em modelos repressivos para 
lidar com os conflitos que surgem, orientando-se pela lógica inquisitorial, afirma-se a obrigatoriedade de agir 
de determinado modo diante de determinadas circunstâncias. Da mesma maneira que a negociação para a 
solução do conflito é vista com suspeita, uma vez que pode representar uma subversão da ordem estabelecida, 
a escolha em agir desse ou daquele modo pode representar um desrespeito ou uma desconsideração das 
determinações decorrentes da hierarquia organizadora da sociedade (KANT DE LIMA, 2004). Cada um já 
sabe (ou deveria saber) o seu lugar, sendo o princípio da hierarquia constantemente aplicado, pois o maior 
temor social no Brasil é o de estar fora de lugar, estar deslocado, passar por algo diferente do que se é 
realmente (DAMATTA, 1997). As opções, nesse sentido, limitam-se entre o certo e o errado, e o sistema 
de controle se atualiza através da verificação de erros, ou seja, culpabilizações, ao contrário do que ocorre 
quando efetivamente se possui opções e essas são encaradas como escolhas feitas com responsabilidade 
pessoal (KANT DE LIMA, 2004).
Se, como ocorre na cultura jurídica anglo-saxã, o espaço público é representado como o espaço de 
explicitação das diferenças e de sua negociação, onde somente devem ser ditas coisas válidas, pois é a partir 
dessas informações por todos compartilhadas que os indivíduos poderão tomar suas decisões (KANT DE 
LIMA, 1990), faz sentido que as ações que se realizam no espaço público – como, por exemplo, assumir a 
responsabilidade por algo – possam sujeitar seus autores a terem de dar justificações nesse mesmo espaço 
acerca do que fizeram e do que pretendem fazer, ideia que se aproxima da accountability na justiça restaurativa. 
Se, por outro lado, o espaço público é visto como o local da complementação das desigualdades, de explicitação 
da hierarquia e onde não pode haver conflitos, dependendo sua ordenação da interpretação das regras pela 
autoridade, então o sujeito não passa por um ritual de responsabilização (culpabilização) em razão da algo 
que tenha feito, ou para que se responsabilize por algo que tenha feito, mas para que se lembre do seu lugar 
na estrutura social, ou seja, internalize a hierarquia que ordena o espaço público, bem como lembre a todos 
os demais a existência dessa hierarquia (KANT DE LIMA; AMORIM; BURGOS, 2003).
Além disso, assumir a responsabilidade em razão da violação de uma regra possui diferentes sentidos conforme 

a maneira que as próprias regras e, por consequência, a sua violação, são compreendidas num determinado 
contexto cultural. No argumento que sustentamos, a justiça restaurativa, a partir de seus princípios e valores, 
está implicada num contexto cultural em que as regras são entendidas como formadas a partir de consensos 
entre indivíduos que a elas se submetem, sempre claras, literais e passíveis de conhecimento por todos 
(KANT DE LIMA, 2001). É a partir da submissão às mesmas regras no espaço público que cada indivíduo 
mantém o direito a ser diferente e que indivíduos completamente diferentes podem conviver no espaço 
público – as regras são o instrumento para a proteção de todos contra o abuso de alguns, sobretudo contra 
o abuso do Estado (KANT DE LIMA, 2004).
Uma vez que as regras são vistas como um instrumento para a proteção de todos, aplicáveis universalmente, 
enfatiza-se a sua internalização pelos indivíduos e a prevenção dos conflitos. Por outro lado, em contextos 
como o brasileiro, considerando que as regras devem ser desigualmente aplicadas conforme a posição de cada 
um, enfatiza-se a internalização da hierarquia e a repressão dos conflitos. A obediência ou a desobediência às 
regras pode adquirir diferentes significados diante disso – se concebidas como instrumento para a proteção 
de todos, sua desobediência pode ser vista como egoísmo e falta de espírito público (KANT DE LIMA, 1991), 
como uma ofensa a indivíduos próximos física e moralmente que estão se esforçando para conviver coma 
diferença alheia (KANT DE LIMA, 2000). Assim, assumir espontaneamente a responsabilidade pela violação 
de uma regra é valorado positivamente. No entanto, diante da sua aplicação desigual, como no caso brasileiro, 
onde a desigualdade é a medida da liberdade de cada um, a desobediência às regras encontra-se associada a 
um sinal de status e poder (KANT DE LIMA, 2004). Obedecer literalmente às regras significa desconsiderar 
sua posição na estrutura da sociedade e abdicar da autoridade interpretativa tão valorizada entre nós – seja 
a do síndico, do guarda de trânsito, do delegado, do promotor ou do juiz, uma verdadeira “injustiça” (KANT 
DE LIMA; AMORIM; BURGOS, 2003). 
Por essas questões, inserir a noção de “responsabilidade ativa” em contextos como o brasileiro, sem outras 
alterações institucionais, torna-se mais um mecanismo para repressão de conflitos, explicitação da hierarquia 
e opressão dos sujeitos a ela submetidos, desconsiderando-se todas as práticas (institucionais ou não) de 
culpabilização por que passaram aqueles sujeitos até então. A partir disso, podemos dar outros sentidos 
aos contextos institucionais em que implementada a justiça restaurativa no Brasil inicialmente – justiça da 
infância e juventude, execução de medidas socioeducativas, crimes de menor potencial ofensivo, conflitos em 
comunidades “vulneráveis”. A inserção da justiça restaurativa nesses contextos pode também estar associada 
a uma compreensão dos sujeitos envolvidos como “irresponsáveis”, e, especialmente no caso da justiça da 
infância e juventude, estar relacionada a uma associação entre “juventude”, “violência” e “irresponsabilidade”, 
vindo a justiça restaurativa, a partir de seu modo mais “exigente” de lidar com a responsabilidade, constituir 
uma ferramenta para mostrar a esses sujeitos a responsabilidade que lhes cabe pelas consequências de seus 
atos e, ao mesmo tempo, desresponsabilizar o Estado pela sua condição.
 A associação entre a justiça restaurativa e conflitos ditos de “menor potencial ofensivo”, apesar de corrente 
no Brasil, não é uma regra nas suas implementações em outros países – Braithwaite (s.d.), inclusive, nas 
suas discussões sobre responsabilidade ativa e accountability, utiliza como exemplos situações do mundo 
corporativo. Justifica-se, no Brasil, a permanência da justiça restaurativa em determinados “redutos” em razão 
das possibilidades políticas de implementação, que aos poucos seriam vencidas. A leitura que podemos fazer 
dessa situação, a partir das discussões realizadas aqui, é a de que a permanência da justiça restaurativa em 
determinados contextos institucionais e a não difusão dos sentidos que produz tem como efeito a “eleição” 
de determinados sujeitos para que se submetam a formas mais rigorosas de responsabilização por conta 
da “irresponsabilidade” neles identificada, que nesse ponto torna-se mais um mecanismo de culpabilização 
desses sujeitos e de expressão de seu lugar na hierarquia social. Por outro lado, ao não serem produzidas 
maiores mudanças institucionais fora dos contextos de implementação, permite-se a todos os demais “não-
eleitos” seguirem à margem dessa responsabilização pretendida.

Considerações finais

Por essas razões, sustentamos que a “responsabilidade ativa” e a “accountability”, na forma como estão 
presentes na justiça restaurativa, não são criações tampouco exclusividades desse modo de administração 
de conflitos no espaço público. Tais concepções encontram-se relacionadas ao contexto cultural onde se 
desenvolveu a justiça restaurativa, implicado pela cultura jurídica anglo-saxã. Assim, tanto a “responsabilidade 
ativa” quanto a “accountability” fazem parte de um arranjo cultural mais amplo, no qual possuem sentido e 
produzem sentido, não podendo serem pensadas independentemente desse contexto.
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Pensar a responsabilidade dos sujeitos numa forma ativa dentro de uma sociedade que se concebe como 
explicitamente igualitária é uma necessidade, pois a justificativa de como aquela sociedade se organiza e 
se desiguala encontra-se justamente nos sujeitos e nas escolhas que eles fizeram. A isso corresponde uma 
organização social que irá refletir essa concepção e práticas de administração de conflitos no espaço público 
que enfatizarão essa forma de entender o mundo. Por outro lado, inserir noções como responsabilidade ativa 
e accountability, de forma isolada e sem as demais alterações institucionais e sociais que permitem e exigem 
tais noções, pode representar apenas mais opressão, pois exige que o sujeito assuma responsabilidade ativa 
dentro de um sistema que não espera a responsabilidade de ninguém, pois não concebe ordem social como 
o resultado de escolhas de indivíduos, mas como a complementação organizada de grupos no espaço público, 
onde cada um sabe (ou já deveria saber) o seu lugar.
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VIOLÊNCIA NA VELOCIDADE DA MÍDIA

Guilherme Michelotto Böes1 

RESUMO: A violência em nossa sociedade tem múltiplos fatores de respostas para suas ocorrências; pode se 
falar em violência social, moral, estrutural, enfim sua estrutura corresponde a diversas formas de compreensão 
do tempo e espaço geral, ao que ocorre há uma destemperada e desenfreada busca de sua justificação na 
sociedade atual como busca de que uma sociedade sem violência; é uma sociedade que alcançou sua liberdade 
democrática. Dentro dessa busca de liberdade, a cultura está em um imediatismo dos acontecimentos, tudo 
em função das novas formas de comunicação midiática. O presente trabalho é uma análise interdisciplinar, 
argumentativo teórico, em uma tentativa de compreender o significado que a violência pode adquirir na 
cultura, como reprodutora e/ou amplificadora (da violência), tendo como abordagem final a Criminologia 
Cultural. A presente comunicação é um dos capítulos da pesquisa em desenvolvimento, que se encontra em 
sua fase final, aguardando a defesa em banca de Mestrado.

Palavras chaves: violência; mídia; cultura.

ABSTRACT: The violence in our society’s response to multiple factors occurrences can speak of social 
violence, moral, structural, and finally its structure corresponds to diferentes way of understanding time and 
space in general, what occurs is na intemperateand unrestrained search its justification in today’s society 
as a search for a society without violence is a society that has reached its democratic freedom. Within this 
search for freedom, our culture is na immediacy of events, all in ligth of News forms of communication media. 
This work is na interdiciplinar analysis, theoretical argumentsin at attempt to understand the meaning of 
that violence can acquirethe culture, such as reproductive and/or amplifier (the violence), having as a final 
approach to Cultural Criminology. This communications is one of the chapters of research in development, 
which is in final phase, wating for defense in banking Masters.

KEY-WORDS: violence; media, culture.

1  Especialista e mestrando em Ciências Criminais PUCRS; conselheiro do Instituto de Criminologia e Alteridade (ICA); 
guilherme.boes@gmail.com.

INTRODUÇÃO

 Questionar a(s) violência(s) em nossa sociedade atual é tarefa complexa, dado as suas diversas formas 
de manifestação aplicação e circulação. Nesse trabalho pretendo demonstrar, sem esgotar o amplo debate 
em que se situa, a partir da multiplicação e circulação dos conteúdos simbólicos em nossa sociedade. Utilizo 
do conteúdo midiático e suas formas de circulação; ao adentrar de falarmos sobre mídias na atualidade 
fazemos referências diretas á televisão e jornal e sempre relacionamos seus produtos de consumo como 
sendo para a “população de massas”; as sociedades, a partir da dominação da linguagem, reproduzem(ziram) 
o intercâmbio de manifestações simbólicas entre os indivíduos, mas foi a partir do século XV que o processo de 
armazenamento, produção e circulação do conteúdo simbólico têm sido aspectos centrais da vida social.2 

MÍDIA E CULTURA

Segundo THOMPSON3, as concepções entre os campos da interação social, temos as atividades 
simbólicas de poderes legitimados sobre a população. Esses poderes são: econômico, político, coercitivo e 
cultural. Evidentemente de que os três primeiros citados são poderes já são amplamente conhecidos pelos 
estudiosos das ciências sociais. Esses poderes tem a características de ser o poder econômico como aquele 
que exerce seu poder sobre a população na forma de extração e transformação da matéria-prima, provém 
da atividade humana produtiva, isto é, atividade relacionada com a provisão dos meios de subsistência através da 
extração da matéria-prima e de transformação em bens que podem ser consumidos ou trocados no mercado; o 
poder político, mais precisamente o Estado, exerce esse seu poder a partir de sua regulação social, utilizando-
se do direito, pois deriva da atividade de coordenação dos indivíduos e da regulamentação dos padrões de sua 
interação; o poder coercitivo, utiliza-se das formas do poder físico, altamente utilizado pelas forças armadas e 
instituições como o cárcere, eis que implica no uso da força física para subjugar ou conquistar um oponente que 
utiliza a violência com diferentes graus de intensidade e diferentes resultados.

E o poder cultural? Esse tipo de poder se manifesta diante da vida social através das instituições que 
a propagam. Temos como exemplo as igrejas, escolas, indústria da mídia.

 
Os indivíduos se ocupam constantemente com as atividades de expressão de si 
mesmos em formas simbólicas ou de interpretação das expressões usadas pelos 
outros; eles são continuamente envolvidos na comunicação uns com os outros e na 
troca de informações e conteúdo simbólico.4

 A mídia, ao contrário das outras formas de poder cultural citados - instituições como a escola, igreja 
– esses propagam suas informações e comunicações a partir da interação face a face de indivíduos, essas 
instituições se ocupam com a transmissão de conteúdos simbólicos adquiridos (o conhecimento) e com o treinamento 
de habilidades e competências. A mídia propaga o poder no espaço e tempo, todos os tipos de interação têm 
seus meios e materiais de transmissão alcançam o caráter simbólico da vida social fazendo da mídia o exercício 
de um formidável instrumento de manutenção da ordem simbólica onde a informação e o conteúdo simbólico são 
produzidos e intercambiados no mundo social e uma reestruturação dos meios pelos quais os indivíduos se relacionam 
entre si. Assim se daria uma forma de ação simbólica que pode provocar reações, liderar respostas de determinado 
teor, sugerir caminhos e decisões, induzir a crer e a descrer, apoiar negócios do estado ou sublevar as massa em revolta 
coletiva5.

Quando os indivíduos codificam ou decodificam mensagens, eles empregam não 
somente habilidades e competências requeridas pelo meio técnico, mas também 
várias formas de conhecimento e suposições de fundo que fazem parte dos recursos 
culturais que eles trazem para apoiar o processo de intercâmbio simbólico. Estes 

2  THOMPSON, John B. A mídia e a modernidade: uma teoria social da mídia. Tradução de Wagner de 
Oliveira Brandão; revisão da tradução Leonardo Avritzes. Petrópolis, RJ : Vozes, 1998. p. 19.
3  THOMPSON, J.B. A mídia e a modernidade... p. 20-24
4  THOMPSON, John B. A mídia e a modernidade... p. 24;
5  idem. p. 19-30;
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conhecimentos e pressuposições dão forma às mensagens, à maneira como elas as 
entendem, se relacionam com elas e as integram em suas vidas.6 

 Essas ações simbólicas sejam, com imagens televisivas, comunicação através de rádio, jornal, de forma 
altamente aleatória e para variados tipos de indivíduos, promove um intercâmbio simbólico7 no espaço-temporal 
da comunicação pelas codificações e formas de aceitação das mensagens pelos indivíduos. Dessa forma os 
indivíduos podem se interagir nas mais variadas formas de espaço tempo, seja na utilização de uma língua em 
particular, seja na forma de fundo de uma imagem de televisão. 

 Por essas considerações, não devemos entender que mídia seja somente a divulgação de imagens ou 
jornais de circulação, mas também livros que são editados para consumo seja intelectual, seja entretenimento.

VELOCIDADE E CULTURAL MIDIÁTICA

É a partir do desenvolvimento de interações humanas, ligações entre a comunidade, seja localmente 
ou globalmente, que nós leva a considerar do que seria a existência de uma “mídia de massa” ou para a 
massa considerando a interação social através da ação a distância, o distanciamento espaço-temporal que estão 
sujeitos os indivíduos na “era digital”. Dessa forma, massas, seriam os diversos corpos do “capital cultural” podem 
ser, e são, moldados.8

 Essa demonização da complexidade social, a classe/população de massa, é uma forma utilizada para 
estruturar as relações sociais, os mecanismos de suas interações que se difundem em espaço e tempo. O 
espaço social e sua interação com os fenômenos simbólicos que circulam em determinada sociedade.

 Resumidamente, serve para estabelecer o critério de exclusão social, ou melhor, estabelecer a divisão 
ao problema étnico-cultural, ao quem pode e quem não pode. Bauman afirma que essa é uma questão da 
ordem social:

...Toda cultura vive por meio da invenção e propagação de significados de vida, e cada 
ordem vive manipulando a ânsia pela transcendência(...) Podemos dizer que o âmago 
da questão da “ordem social” é a redistribuição a alocação diferencial de recursos 
produzidos culturalmente e de estratégias de transcendência, e que o trabalho de 
todas as ordens sociais é regular sua acessibilidade, transformando-a no principal 
“fator estratificador” e na medida suprema da desigualdade socialmente condicionada. 
A hierarquia social, com todos seus privilégios e privações, é construída com as 
medidas diferenciais de valor das fórmulas de vida disponíveis para várias categorias 
de seres humanos.9

 Considerando as variadas plataformas de transmissões de conteúdos midiáticos atualmente – celulares 
com televisores, celulares com internet, computadores móveis com acesso a internet, etc – demonstra um 
ambiente propicio a propagação de conteúdos simbólicos; um dos dados importantes a que suscitamos para 
a constatação do aumento de visibilidades dos conteúdos disponíveis à população mundial é a computação 
realizada pela federação internacional de futebol (FIFA®); sua pesquisa constatou da quantidade de indivíduos 
que assistiram a Copa do Mundo de futebol masculino de 2010 realizado na África do Sul. 

 Segundo os dados disponíveis em seus site10 foi constatado que no último evento realizado por essa 
organização 46,4% da população mundial assistiram á Copa do Mundo de 2010, um aumento de 8% em relação 

6 THOMPSON, J.B. A mídia e a modernidade... p. 29/30;
7  Idem. p. 28
8  BAUMAN, Zygmunt. A sociedade individualizada: vidas contadas e histórias vividas. RJ: Jorge Zahar Ed., 
2008. p.11.
9  BAUMAN, Zygmunt. A sociedade individualizada... p. 11/12
10  http://pt.m.fifa.com/newscentre/news/newsid=1473439.html – acesso em 11 de julho de 2011.

ao último evento realizado quatro anos antes. Isso nos leva a constatar em significativos aumento de pessoas 
“conectadas” entre si mundialmente e simultaneamente, pessoas hipermidiatizadas, usando-se uma expressão 
de LIPOVETSKY11, ao que XIBERRA12 chama de supermidiatizadas, aumentos que se revelam um capitalismo 
“numérico”.

 Esse formato midiático mantêm os fluxos de acontecimento diversificados e organizados, 
expontencializando fatos e acontecimentos cotidianos; imagísticos regulados por identificações sociais (pelo 
menos dentro da espera das aparências adequadas à comunicação social e ao mercado de consumo)13  

 DURAND14 estabelece esse sentido de construção do ethos social como um símbolo utilizado para o 
equilíbrio psicossocial, uma negação assimilada de forma racista da espécie humana a partir do que estabelece 
um simbólico equilíbrio antropológico; essa formação de símbolos que estão na história das sociedades e que 
pesquisados sempre constaram que as mudanças numa determinada sociedade nunca se efetuaram de modo 
amorfo e anômico, pois, entre esses períodos é estabelecido os eventos instantâneos médios e homogêneos 
quanto aos estilos, as modas e os meios de expressão. 

Símbolos que numa sociedade pós-moderna, no entender de BOAVENTURA15 o estado natural traduz-
se numa permanente angústia relativamente ao presente e ao futuro, na perda iminente do controlo sobre as 
expectativas, e no permanente caos no que se refere ao mais simples actos de sobrevivência e convivialidade. Ou 
seja, uma sociedade sem heróis pessoais em busca do surgimento de instâncias, instituições, que se apresentam sob 
um evidente discurso heróico, na tentativa de evocar as identificações e o poder simbólico-mítico do herói (poder esse 
que será, depois, muito convenientemente utilizado)16, uma forma de ocultar mostrando17 uma situação diferente 
que supostamente se faz, mas de tal maneira que não é mostrado ou se torna insignificante, ou construindo-o de tal 
maneira que adquire um sentido que não corresponde absolutamente à realidade. Essa é uma forma da informação 
democrática é aquela que parte do princípio de que uma coisa é o fato, e outra coisa é a interpretação ou a leitura 
que se tem do fato.18 

No imaginário de uma sociedade midiática, a sociedade não é, somente uma, fotografia imobilizada e 
instantânea de um certo estado social. Como todo o ser pensante, ela (dura), inclui-se numa duração concreta que ela 
segrega, por assim dizer, ou afirma a sua identidade ao adaptar-se às diversas mudanças [...]19 como o imaginário 
atualizado reprime e exclui o imaginário em potencial.20

Diante da produção midiática como um discurso que é sempre mais violento21 que a própria reação 
faz da violência (que podemos definir sucintamente como o uso abusivo da força, a manifestação do desprezo do 
outro), em uma construção social que se inscreve no tempo e no espaço. A imagem violenta evoca um conjunto de 
processos psíquicos e provocas emoções que terão um certo impacto em função do contexto social e da capacidade 
do sujeito para conferir-lhe um sentido.22

11  LIPOVETSKY, Gilles. A sociedade da decepção. Barueri, SP: Manole, 2007.
12  XIBERRA, Martine. Mídia e violência do imaginário. In: Revista FAMECOS – Porto Alegre n°29, abril de 2006, 
quadrimestral. p.89.
13  SODRÉ, Muniz. Sociedade... p.76.
14  DURAND, Gilbert. A imaginação simbólica. p.100.
15  SANTOS, Boaventura de Souza. Poderá o direito ser emancipatório? In: Revista crítica de ciências sociais, 65, maio 2003:3-
76. Disponível em: http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/pdfs/podera_o_direito_ser_emancipatorio_RCCS65.PDF. Acesso em 
20/05/2010. p.18
16  CONTRERA, Malena Segura. Mídia e pânico: saturação da informação,violência e crise cultural na mídia. São Paulo: 
Annablume: Fapesp, 2002. p.26.
17  BOURDIEU, Pierre. Sobre a... p.24.
18  GUILHON, Orlando José F. Comunicação pública e violência urbana. In: Mídia e violência urbana no Brasil [et. al]. Brasília: 
UNESCO, Viva Rio, 2007. p.40.
19  DURAND, Gilbert. Campos do imaginário. Lisboa, Portugal: Instituto Piaget, 1996. p.175.
20  _____________. O imaginário: ensaio acerca das ciências e da filosofia da imagem. Rio de Janeiro: DIFEL, 1998. p.99.
21  Existe uma violência simbólica inerente a imagem, que é refreada na mídia fundada sobre a imagem. XIBERRAS, Martine. 
Mídia e violência do imaginário. In: Mídia e violência do imaginário. Revista Famecos (Porto Alegre), Porto Alegre, n.29, p87-
98,2006
22  BARASCUT, Paul. Violências midiáticas. In: Mídia e violência do imaginário. Revista Famecos (Porto 
Alegre), Porto Alegre, n.29, 2006. p. 135.
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 A violência em nossa sociedade tem múltiplos fatores de respostas para suas ocorrências; pode se falar 
em violência social, moral, estrutural, enfim sua estrutura corresponde a diversas formas, de compreensão 
do tempo e espaço geral, ao que ocorre há uma destemperada e desenfreada busca de sua justificação na 
sociedade atual como busca de que uma sociedade sem violência; é uma sociedade que alcançou sua liberdade. 
A essa liberdade manifesta(da), uma liberdade continuamente demonstrada em um fator determinante de 
grupos no poder, de consciência planetária, de seus valores e reivindicações particularistas remodeladores entre 
as lógicas do individualismo e do consumismo23.

Em que consiste essa liberdade que tão buscada pela sociedade atual? Consistiria apenas em uma 
liberdade individual?! ADORNO em sua crítica cultural e sociedade, afirma que essa liberdade tem sua própria 
dialética nas ideias da sociedade burguesa, ela se introduz de uma forma de socialização dos humanos, sua 
estrutura de sua própria existência, sua estrutura imanente. Uma liberdade mercadológica que não permite 
uma manifestação de consciência individual: a aparência de liberdade torna incomparavelmente mais difícil perceber 
a própria falta de liberdade do que quando se opunha à falta de liberdade manifesta24; uma liberdade manifestada 
em confirmação de seu tempo, novos tempos para uma sociedade livre de violência e um determinado padrão 
de vida, compostos por medos e perigos globalizados, desorientados, perdidos na abundância de informação.

 Essa é a sociedade, em busca da superação do tempo, onde os caminhos são encurtados a partir da 
tecnologia, o espaço é encolhido, individualizado, temos como PRIGOGINE, utilizando o determinismo, que 
é tudo o que acontece tem necessariamente uma causa e, se essa causa for conhecida o efeito é previsível. 
Ora essa é uma manifestação concreta daquilo que acontece na produção midiática; a mídia que encurta 
os caminhos do mundo, onde podemos estar e presenciar acontecimentos imediatos, identificar lugares, 
simplesmente com os cenários apresentados/mostrados, permitindo que os indivíduos consigam estar 
fisicamente em sua casa e ao mesmo tempo em diversos outros lugares do mundo. As causas, os acidentes, as 
violências, catástrofes, que acontecem mundialmente afetam o imaginário do espectador, permitindo a criação 
de um cenário previsível, a partir de uma causa conhecida.

 Busca-se um tempo eterno, condicionado a estabilidade social, mas temos que aceitar que os fenômenos 
sociais como fenômenos irreversíveis que são aqueles que dão origem a novas estruturas como conseqüência 
da irreversibilidade, já que não é nos permitido acreditar sermos os responsáveis pelo aparecimento da perspectiva 
do antes e do depois.25 Nessa perspectiva o tempo conduz o homem; há sociedade de desiguais, em situação 
de um sistema de desordem, estimulando a renovação do universo. Essa sociedade que necessita de ações 
punitivas, utilizando-se do poder midiático, como forma de organização e controle social, não faz sentido 
entre as múltiplas complexidades sociais, pois, até a milonésima vez a situação é sempre nova, não permanecendo 
nada do passado.26 A simultaneidade ocorre pelo aqui e agora! A mídia torna o indivíduo em seu espetáculo 
diário com sua formação e manifestação do imaginário social. 

Reações difusas, emocionalismo pronunciado e irracionalismo assumido, por outro 
lado, são suscitados por fenômenos e problemas multi-fatoriais. Estes são os 
complexos sociais produzem múltiplas interpretações que se agregam indissolúveis ao 
próprio problema, complexificando-o (e obscurecendo-o) com novos componentes, 
participando ativamente na produção do próprio problema.27

 O emocionalismo imaginado, no imaginário de um individualismo, que contrasta na cultura - em 
sua cultura - designa-se em um resumo de DUMONT28 como o sujeito que se encontra na sociedade, ele 

23  LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. A cultura – mundo: resposta a uma sociedade desorientada. SP: Cia 
das Letras, 2011. p. 13-23.
24  ADORNO, T. W. Crítica Cultural e sociedade. In: Coleção grandes cientistas sociais: Theodor W. Adorno 
– Sociologia 2ª edição. Org. Gabriel Cohn. SP: ed. Ática, 1994. p. 78
25  PRIGOGINE, Ilya. O nascimento do tempo. Lisboa: Edições 70, 2008. p.61
26  Idem, p.66
27  SILVA, Hélio R.S. A língua-geral da violência. In: A fenomenologia da violência. Org. Gauer, Gabriel J. 
Chittó. Curitiba: Juruá, 1999. p. 37
28  DUMONT, Lois. O individualismo: uma perspectiva antropológica da ideologia moderna. RJ: Rocco, 1993. 

fala, pensa e quer, é um sujeito empírico, um ser moral, com valores independentes, mas que representa a 
ideologia moderna do homem e da sociedade; as instituições da sociedade que condicionam regras; surge de 
uma imposição de moral, a moral do cristianismo. 

A comunicação de um supremo sobre o receptor, após uma característica (combinação do Estado/
Igreja) as instituições da mídia moderna. Essa visão de uma razão que se aplica nas instituições reais para 
justificá-las com base na moral ou para negá-las por serem contra a natureza, esse dois níveis correspondem a duas 
imagens da humanidade, em Estado ideal ou Estado real.29 

O individualismo nasce de crenças culturais para determinadas épocas, essa moral é condicionada 
a um poder de classes dominantes. Esse individualismo é manifestado nessa simultaneidade do tempo, uma 
verdadeira manifestação de um fascismo societal, ou totalitarismo que resulta da tentativa, numa sociedade onde 
o individualismo está profundamente enraizado, e predominante, de subordiná-lo ao primado da sociedade como 
totalidade30; totalidades dos espaços sejam geográficos, simbólicos, de pensamentos, de realidade, esse é o 
choque de uma vivência em transtorno ao real, essa totalidade retrai para o núcleo de sua tautologia o decorrer do 
tempo, a forma de vermos a modernidade versus racionalidade a penosa incapacidade de lidar com as exigências 
elementares da passagem do tempo enquanto contínua re-significação do sentido31. A luta de classes, manutenção 
de uma classe de iguais e a denominação de uma sobre a outra.

 Essas questões “atropelam” o Devir; não permitem a formulação e condução a um universo em mudança 
permanente32, vivemos, vivenciamos a sociedade de desiguais com inúmeras complexidades; as “doenças 
modernas” o SER torna-se a preocupação sem adentrarmos ao problema de ser devir. 

Um individualismo que se transforma em egoísmo cobiçoso, um fechar-se em si que 
se opõe à solidariedade e à fraternidade, uma violência que se manifesta tanto nas 
explosões do terrorismo quanto na banalização da delinquência e da criminalidade, 
uma democracia sem o fervor dos cidadãos, um mercado que governa tudo [...]33

 A sociedade multicultural e complexa, os indivíduos tem o fascínio pela violência, fazendo que na busca 
por seus problemas individuais sejam para todos e, todos devem sofrer essas consequências. O sofrimento 
das consequências: deve manter a sociedade em sua estrutura de punição e exclusão, sem questionar os 
problemas que surgem dos atores sociais e suas disputas em questões: os interesses. O medo e o mal-estar 
sem adentrarmos qual é o problema de nossa sociedade no tempo da ilusão, onde não podemos prever esse 
futuro, mas temos a chance de mostrarmos a criação do tempo para essa sociedade. 

As formações de liberdades que assumem entre si, envolvem-se em uma publicação/manifestação 
que torna privada assuntos públicos. Ou seja, as produções culturais que deveriam assumir contornos 
públicos chegam aos indivíduos em situações específicas, formas e tamanhos. Separando as características 
que objetivaram a linguagem desses “conceitos chaves”. Essas esferas públicas tem uma significativa utilização 
de poder para se sugerir as determinações do público e privado. Como, p.ex. uma fofoca de alguém “famoso” 
será assunto privado desse indivíduo envolvido em determinada fofoca, mas com a utilização do poder, 
interesses do poder, aos argumentos de liberdade de expressão/divulgação, acaba descaracterizando o público 
do privado, com um simples argumento de que a é liberdade de expressão. São os interesses de um indivíduo 
em seu estilo individual, com preocupação de ser o único presente (cidadão) no discurso público, a sociedade 
então se torna ‘heterônoma’, dirigida por outro, mais empurrada do que guiada.34

p.9-71
29  DUMONT, op. cit, p.127
30  idem. p.151
31  SOUZA, Ricardo Timm. Em torno à diferença. Aventuras da alteridade na complexidade da cultura 
contemporânea. RJ: Lumen Juris, 2008. p. 6-9
32  BAUMER, Franklin L. O pensamento europeu moderno, vol. I, séc. XVII e XVIII. Lisboa: Ediçoes 70, 1977. 
p.39
33  LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. A cultura – mundo... p. 22.
34  BAUMAN, Zygmunt. A sociedade... p. 73. Destaque no original.
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Pressupomos que a mídia se interliga de forma complexas com os poderes econômico, político e 
coercitivo. Dessa forma esse seu poder de interligação desempenhado pela mídia:

[...]ela pode fazer ver e fazer crer no que faz ver. Esse poder de evocação tem efeitos 
de mobilização. Ela pode fazer existir idéias ou representações, mas também grupos. 
As variedades, os incidentes ou os acidentes cotidianos podem estar carregados 
de implicações políticas éticas, etc. capazes de desencadear sentimentos fortes, 
frequentemente negativos, como o racismo, a xenofobia, o medo-ódio do estrangeiro, 
e a simples narração, o fato de relatar, to Record, como repórter, implica sempre uma 
construção social da realidade capaz de exercer efeitos sociais de mobilização ou 
desmobilização.35

 São esses efeitos de mobilização que aqui nos interessa. Compreendemos que essa forma de 
mobilização permite que a mídia seja um importante meio de manifestação e divulgação da violência, que [...]
Desta maneira a mídia chega a fazer parte do próprio campo de interação dentro do qual diferentes indivíduos e 
grupos perseguem seus objetivos e aspirações.36

Dessa forma a mídia e seu fenômeno de velocidade atual em que se insere a sociedade, demonstra 
que o imediatismo da cultura se tornou um “jogo” de poderes ideológicos; ideologias que se apropriam diante 
do aparelhamento do Estado Ideológico (AIE), ante a manifesta falta de um Estado de política sociais, as 
politicas tornam-se midiáticas, e mediáticas, para padronizar os indivíduos em sociedade. Não pressuponho 
o reconhecimento dessas esferas, pois a partir de que condicionar esses reconhecimentos mantem-se 
reconhecidos em um mundo como é em seu formato cíclico. O reconhecimento torna-se lutas de poderes, 
pois reconhecer não é aceitar, reconhecer pressupõe afastamento, mantêm as ideologias em cada um de seu 
ambiente, mantêm a determinação de cada individuo em sua cultura. Aqui que entra a tensão criada pela 
velocidade midiática: afinal em que caminha a cultura, esta cultura produzida, que escamoteia o uso de razão, 
não permite que seus indivíduos olhem (observem) a individualidade do Outro, pois reconhecendo não 
argumentarei essa individualidade, apenas retraio para mim aquilo que realmente concordo, torna-se, permite 
a manifestação de uma outra violência, a violência sobre a razão individual.

CONCLUSÃO: por uma investigação criminológica cultural

 A partir dessas considerações culturais e significação das violências, os espaços ocupados pela 
velocidade midiática, os estudos sobre violência e em especial a criminologia, atualmente, apresentaram (e 
algum estudos ainda se apresentam) em um dualismo social cientifico, o saber penal e o saber criminológico; 
esse dualismo é característico que todos os estudos emergentes do campo da teoria social, estudos culturais, 
sociológicos e criminológicos estudam a crítica do direito penal como um saber criminológico37, mais 
orientada a uma pesquisa sobre a imagem e símbolos, desfigurando os fatos e formas da realidade do crime 
e controle do crime.38 

 A Criminologia Cultural propõem trabalhar com uma alternativa ontológica, demonstrando 
Criminologia Cultural como uma correção da criminologia “convencional”, um contradiscurso do crime e 
controle do crime; investigando os criminosos e as subculturas delinquentes em sua estética comunitária, 
a ligação de seus símbolos e estilos. Essa correção a que se refere é a correção do discurso criminológico 
positivo que sustentou (sustenta) os órgãos da administração, [...]O laboratório criminológico, portanto, definirá 

35  BOURDIEU, Pierre. Sobre a televisão. p.28
36  THOMPSON, J.B. A mídia e a modernidade... p. 107.
37  “A impressão é que a dogmática não permite em seu horizonte cientifico que seus pressupostos e sua instrumentalidade 
sejam postos em dúvidas, necessitando o dogmático crítico refugiar-se em outro local (criminologia) para ultrapassar estes limites.” Ver: 
CARVALHO, Salo de. Criminologia cultural, complexidade e as fronteiras de pesquisa nas ciências criminais. In:Revista IBCCrim, vol. 82. 
p. 309.
38  FERRELL, JEFF. The aesthetics of cultural criminology. In: ARRIGO, Bruce; WILLIAMS, Christopher R. Philoshophy, crime and 
criminology. p.257.

as regras e os critérios que conduzirão o processo pedagógico de regeneração do criminoso [...]39 

 Esses órgãos, preocupados com a aplicação da justiça criminal, acabam sendo afetados pelas imagens 
elitizadas do policiamento e correções, circulando nos canais da cultura contemporânea, que dão forma 
a percepção pública e políticas públicas. Essas imagens são os seriados e filmes sobre as ações policiais, 
filmes de ação, que oferecem imagens manufaturadas de violência fazendo como ponto de referência, para a 
população, sobre o crime e justiça criminal. Isso tudo afeta mundialmente o aprofundamento social, tiragem 
étnicas, classes sociais, espécies, idade para a menoridade penal, como um disfarce no debate público sobre 
o controle do crime; essa é uma análise de que altera a percepção dos espaços/interesses públicos, ou seja, 
criam-se monumentos em memórias ás vítimas, controvérsias sobre a pena de morte e até mesmo o direito 
legal de gays e lésbicas de se expressarem ou se expressarem em público. Essa é a queda do dualismo da 
forma e conteúdo; o centro ontológico está selecionando o “real” crime e controle do crime para o lado 
“irreal” contração de representações e influencias deles.40 Nesse sentido:

Portanto, o sistema penal com seus discursos hegemônicos de paz e ordem social, 
com maquilagem de homogeneidade, escamoteia o modelo de sociedade excludente 
que sustenta/legitima. Existe – camuflada, é verdade – uma funcionalidade do discurso 
cínico/astuto da desfuncionalidade do sistema penal, capaz de manter a tranqüilidade 
aos poucos habitantes da cobertura social.41

 Os variados formatos de comunicação e transmissão dos conteúdos midiáticos devem ser analisados 
pelos criminologistas, e outros cientistas, em sua forma visual e contraste da narrativa, pois esses textos 
envolvem um conteúdo sobre crime e justiça.

In other words, analyses of the frames and genres that are constantly reconstructing 
people’s perceptions of crime and justice, as well as their understandings of the 
ways in which these perceptions are differentially ‘opened’ or ‘closed’ to the 
insertion of alternative meanings and articulations of law and justice, can help 
provide a means or a praxis for those wishing to engage with the mass media over 
the social construction of what constitutes crime and justice, or law and order.42

 FERREL43 afirma que o “tradicional” estudo da criminologia é utilizado a partir de uma análise 
supostamente objetiva do conteúdo de documentos – gráficos, entrevistas, etc. -, evidentemente que esta 
pesquisa pode funcionar como uma ferramenta útil para sugerir certos padrões nos textos mediados, como 
pesquisa textual, mas como pensamento para o desenvolvimento das complexidades dos sujeitos na sociedade, 
eles se perdem mais do que se revela. Nessa necessidade de repensar em uma filosofia mais abundante, ou seja, 
a interdisciplinaridade dos estudos criminológicos juntamente com as teorias sociais, sociologia, psiquiatria, 
psicologia, etc. Pois em uma apropriação do conteúdo dos textos, é utilizada com a intenção de provar o 
grau de divergência entre a “natureza” real da criminalidade e os fenômenos de justiça44 e que tendenciosa 
é a representação textual. Ignorando a essencial construção simbólica destes fenômenos; reproduz falácias 
existentes de forma distintas e subordinadas com o conteúdo, fazendo a exclusão da criminologia e uma 
inclusão de pesquisa fundada na imagem em si, em uma nova definição de crime e políticas publicas de 
39  CARVALHO, Salo. Antimanual... p. 12.
40  FERREL, Jeff. The aesthetics... p. 259.
41  ROSA, Alexandre Morais da. Decisão no processo penal como ‘bricolage’ de significantes. Tese de Doutorado UFPR. p. 241. 
Destaques no original. Disponível em: http://tjsc25.tj.sc.gov.br/academia/cejur/arquivos/decisao_processo_penal_alexandre_rosa.
pdf.
42  BARAK, Greg. Mediatizing law and order: Applying Cottle’s architecture of communicative frames to the social construction of 
crime and justice. In: Crime Media Culture 2007 3: 101 http://cmc.sagepub.com/content/3/1/101 The online version of this article can 
be found. p. 102.
43  FERREL, Jeff. The aesthetics... p.260.
44  E “fundamental que o direito penal crítico assuma seu local na qualidade de discurso dogmático, de forma a realizar, desde 
dentro, as necessárias desestabilizações, inclusive superá-las.” CARVALHO, Salo de. Criminologia cultural, complexidade e as fronteiras de 
pesquisa nas ciências criminais. In:Revista IBCCrim, vol. 82. p.310.
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controle do crime.

A criminologia cultural não nega a influencia de todas as teorias criminológicas desenvolvidas nos 
últimos séculos, seja teorias culturais, subculturais, labelling, de forma a reforçar suas contribuições dentro 
de um engajamento dos significados culturais e sua interseção coletiva. Uma abrangência de conscientização 
de maiores valores sociais, trazendo consigo as tensões de fracasso e sucesso, das políticas de inclusão e 
exclusão, ao que tudo indica que a Criminologia Cultural parece se posicionar mais como uma abordagem política 
do que analítica ao entendimento do crime e do controle da criminalidade.45

Por outro lado, não apenas deve estar atenta para captar essas novas formas de violência e compreender 
seus significados na cultura do sec. XXI, como necessita imunizar seu discurso de transformar-se ele mesmo, em 
veiculo reprodutor ou amplificador. Assim, caberia igualmente ao pensamento criminológico contemporâneo 
a percepção e a denuncia das violências (re)produzidas pela própria cultura criminológica através do seu 
discurso (cientifico). O atual entreleçamento entre crime e cultura provoca, nos discursos científicos e nos 
saberes profanos, distintas reações, dependendo do seu grau de abertura e complexidade.46

 Essa é o formato da criminologia cultural, uma forma de compreender os componentes do crime: o 
ator criminal, organismos de controle formal e informal, vítimas e outros. Nesse trabalho, a partir do foco da 
agência de controle humana que é a mídia, a atenção dela à emoção e racionalidade do controle do crime e 
criminalidade.47

A partir do avanço da sociedade individualizada condicionada em uma modelo de “nova” civilização, na 
representação da felicidade, ordem, segurança como produto de consumo; a relação dos indivíduos passa a 
ser característica entre quem pode e quem não pode ter esse consumo, representando em uma ordem entre 
os “bons” e os “maus; o preço de uma liberdade com etiqueta e manual de instrução, imerso na vida diária 
moldada por regras preestabelecidas e prescritas suficientes para os atores envolvidos veicularem suas imagens de 
comportamento social.48

Uma verdadeira cruzada moral que está mais preocupada com fins do que com meios e a mídia nada 
mais retrata que ela deve causar um medo da criminalidade ao risco real49. Trata de uma formulação política com 
atuação simbólica que rebaixa as complexidades e o caráter duradouro do controle do crime efetivo[...] A elaboração 
de leis se torna uma questão de gestos retaliadores, cujo objetivo é o de reconfortar um público preocupado com 
o tema e de se alinhar ao senso comum, por mais inadequados que sejam tais gestos para tratar o problema 
subjacente.50

Essas definições permitem uma discussão sobre a construção do desvio, e o desviante, a partir dos 
atores que compõem a sociedade: o desvio como ação coletiva. A segregação espacial, rotulação do desviante, 
acaba se inserindo em um novo contexto da sociedade brasileira, em acompanhamento de sua “nova” 
expectativa econômica “mundial”. Segundo dados levantados a partir de 1940 a 1980 ocorreu um grande 
êxodo rural, migração do campo para cidade, o que contribuiu para algumas das excessivas desigualdades 
sociais e o aumento das favelas. A miserabilidade dessas pessoas, que buscavam trabalho na década de 80/90, 
era agravada pela inflação. Para se ter uma ideia o aluguel de uma apartamento de 2 quartos em 1986 equivalia 
a mais ou menos 7 salários mínimos.51 

 Não é necessário levantar dados para percebermos as melhorias presentes na sociedade brasileira, tais 
como acesso à educação, saúde, trabalho. Com os programas de governos nos últimos anos, tais como BOLSA 
FAMÍLIA, FOME ZERO, a marcha para um Estado social e democrático é visível em nossa sociedade. Alguns 

45  ROCHA, Alvaro F. Oxley da. Crime e cultura: novas perspectivas e abordagens em criminologia e controle da criminalidade. – 
no prelo.
46  CARVALHO, Salo de. Criminologia cultural.... p.322.
47  FERREL, Jeff. Cultural criminology... p. 16.
48  BAUMAN, Zygmunt. A sociedade... p.19.
49  YOUNG, Jock. A sociedade… p.111.
50  GARLAND, David. A cultura...  p. 283.
51  PILETTI, Nelson. PILETTI, Claudino. História e vida: Brasil da independência aos dias de hoje. Vol.2. 9ª edição. SP: editora 
Ática, 1991. p. 106/121.

dados divulgados pelo IBGE demonstram uma significativa redução no número de pessoas desempregadas52 
entre janeiro de 2009 a janeiro de 2011, relatando de quem em no ano de 2003 a taxa de desemprego foi 
uma das mais altas, atingindo 7,6%, ao passo que dezembro de 2010 atingiu seu patamar mais baixo (5,3).

 Esses dados revelam uma verdadeira melhoria na qualidade de vida da população brasileira, que 
também teve um ganho de 6,4% de aumento real em seu salário em um ano. Pois bem, nessa “nova realidade” 
social, estamos vivendo, a meu ver, as mudanças das formas de abordagem da população diante dos que 
taxamos de desviantes. David Garland em a Cultura do Controle, afirma que na década de 1980 e 1990, os 
Estados Unidos e Grã-Bretanha, apresentaram um “ceticismo para com programas previdenciários e sua ênfase 
na responsabilidade individual, a simplicidade de uma explicação que lança a culpa sobre o criminoso, passa por cima 
de eventuais escusas, ignora as causas primárias e vê a punição de criminosos como a resposta apropriada tem um 
apelo popular e político que vai muito além do seu mérito criminológico.”53 

 Mas que relação tem com os argumentos de violência midiática? Pode-se argumentar, por exemplo, 
que a população esta se tornando uma nova consumidora dos produtos capitalistas, não há mais como 
manter as diferenças sociais separadas, o discurso de que a população pobre pratica crimes, ou usa drogas, 
se tornou uma verdadeira falácia. A questão se torna uma nova demonização, a criação de nova estrutura de 
civilização da cidade, sejam em combates de guerra as drogas, sejam em manifestações moralizantes de bons 
modos e costumes sociais, sejam rotulações de condutas das diversas subcultural e contracultural presentes 
na sociedade.

 O monopólio de resposta estatal sobre a rotulação e organização do crime, o discurso político e 
administrativo, leva a uma política para o “público”. A visibilidade é grande, sua emocionalidade carregada de 
sentidos, não basta mais os sentidos que levam a sociedade consumir drogas, praticar crimes, mas parte do 
problema do crime e não de sua solução.54 

A violência, diante a velocidade em que a mídia propaga, e seus conteúdos simbólicos, assalta-nos 
ao mundo real, reiteradamente em sua sociedade desigual; os dados e acontecimentos tornam-se imediatos 
aplicados coletivamente quando os dados analisados individualmente pressupõem ao contrário, ao contrapelo 
da história. O processo da ocorrência de violência em nossas vidas violentas é muito maior de que analises 
de grupos, falarmos de grupos como no mesmo seio cultural a que pertencemos. Trata-se de uma análise 
estética, ideológica, interdisciplinar, para uma abrangência maior dos significados cotidianos e de que quão 
violenta pode ser uma manifestação midiática.
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RESUMO: O presente estudo objetiva em um primeiro momento apontar a falência dos objetivos da 
pena, no que tange às suas funções tradicionalmente caracterizadas pela dogmática penal, tratando-a como 
uma inevitável intervenção política e não como uma realidade jurídica. Através da história o Direito Penal 
focalizou suas atenções e seus esforços para construir teorias de funções da pena, faz-se necessário admitir 
a impossibilidade de alçar tais fins, e assumir o erro ao tentar racionalizar uma ação/projeção irracionalizável: 
a pena. Ao encontrar essa teoria negativa (agnóstica) da pena se poderá enfocar onde o Direito Penal deve 
realmente atuar, na limitação e minimização do poder punitivo, possibilitando vislumbrar no Direito e o 
Processo Penal alternativas ao poder punitivo, minimizando o sofrimento imposto pela pena, que nada mais 
é do que a imposição institucionalizada de dor e sofrimento, focando-se na questão do como punir. Para 
realizar da melhor forma a tarefa de punir, justo se faz indagar os destinatários de tal punição e as suas 
considerações acerca da pena. Tanto da atual violação de garantias que o atual sistema impõe, como de uma 
forma de punição menos violenta, para isso se utilizará da metodologia da pesquisa de campo, na entrevista de 
apenados do albergue Pio Buck de Porto Alegre do Instituto Penal de Viamão, ambos no Rio Grande do Sul.
PALAVRAS CHAVE: Funções da pena; teoria agnóstica da pena; execução penal; destinatário da pena; 
criminologia.

ABSTRACT: The present study aims at first to point out the failure of the goals of punishment, with 
respect to their functions traditionally characterized by dogmatic criminal, treating it as an inevitable political 
intervention and not as a legal reality. Throughout history, criminal law focused their attention and efforts to 
construct theories of the penalty function, it is necessary to admit the impossibility of raising such purposes, 
and assume the error when trying to rationalize an action irrationalizable forecast: the penalty. When you 
find this theory negative (agnostic) if the sentence can focus on where the criminal law should really act, 
the limitation and mitigation of punitive power, and gives a glimpse at the Criminal Procedure Law and the 
alternatives to the punitive power, minimizing the suffering imposed by the sentence, that nothing is more 
institutionalized than the imposition of pain and suffering by focusing on the question of how to punish. To 
accomplish the task in the best way to punish, just makes one wonder if the recipients of such punishment and 
their thoughts about the sentence. Both the current violation of guarantees that the current system imposes, 
as a less violent form of punishment, for it will use the methodology of field research, interview inmates in 
the hostel and Pius Buck Institute for Criminal of Viamão.
KEYWORDS: The sentence functions; Agnostic theory of sentence; Criminal enforcement; Recipient of the 
sentence; Criminology.

SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO; 2. FINALIDADES DA PENA CLASSICAMENTE ATRIBUÍDAS; 2.1. Teoria 
absoluta ou retributiva; 2.1.1. Retribuição moral (Immanuel Kant); 2.1.2. Retribuição jurídica (Georg Hegel); 
2.2. Teorias relativas ou preventivas; 2.2.1. Prevenção geral negativa; 2.2.2. Prevenção geral positiva; 2.2.3. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O presente estudo objetiva em um primeiro momento desconstruir e apontar a falência dos objetivos 
da pena, no que tange às suas funções tradicionalmente caracterizadas pela dogmática penal, tratando a pena 
como uma inevitável intervenção política e não como uma realidade jurídica, possibilitando vincular o Direito 
e o Processo Penal como alternativas ao poder punitivo, minimizando o sofrimento imposto pela pena e 
atuando como garantidor de direitos, focando-se na questão do como punir. A partir disso em um segundo 
momento analisará o pensamento do destinatário da sanção penal com relação à pena, verificando a sua 
opinião sobre diversas questões a respeito, e ainda, sobre qual sua visão da melhor pena que poderia ter se 
aplicado a ele.
 O trabalho tem como objetivo principal dar voz ao preso, verificando sua opinião acerca da pena, não 
propondo novas formas de penas, porém, analisando o pensamento do destinatário da sanção penal acerca 
da pena. E como objetivos específicos pretende: a) Desconstruir, e com isso, apontar a falência das funções da 
pena, inclusive, a função extremamente difundida da ressocialização do apenado (prevenção especial positiva); 
b) Inviabilizar a idéia de que é possível viabilizar a pena, através de fundamentos jurídicos e racionais; c) 
Construir o posicionamento do direito e processo penal como limitadores do poder punitivo, agindo como 
um garantidor de direitos, de modo a transformar a pena o mais humana possível, devendo se focar, portanto 
na questão do “como punir”, ao invés da eterna questão do “por que punir”, é através dessa constatação que 
faz-se fundamental ouvir o destinatário da pena até para tentar o diagnóstico dos efeitos do cárcere sobre o 
indivíduo.

2. FINALIDADES DA PENA CLASSICAMENTE ATRIBUÍDAS

 O Direito Penal ao longo dos anos busca a resposta do antigo questionamento do direito de punir. 
Se punimos, afinal das contas, devemos ter um fundamento para punir, conforme Cezar Roberto Bitencourt 
destaque-se a utilização que o Estado faz do Direito Penal, isto é, da pena, para facilitar e regulamentar a convivência 
dos homens em sociedade4.

 A visão de que a sanção aplicada a transgressão de determinada norma deveria legitimar-se juridicamente 
através de teorias construídas ao longo dos séculos, além de universalizar o motivo da transgressão, essas 
teorias legitimam os excessos cometidos com o intuito de fazer cumprir a função da pena. Nesse diapasão 
leciona Paulo de Souza Queiroz:

Enfim, como toda classificação, as teorias da pena encerram uma redução, uma 
simplificação, podendo compreender, sob o mesmo título, propostas político-criminais 
um tanto díspares. É que as mesmas palavras e conceitos não designam sempre as 
mesmas coisas, nem uso conduz necessariamente aos mesmos resultados.5

 Pretendemos solucionar e justificar uma determinada vontade de punir, muitas vezes sem qualquer 
racionalização, mas criamos teorias para racionalizar uma ação que não é racionalizável, e assim fazemos uso 
da pena.

2.1. Teoria absoluta ou retributiva

 As teorias absolutas ou retributivas tem como principal fundamento a retribuição, nessa concepção o 
autor de um crime deve sofrer uma sanção simplesmente por ter cometido o crime, tem como escopo sendo 
a pena um fim e não um meio para algum desejo futuro. 

4   BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 15. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2010. v.1, p.97.
5   QUEIROZ, Paulo de Souza. Direito penal: parte geral. 6. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 
xxiv, p.21.
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 Essa teoria é divida em duas: a retribuição moral e a retribuição jurídica.

2.1.1. Retribuição moral (Immanuel Kant)

 A retribuição moral, a chamada retribuição incondicional, formulada por Kant traz em sua concepção 
a ideia de que não é lícito instrumentalizar em benefício da sociedade, não seria eticamente admissível fundar o 
castigo do delinquente em razões de utilidade social6. Só seria possível fundamentar a pena sendo ela um fim nela 
mesmo, não sendo um meio como nas teorias preventivas.
 A sanção nada mais é do que um imperativo categórico, um imperativo moral de justiça, que condiciona 
o autor do crime a ser penalizado sem pra isso cumprir uma função social ou política, ou seja, a pena deve 
ser imposta independentemente da sua necessidade para a sociedade.
Para exemplificar sua teoria Kant dava o seguinte exemplo:

Mesmo se uma sociedade civil tivesse que ser dissolvida pelo assentimento de todos 
os seus membros (por exemplo, se um povo habitante de uma ilha decidisse separar-
se e se dispersar pelo mundo), o último assassino restante na prisão teria, primeiro, 
que ser executado, de modo que cada um a ele fizesse o merecido por suas ações, e 
a culpa sanguinária não se vinculasse ao povo por ter negligenciado essa punição, uma 
vez que de outra maneira o povo pode ser considerado como colaborador nessa 
violação pública da justiça.7  

2.1.2. Retribuição jurídica (Georg Hegel)

 A construção da fundamentação retributivista de Hegel considera a pena como forma de restabelecer 
a ordem jurídica que anteriormente teria sido quebrada. Hegel, portanto, não justifica a pena pela pena mas 
sim de uma exigência da razão, que se explica e se justifica a partir de um processo dialético inerente à ideia e 
ao conceito mesmo de direito8. Esse processo dialético se caracteriza como sendo el delito como negación del 
derecho y la pena como la negación de esta negación9. Se o delito é a negação da ordem jurídica estabelecida, 
como forma de reestabelecer a ordem jurídica deve-se negar esta negação através da pena.
 A partir desse processo dialético é possível visualizar a construção de Hegel da seguinte maneira: a 
ordem jurídica funciona como a tese, enquanto a violação da ordem jurídica através do cometimento de um 
delito se caracteriza como a antítese, que resultará na síntese: a pena.
A crítica realizada à função retributivista da pena se demonstra lógica a partir do momento que dela não se 
extrai nenhuma consequência justificável. Ao funcionalizar juridicamente a pena como apenas uma retribuição 
a um primeiro mal, não se faz dela uma justificação possível. Além de ser uma afronta ao princípio da laicidade 
do Estado nesse sentido Juarez Cirino dos Santos já escreveu:

...retribuir, como método de expiar ou de compensar um mal (o crime) com outro 
mal (a pena), pode corresponder a uma crença  - e, nessa medida, constituir um ato 
de fé -, mas não é democrático nem científico. Não é democrático porque no Estado 
Democrático de Direito o poder é exercido em nome do povo – e não em nome 
de Deus - e, além disso, o Direito Penal não tem por objetivo realizar vinganças, mas 
proteger bens jurídicos.10

 
 A função da pena atribuída pelas teorias retributivistas parecem tão absurdas que não foram absorvidas 
pelo Direito e pela doutrina penal, pois não se vislumbra como função do Estado moderno a realização da justiça 

6   PUIG, Santiago Mir. Direito penal: fundamentos e teoria do delito. São Paulo: R. dos Tribunais, 2007, p. 59.
7   KANT, Immanuel. A metafísica dos costumes: a doutrina do direito e a doutrina da virtude. Bauru, SP: 
EDIPRO, 2003, p. 176.
8   QUEIROZ, Paulo de Souza. Funções do direito penal: legitimação versus deslegitimação do 
sistema penal. 3. ed. São Paulo: R. dos Tribunais, 2008, p. 25.
9   ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general, fundamentos, la estructura de la teoria del delito. Madrid: Civitas, 
1999, p. 83.
10   SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal: parte geral. 21. ed. Curitiba: Lumen Juris ; ICPC, 2006. xxvi, pp. 455-
456.

absoluta sobre a terra11. A aproximação proposta de moral e direito, de religião e Estado é claramente inviável, 
em um Estado democrático as sentenças não se pronunciam em nome de Deus, mas em nome do povo12. A partir 
dessa crítica, de que o Estado não é passível de castigar em nome da vingança que são criadas as teorias 
preventivas.

2.2. Teorias relativas ou preventivas

 As teorias preventivas surgem como uma forma de contrapor-se às retributivistas como meio de 
utilizar a pena não como um fim e sim como um meio, para as teorias preventivas a pena se justifica para que 
não se volte a delinquir. Diferentemente das teorias absolutas a teoria preventiva a necessidade da pena não se 
baseia na ideia de realizar justiça, mas na função, já referida, de inibir, tanto quanto possível, a prática de novos fatos 
delitivos13.

 As teorias relativas ou preventivas se dividem em duas concepções: prevenção geral e prevenção 
especial, sendo que a prevenção geral se subdivide em prevenção geral negativa e positiva, todas divisões e 
subdivisões serão analisadas individualmente a seguir.

2.2.1. Prevenção geral negativa

 A prevenção geral negativa concebida por Feuerbach, que foi o formulador da teoria da coação 
psicológica, que sustenta que é através do Direito Penal que se pode dar uma solução ao problema da criminalidade14. 
O fazendo através da ameaça de pena, ao punir o infrator, estaria o Estado coagindo à sociedade a não 
cometê-lo. É uma espécie de advertência do Estado, uma fala do Estado à sociedade “se você transgredir a 
lei será punido dessa maneira!”. A sustentação dessa teoria é que através dessa ameaça estaria intimidando o 
particular a infringir a lei. 
 Como crítica específica da prevenção geral negativa, começamos pelo elemento racionalizador do 
cometimento do delito, a prevenção geral negativa pressupõe que quem comete o crime racionaliza a possível 
consequência dos seus atos, o que sabe-se não é factível, não existe prova empírica, mesmo hoje de que a norma 
penal seja capaz de prevenir novos crimes, ou seja, que a alegada coação psicológica realmente atue no processo 
motivacional de formação de vontade de delinquir15. Parece completamente improvável, por exemplo, que um 
sujeito ao planejar um homicídio, ou um roubo, acredite que ao correr esses riscos poderá ser preso e por 
esses atos ser julgado, e que, ainda, diante dessa consideração desista de realizar tal ato.
 Essa teoria merece sofrer crítica – também - sobre a falta de limite a pena, ao transformá-la em um 
verdadeiro terrorismo estatal – como indica, por exemplo, a lei de crimes hediondos, essa frustrada inovação do 
legislador brasileiro16. Não é possível transformar o Estado em uma real máquina de terror e ameaças em nome 
de uma eventual prevenção de delitos. Não podemos legitimar um Estado terrorista, e sem limites de atuação 
dentro da perspectiva de um Estado democrático de direito. Parece-nos, portanto, completamente descabida 
a aplicação, também dessa justificativa para o poder punitivo do Estado.

2.2.2. Prevenção geral positiva

 Os defensores da prevenção geral positiva não defendem a pena como modo de dissuadir potenciais 
infratores, ou mesmo, reformar aqueles que já praticaram o delito, para esses defensores, seu objetivo é 
outro, infundir na consciência coletiva a necessidade de respeito a determinados valores, exercitando a fidelidade ao 
direito, promovendo a integração social finalmente17. Seria a pena a confirmação do Direito Penal, e dessa maneira 
atrairia o respeito da sociedade.
 A partir dessa concepção as falhas com relação a efetivação dessa teoria aparecem de forma nítida, 

11   PUIG, Santiago Mir. Direito penal: fundamentos e teoria do delito. São Paulo: R. dos Tribunais, 2007, p. 62.
12   Ibidem, p. 62
13   BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v.1, p. 89.
14   Ibidem, p. 89.
15   QUEIROZ, Paulo de Souza. Funções do direito penal: legitimação versus deslegitimação do sistema penal. 3. 
ed. São Paulo: R. dos Tribunais, 2008, p. 37.
16   SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal: parte geral. 21. ed. Curitiba: Lumen Juris; ICPC, 
2006. xxvi, p. 459.
17   QUEIROZ, op. cit., p. 38.
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pois não parece que seja possível através da execução de penas como afirmação do Direito Penal que 
se conseguirá infundir valores éticos-sociais na mente da sociedade. Uma ditadura da ética por meio da 
imposição de pena certamente não é a forma mais correta de atuação de um Estado democrático que 
pretenda garantir como um direito absoluto a dignidade da pessoa humana.

2.2.3. Prevenção especial

 A teoria da prevenção especial atua na prevenção individual, o uso da pena como reabilitação do 
seu transgressor. A doutrina da prevenção especial é um instrumento de atuação preventiva sobre a pessoa do 
delinquente, com o fim de evitar que, no futuro, ele cometa novos crimes18. Essa teoria surgiu como a explicação 
definitiva da pena, em especial a pena privativa de liberdade, pois nela vinha intrínseca a ideia de valorização 
da humanidade, e dela pareciam advir todas preposições que um Estado democrático de direito necessitava.
 O conceito de correcionalismo ganha força pela sua aparente justificativa nobre para a pena, pois se 
a ideia de que era possível usar a pena como instrumento idôneo para realizar todas as finalidades da pena e 
que, dentro de certas condições, seria possível reabilitar o delinquente19 parecia, enfim, a explicação perfeita para o 
poder punitivo do Estado, entretanto, tal otimismo sobre essa justificativa não se confirmou.
 A prática confirmou que não é possível reeducar, ressocializar ou reintegrar o indivíduo através da 
pena, e a prática demonstrou isso por que a teoria em sua concepção é equivocada, hoje, através das ciências 
sociais, está comprovado que a criminalização secundária deteriora o criminalizado e mais ainda o prisonizado20.
 A lógica criminalização de uma classe social economicamente mais pobre é a óbvia consequência da 
efetivação dessa teoria, onde teoricamente quem precisa se reeducar são aqueles excluídos da sociedade, o 
delito seria somente um sintoma de inferioridade que mostraria ao Estado a necessidade de aplica o benéfico remédio 
social da pena21.
 Outra crítica específica a essa teoria, diz respeito a sua própria construção teórica, pois a ressocialização 
de um indivíduo não é possível por meio externo a sua pessoa, sendo a sua reeducação uma subjetividade 
que não cabe ao Estado outorgar essa premissa e impor sua vontade de ressocialização. Nessa proposição o 
condenado não pode ser compelido ao tratamento penitenciário, o Estado não tem o direito de melhorar as pessoas 
segundo critérios morais próprios22. O Estado não tem o direito de prender pessoas, fundamentado na sua 
subjetividade de melhoria terapêutica, essa concepção é injustificável, tal ato constitui definitivamente, trata-se 
de uma intervenção do Estado que, caso fosse factível – contrariando todos dados sociais – consistiria numa imposição 
de valores na qual ninguém crê, privada de todo momento ético23. A arrogância estatal de melhorar o indivíduo que 
considera distoante, além de parecer extremamente incompatível com a segregação, um mínimo de raciocínio 
lógico repudia a ideia de se pretender reintegrar alguém à sociedade, afastando-a dela24 do seu conceito de cidadão 
exemplar, não pode ser justificado pela ciência do Direito, não pode ser essa a justificação da imposição 
da pena, e por último essa não deve ser uma prática fundamentada pela ciência jurídica que pretende a 
democracia e a prevalência da dignidade da pessoa humana como diretriz de suas ações.

3. TEORIA AGNÓSTICA DA PENA
 
 Ao construir e desconstruir os fins declarados da sanção penal foi possível constatar que as clássicas 
funções construídas pela dogmática penal não justificam a pena. Ao assumir que a pena é um instituto 
injustificável juridicamente, é admissível construir uma teoria negativa (agnóstica) da pena que nada mais é 
que um conceito negativo ou agnóstico de pena significa reduzi-la a um mero ato de poder que só tem explicação 
política25. Ao negativar as teorias da pena seria possível eliminar do discurso penal a doença que mascara a 

18   DIAS, Jorge de Figueiredo. Questões fundamentais do direito penal revisitadas. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 1999, p. 102.
19   BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v.1, p. 
102.
20   ZAFFARONI, Eugenio Raúl et al. Direito penal brasileiro: teoria geral do direito penal. Rio de Janeiro: Revan, 
2003, p. 125.
21   Ibidem, p. 127.
22   SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal: parte geral. 21. ed. Curitiba: Lumen Juris ; ICPC, 
2006. xxvi, p. 458.
23   ZAFFARONI, op. cit., p. 127.
24   KARAM, Maria Lúcia. De crimes, penas e fantasias. 2. ed. Rio de Janeiro: Luam, 1993, p. 177.
25   ZAFFARONI, Eugenio Raúl et al. Direito penal brasileiro: teoria geral do direito penal. Rio 

real função da sanção penal, assumindo, assim, a pena como uma intervenção política, com essa proposição 
seria possível, finalmente, assumir a pena como uma manifestação fática, em essência política, isenta de qualquer 
fundamentação jurídica e racional26.

 Neste sentido Tobias Barreto já lecionava:

O conceito de pena não é um conceito jurídico, mas um conceito político. Este ponto 
é capital. O defeito das teorias correntes em tal matéria consiste justamente no erro 
de considerar a pena como uma consequência de direito, logicamente fundada; erro 
que é especulado por um certo humanitarismo sentimental, afim de livrar o malfeitor 
do castigo merecido ou pelo menos lh’o tornar mais brando. Como consequência 
lògica do direito, a pena pressupõe a imputabilidade absoluta, que entretanto nunca 
existiu, que não existirá jamais. O sentimentalismo volve-se contra este lado fraco 
da doutrina, combatendo a imputabilidade em todo e qualquer grau. Para isso lança 
mão de razões psiquiátricas, históricas, pedagógicas, sociais e estatísticas; e todas estas 
razões é força confessar, são de uma perfeita exatidão. Mas isto somente na hipótese 
da pena regulada pela medida do direito, o que é de todo inadmissível, porque é de 
todo inexequível.27

 A tentativa de racionalizar a pena é a própria falta de racionalidade da pena que determina este irracionalismo 
essencial das teorias, cuja pretensão é fundamentá-la e legitimá-la28. Ao racionalizar a pena, algo irracionalizável – 
quem procura o fundamento jurídico da pena deve também procurar, se é que já não encontrou, o fundamento jurídico 
da guerra29 - prende o Direito Penal a um errôneo papel legitimador da pena, quando ao aceitar a pena como 
um ato político  implicaria o Direito Penal na sua real função de diminuição de dor e sofrimento causado pela 
aplicação da pena30. Os benefícios dessa nova concepção da pena e do Direito Penal, que ao invés de legitimar 
a imposição de dor e sofrimento através da pena, por meio de teorias pseudoracionais, redistribuindo a pena 
como uma intervenção política e não jurídica, o Direito Penal, recoloca-se ao seu verdadeiro papel de atuante 
limitador dos poderes políticos, e o mais importante, atuando como real limitador do poder de punir.
 No âmbito de uma atuação garantista do Direito Penal, não há como legitimar a imposição da pena, 
pois ela não passa de imposição de dor e sofrimento, pelo contrário, legitimado é o Direito Penal para 
atuar como direto limitador e regulador dessa imposição. Com essa mudança de paradigma permitiríamos 
- opostamente à eterna busca por uma justificativa razoável e impossível do direito de punir – cumular os 
esforços a direção de fiscalização, regulação e limitação da atuação política do Estado em sua função de punir, 
assim deixaríamos de lado a ‘esquizofrenia secular’ de busca metafísica de legitimação do ilegítimo, permitindo ao 
jurista realizar diagnóstico mais preciso do problema, elaborando discurso capaz de minimizar a estrutura do poder 
punitivo31.
 É notório que a pena em nada se assemelha a concepção de direito, prova-o de sobra o fato de que ela 
tem sido muitas vezes aplicada e executada em nome da religião, isto é, em nome do que há de mais alheio à vida 
jurídica32. 
 A partir desse momento, o direito penal teria como escopo não só a proteção dos bens jurídicos, em 
nome da segurança jurídica, mas em situação oposta, de iludir-se na proteção dos bens das vítimas (ou os de 
eventuais vítimas futuras e por enquanto imaginárias ou inexistentes), assume o compromisso real de proteger os que 
são efetivamente ameaçados pelo crescimento incontrolado do poder punitivo33.

de Janeiro: Revan, 2003, p. 108.
26   CARVALHO, Salo de. Teoria agnóstica da pena: entre os supérfluos fins e a limitação do poder punitivo. In: 
CARVALHO, Salo de (Coord.). Crítica à execução penal. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 3-28.
27   BARRETO, Tobias. Menores e loucos em Direito Criminal. Brasília: Senado Federal, 2003. 145 p. (História 
de Direito Brasileiro 2 ). P. 143
28   KARAM, Maria Lúcia. De crimes, penas e fantasias. 2. ed. Rio de Janeiro: Luam, 1993, p. 179.
29   BARRETO, op. cit., p. 144.
30   CARVALHO, Salo de. Teoria agnóstica da pena: entre os supérfluos fins e a limitação do poder punitivo. In: 
CARVALHO, Salo de (Coord.). Crítica à execução penal. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 3-28.
31   Ibidem, p. 3-28.
32   BARRETO, Tobias. Menores e loucos em Direito Criminal. Brasília: Senado Federal, 2003. 145 p. (História 
de Direito Brasileiro 2 ). P. 144.
33   ZAFFARONI, Eugenio Raúl et al. Direito penal brasileiro: teoria geral do direito penal. Rio de Janeiro: Revan, 
2003. 658 p. ISBN 85-7106-274-9. P. 111.
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 Somente assim, atribuindo a pena como fato político, é que o operador do direito se verá na incumbência 
de atuar no sentido de minimizar a arbitrariedade do poder de punir, assumindo o caráter político da pena 
abrir-se-á os olhos para a intermitente violação de direitos e garantias que a pena trará, e, assim sendo o 
operador do direito se verá como limitador dessa imposição institucionalizada de dor e sofrimento, trazida 
pela pena, permite, finalmente, ao operador da execução, atuar ciente da institucionalização deteriorante do cárcere, 
voltando sua ação a neutralizar ao máximo o efeito da prisionalização , e a vulnerabilidade do indivíduo ao sistema 
executivo34.

 Destarte, chega-se a conclusão de que a pena não é passível de fundamentação jurídica e não deve 
o Direito Penal ocupar-se em tentar, em vão, tentar legitimar essa ação, assim sendo focando suas ações em 
encontrar uma execução penal mais digna, nada mais justo do que indagar o destinatário da pena sobre as 
suas considerações com relação a ela, para que das respostas encontradas, usá-las como mais um elemento 
na formulação das políticas criminais futuras.

4. METODOLOGIA
 
 Para realização desse trabalho se utilizará do método da pesquisa de campo, na entrevista de apenados 
da Casa do Albergado Pio Buck de Porto Alegre e do Instituto Penal de Viamão, ambos no Rio Grande do 
Sul, até o momento vinte apenados já foram entrevistados, no que estão em processo de degravação. O 
instrumento pré-elaborado, com questões que tangem à sua avaliação da pena tentará abordar o destinatário 
da pena sobre diversas questões acerca da sua opinião com relação a ela.
 Deixa-se claro que o instrumento pré-elaborado proposto trata-se apenas de um roteiro de entrevista, 
e que no momento da entrevista poderão ser feitas questões complementares, de acordo com o rumo da 
entrevista.
 A escolha dos apenados foi feita pela administração jurídica dos Institutos Penais, escolha essa que foi 
discricionária de acordo com o que em sua opinião seriam os apenados que dariam respostas mais claras ou 
estavam disponíveis para a realização da entrevista. Administração jurídica essa representado pelo Advogado 
da Susepe, que também esteve presente em todas entrevistas.
 O roteiro de entrevista utilizado foi esse:

Dados de identificação: Idade, Crime, Escolaridade, Região da cidade onde morava.
1) Quais as funções da pena definidas em Lei?
2) Qual função tem a pena na realidade? (Tem alguma diferença da teoria definida em 
lei e a prática daqui).
3) Qual seria a função ideal da pena? (Como a pena poderia melhorar tua vida?) 
4) Como seria a execução da pena para atingir essa função ideal? 
5) Considera que tenha algum lado positivo, algo esteja funcionando na execução 
atual?
6) Considera o tratamento realizado pelo Estado proporcional ao crime que 
cometeste?
7) A engenharia prisional justifica a inércia do Estado em atuar de forma mais presente 
na questão prisional? (As organizações criminosas, facções, crimes cometidos de dentro do 
presídio, não é uma desculpa pro Estado continuar descumprindo a Lei de execução penal?)
8) Qual pena daria a alguém que tivesse cometido o crime que tu cometeste contra 
ti? 

 As anotações entre parênteses e itálico foram adaptações nas questões que foram feitas de modo a 
propiciar um melhor entendimento do que está sendo perguntado pelos entrevistados. Os pesquisadores 
tem noção dos limites de sua pesquisa e, apesar de tentar utilizar linguagem acessível para a abordagem junto 
aos apenados, bem como uma maior proximidade para facilitar a interação, é sabido que os entrevistados 
poderiam confundir o papel destes pesquisadores com o da administração prisional. Não só pela questão da 
escolha de quem participaria, como também pela presença de advogado contratado pelo poder público. 

 Importante ainda ressaltar que os problemas de método são sempre relativos à organização das relações 
entre pesquisadores e as pessoas às quais estudam, e das relações entre as várias categorias de pesquisadores na 

34   CARVALHO, op. cit., p. 3-28.

produção de resultados35.

5. ETNOGRAFIA (PARCIAL) DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DA GRANDE PORTO ALEGRE

 Foram realizadas no total vinte entrevistas, com apenados das duas casas prisionais mencionadas, 
atualmente o trabalho encontra-se em etapa de degravação das entrevistas, portanto, não será possível 
apresentar resultados definitivos com relação à no que tange a pesquisa realizada. Entretanto, apresentaremos 
os resultados parciais de quatro entrevistas que já foram degravadas.

5.1. Entrevistado 1

 O primeiro entrevistado – que está preso pelo crime do art. 157 - se mostrou bastante tímido, 
tendo respondido a maioria das perguntas monossilábicamente, mostrou-se ainda satisfeito com a pena que 
recebeu e com o tratamento dado a ele na execução penal é o que indica tais respostas:

Considera o tratamento realizado pelo Estado proporcional ao crime que 
cometeste?
R: Acho que é.

Que pena tu daria a alguém que tivesse cometido o crime que tu cometeste 
contra ti?

R: Acho que uma pena simples, todo mundo erra.

E: Tu acha que a tua pena foi uma pena justa, que tu daria pra outra pessoa?

R: É.

5.2. Entrevistado 2

 O entrevistado 2 demonstrou maior revolta com o sistema, ele foi condenado pelos crimes dos 
art. 155 e 157. Eis suas principais respostas, que foram escolhidas para dar destaque, pois foram aonde o 
entrevistado conseguiu demonstrar sua indignação com o sistema penal.

Existe alguma diferença do que é definido em lei pro que acontece na 
prática? Acha que a pena tem esse poder de ressocializar o apenado?
R: Eu acho que não na verdade, a pessoa conforme sai mais pior daqui.
E: Por que tu acha isso?
R: Por causa das convivências das pessoas, entendeu? É tudo desunido, entendeu, os cachorro 
é os cachorro, os grandão é os grandão. Ninguém se ajuda, mas agora pra te dar uma droga, 
pra te dar uma arma pra ti roubar eles te ajudam, entendeu. Então acho que se a pessoa 
não é pouco, se depender sai pior.
Como tu acha que a pena poderia mudar isso aí? Como tu acha que a pena 
poderia melhorar a tua vida?

35     BECKER, Howard. Métodos de pesquisa em Ciências Sociais. Ed. Hucitec, São 
Paulo. 1993. p.17.
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R: No caso, minha vida eu vou mudar já, por que eu sofri muito. Mas eu acho que isso não 
tem como mudar, é muito preso, não tem como.
E: Tu acha que não tem nenhuma solução pra que a pena possa melhorar 
a vida das pessoas?
R: Tem solução! No caso, teria solução se separasse as pessoas no caso né.
E: Por crime, tu acha?
R: Por crime, é.
Considera que tenha algum lado positivo, algo que esteja funcionando na 
execução atual?
R: Tem, não, é que eu nunca trabalhei na minha vida, assim na cadeia no caso, agora de um 
ano e meio pra cá eu to conseguindo vários benefícios através do trabalho, e tenho condições, 
desse lado, por exemplo, na cadeia de ajudar as pessoas a melhorar, no caso.
E: Com o que tu trabalhou aqui já?
R: Aqui eu fui pedreiro, e agora to na cozinha de cozinheiro.
E: E tu acha que esse é um lado positivo?
R: É um lado que se isola dos outros, e é um alojamento diferente, não é os mesmos, é tudo 
separado, no caso.
E: Todos que quiserem trabalhar tem essa oportunidade?
R: Não tem, por que não tem lugar pra todo mundo.
Considera que as organizações criminosas, as facções, crimes cometidos 
de dentro do presídio, são uma justificativa pro Estado continuar 
descumprindo a Lei de Execuções Penais?
R: Não, mas eu acho que nesses olhos, é assim mesmo, por que eles tão pouco ligando pra 
gente, na verdade, nessas de querer ajudar, tão pouco ligando. Querer melhorar pra gente 
eles não querem, eles querem só piorar, entendeu?
E: E tu acha que essa atitude pode ter como desculpa por que tem apenados 
que cometem crime dentro do presídio?
R: Eu acho que sim né.
E: E tu acha certo essa desculpa?
R: Eu acho que não.
Que pena tu daria a alguém que tivesse cometido o crime que tu cometeste 
contra ti?
R: Eu daria uns 3 ou 4 anos em uma clínica de recuperação para drogas.

 Interessante frisar essa última resposta dada, pois o entrevistado vinha de problemas com drogas e 
estava tentando se recuperar.

5.3. Entrevistado 3

 Essa entrevista levou cerca de 35 minutos, quase o triplo da média das outras entrevistas,  onde o 
entrevistado, condenado pelo crime do art. 157,  tratou de muitas formas interessantes a execução penal.

Está na lei que a pena, por exemplo, tem o objetivo de ressocializar o 
preso, ou é apenas uma retribuição, tem conhecimento disso?
R: Segundo o governo, o que é passado, que é televisionado, que a gente tem visto em jornais, 
internet, em jornais, que é uma medida tipo assim socioeducativa. De ressocialização. Então, 
como eles dizem em alguns termos, em algumas declarações e documentos que eu peguei 
em minhas mãos o preso, o apenado, ele é classificado como reeducando. O reeducando 
Fulano de Tal encontra-se preso em tal instituto penal. Então a palavra reeducando quer 
dizer que nós estamos pagando tipo um castigo, algo parecido para que se possa entender 
melhor. Então a gente aprende que o crime não compensa, que isso que aquilo, a gente sofre, 
passa algumas dificuldades, e muitas vezes tendo que se disfarçar de bandido né, por que 
os lugares por onde eu passei e onde eu vivi dentro do central, da modulada, não foi uma 
experiência nada boa. Então eu vi gente morrer, vi gente ser enforcada, compreende? É a 
cadeia, são marcas que nunca mais vão sair da gente, tá entendendo, logo no inicio eu pensei 

que precisaria de um acompanhamento psíquico, compreendeu, por que isso dissimulou 
muito meu estado mental, meu estado psicológico, minha consciência, minha sã consciência 
em si, por que logo no inicio comecei a ter pesadelos, compreende.
Com relação aquela primeira questão, que tu afirmou do reeducando, tu 
acha que tem alguma diferença da teoria pra prática?
R: Completamente! Temos algumas medidas aí, socioeducativas, que se pode chamar os 
PACs, os trabalhos externos, e tanto os internos da casa, como a cozinha, a faxina, a laboral, 
enfim. A intenção da casa prisional, que eles querem fazer o que? Fazer com que a pessoa 
pegue aquele ritmo de novo, tá entendendo, aquela ressocialização no geral, com o trabalho, 
com a sociedade, com horários, tendo ele responsabilidade, as 8 da manha tenho que estar 
ali picando tempero, tenho que estar ali preparando a comida, a água tem que estar quente, 
aqui tal coisa tem que estar limpo, pra que tudo advém pra mim, acho que o preso tem que 
priorizar ele, e pra priorizar ele, ele tem que dançar conforme a música, tá compreendendo 
onde eu to querendo chegar, então eu acho que tem um pouco de diferença sim, por que 
essas medidas não são aplicadas com tanta eficácia como deveriam ser.
E: Tu acha que, de repente, com mais oportunidades de trabalho...
R: Perfeitamente, um acompanhamento mais intenso com o reeducando que se destaque, 
por exemplo, que ele seja beneficiado como em um trabalho.
E: Como se fosse uma promoção...
R: Exatamente, um benefício, por exemplo, uma pessoa tem uma tarefa de empilhar 3 mil 
caixas no dia, se ela empilhar 4 mil, no final do mês ter uma adição de 40 reais, 30 reais, 
como em tantos outros lugares nós temos aí. Então poderia, ser exercido com um pouco mais 
de eficácia, com um pouco mais de injeção de ânimo no reeducando, no apenado, enfim. 
Como tu acha que a pena poderia mudar isso aí? Como tu acha que a pena 
poderia melhorar a tua vida?
R: Eu acho que analisando o meu passado, o antes do crime, o que eu era, o tipo de vida, 
amigos, testemunhas, meu dia a dia, como eu ocupava meu tempo, isso poderia ser levado 
em consideração por parte do juiz, pra que me desse uma pena aonde viesse a melhorar a 
minha vida como tu colocou.
E: Uma individualização mais profunda da pena...
R: Exatamente, exatamente. Aí sim eu poderia melhorar com uma medida socioeducativa, 
que é uma medida socioeducativa? Um serviço comunitário, cestas básicas, onde não viesse 
fazer com que eu parasse minha trilha, por que a cadeia para tua vida né. 
E: Que tu continuasse estudando pelo menos...
R: Perfeitamente, se eu tivesse essa oportunidade, mas aí o fechado ele tranca tudo né, 
ele fecha tudo. Outra coisa que eu acho que poderia melhorar o sistema prisional, é uma 
medida social mais árdua, pra esses presos que não tem sabonete, não tem nada.
Que pena tu daria a alguém que tivesse cometido o crime que tu cometeste 
contra ti?
R: Eu me daria uma chance, olha tu vai passar por uma medida socioeducativa, tu vai lá 
pra lavanderia de tal hospital, tu vai lá pra vila tal capinar a beira do cordão, sei lá, tu vai 
pagar cestas básicas, vai dar 6 cestas básicas em tal asilo, vai lá pintar o asilo pros velhinhos, 
enfim, ou seja, aquilo ali também ia fazer com que eu parasse, refletisse, raciocinasse, ufa, 
bah, me livrei da cadeia, foram impostas várias regras das pessoas que estão lá no meio, 
me deixaram muito alerta do que vai acontecer se eu tornar a reincidir nessa questão de 
novo, ou seja, aquilo abriria meus olhos. Essa seria a minha pena, talvez daria 2, 3, 4 anos 
de medida socioeducativa, 1 ano de cesta básica aí, por exemplo. Que seria muito mais 
benéfico, gente, qualquer pessoa em sã consciência que fizesse essa análise sobre a minha 
pessoa iria chegar a essa conclusão, seria muito mais benéfico para a sociedade me deixar 
lá estudando, concluindo minha vida, fazendo com que eu colaborasse com algum órgão, 
com alguma entidade que ajuda pessoas, tipo hospital, asilos, orfanatos, enfim, me pusessem 
lá, trabalhar, pagar uma cesta básica, ajudar, do que me deixar aqui parado aprendendo 
milhões de coisas ruins.
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5.4. Entrevistado 4
 O Entrevistado 4, por ser mais velho que os demais aparentava ter uma experiência maior prisional, 
preso pelo crime de tráfico, já está a algum tempo preso e demonstrou muita preocupação com o trabalho 
do apenado.

Como tu acha que a pena poderia melhorar a tua vida?
R: Acho que trabalhando, tendo oportunidade de trabalho. Ficando em casa, até usar 
tornozeleira não me importo, é até uma boa, por que o serviço que eu faço tenho que estar 
8 horas presente, as vezes tem cara que precisa fazer, tem cara que realmente não vai fazer 
isso, vai fazer arte, então tudo é uma questão de analisar caso a caso.
Se o preso não estiver trabalhando, só estiver preso, ele tem condições de 
se ressocializar?
R: Não, só preso não, aí só piora ainda a situação, não, não, não. Tem que trabalhar mesmo, 
tem que ter essa oportunidade, tem que existir realmente. Tu sabe que tem vários presos 
aí não conseguem salvar alguns, tem outros que conseguem salvar sim. Tem que dar 
oportunidade de trabalho, emprego. No meu caso, eu prefiro que o juiz me dê que eu fique 
em casa, que eu consiga a domiciliar, essa é uma boa no meu caso. Fiquei 3 anos e meio 
foragido, trabalhando, acho que de repente o juiz pode dar a oportunidade de voltar, ficar 
pagando em casa, voltar a trabalhar e eu ganhar essa domiciliar, é a chance que tem da 
gente mudar, ajudando a gente né.
E: Tu acha que de repente uma avaliação do tempo que tu esteve foragido 
tu estava trabalhando, poderia ter um benefício...
R: Isto, no caso, acho que tenho direito em abril, maio, de domiciliar, mas de repente se 
me deixassem antes, seria melhor, por que tudo isso aí é complicado a situação financeira 
conforme for. 

6. DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES (PARCIALMENTE) CONCLUSIVAS

 A pesquisa pretendeu demonstrar a visão do destinatário da pena, sem necessariamente, imaginar 
que ele é quem deve dar o conteúdo da pena. Mas simplesmente que a sua impressão seja mais um elemento 
na formulação das políticas criminais futuras. 
 Admite-se as limitações da pesquisa, por ser uma pesquisa autorizada pelo Poder público e realizada 
ao lado do advogado representante do sistema prisional, é possível que alguma(s) resposta(s) tenha(m) sido 
influenciada por este fator.
 Porém, parece-nos que a visão do destinatário da pena é de vital importância - até pela pouca 
importância dada às impressões dos apenados - pois provavelmente seja ele o maior conhecedor desse 
instituto. Geralmente as pesquisas nesta área se restringem a analisar as condições carcerárias, sem que o 
principal interessado no sistema seja ouvido. Apesar das limitações inerentes de toda e qualquer pesquisa 
com cunho qualitativo possa ter, o mero fato de ter acesso às impressões do apenado já pode auxiliar nas 
discussões e futuras implementações político-criminais. 
 As análises preliminares nos indicam que tem-se muito o que considerar do que é dito, como por 
exemplo a valorização do trabalho do preso, uma individualização maior da execução da pena, realizando 
análises casuais de qual pena seria melhor para aquela determinada situação, entre outras, lembrando que 
ainda faltam dezesseis entrevistas a serem degravadas. Todas essas são considerações devem ser, sem dúvida 
nenhuma, debatidas e consideradas, para que possamos melhorar aquilo que realmente deve ser foco dos 
esforços dos atores do direito e processo penal: a execução penal.
 Destarte, foi possível constatar que a pena é um instituto infundável juridicamente, pois nenhuma das 
clássicas teorias legitimadoras da pena já propostas classicamente pela dogmática penal é capaz de fornecer 
uma explicação racional para a imposição da pena. Esse fracasso em alçar esse fim é esperado pois não é 
possível racionalizar uma ação irracionalizável. 
 Através dessa nova concepção do direito penal, não cumprindo papel legitimador da pena, mas 
cumprindo o papel limitador, se conseguirá, finalmente, termos a convicção que o infrator sofrerá sua sanção 
criminal, mas terá a convicção que o direito penal não estará legitimando essa imposição de dor e sofrimento, 
mas sim estará ao seu lado para lhe garantir que seus direitos e garantias não sejam violados.
 Ao partir desse pressuposto do direito penal no papel de limitador do poder punitivo – e não 

legitimador -, demonstramos que ao indagar os destinatários da pena as suas considerações com relação à 
execução penal, estes mostraram terem boas ideias, e que estas devem ser mais um instrumento nas futuras 
elaborações de novas e mais dignas políticas criminais.
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O Feminino Encarcerado: Mulheres e Violência de Gênero nas Prisões
Juliana Ribeiro Azevedo1

Resumo 
As mulheres representam hoje cerca de 7% da população carcerária brasileira. Longe de ser tranquilizador, 

esse quadro merece atenção na medida em que parece ser utilizado como justificativa para maiores violações 
de direitos. A crueldade do encarceramento feminino se mostra quando verificamos que a execução das 
penas é pautada – como de modo geral é o direito – por valores tradicionalmente masculinos. Isso porque 
o espaço público, no qual estão inseridos o crime e o direito, foi historicamente destinado aos homens, 
enquanto às mulheres se reservava o espaço privado, doméstico e, consequentemente, o controle informal. 
Quando ingressam no cárcere, as mulheres acabam sendo consideradas duplamente transgressoras e, por 
isso, são duplamente penalizadas: primeiro, pelo crime praticado, recebem a pena de prisão, tratamento 
destinado a todos; depois, por terem extrapolado sua seara privada de atuação como mães e esposas, devem 
ser “reeducadas”, “domesticadas”, para se (re)adequarem aos papéis que lhes foram atribuídos. Assim, a fim de 
enfrentar a problemática do gênero na execução penal, a Secretaria de Políticas para as Mulheres do Governo 
Federal divulgou, recentemente, o Relatório Final do Grupo de Trabalho Interministerial Reorganização e 
Reformulação do Sistema Prisional Feminino, contendo propostas de novas políticas endereçadas à população 
carcerária feminina, visando ao combate da violência de gênero. Buscamos fazer, por meio de revisão 
bibliográfica e confrontação do referencial teórico à fonte primária, uma análise dessas propostas a partir de 
teorias criminológicas feministas, na tentativa de verificar se serão de fato capazes de alcançar seus objetivos 
ou se, ao contrário, acabarão servindo à (re)legitimação de práticas sociais e discursos discriminadores 
e docilizantes. Pôde-se perceber, em primeira análise, que algumas das propostas inserem-se na lógica de 
paradigma ontológico (segundo o qual características como fragilidade e passividade seriam imanentes ao 
sexo feminino), de modo que não nos pareceram aptas à redução de desigualdades pretendida.

Palavras-chave: encarceramento, violência de gênero, criminologia feminista

Abstract
Women nowadays represent 7% of the Brazilian prison population. Not even close to tranquilizing, this 

situation deserves attention as long as it seems to be used as a justification for bigger rights violation. 
The cruelty of female incarceration shows itself when we verify that the penalty execution is guided – as 
law generally is – by traditionally male values. That because the public space, on which crime and law are 
inserted, was historically destined to men, while to women it was the private, the domestic environment and, 
consequently, the informal control. When they get incarcerated, women eventually are considered doubly 
transgressor and, because of that, they are doubly penalized; first, for the committed crime, they get the 
incarceration penalty, the same treatment everyone there gets; then, because they extrapolated their private 
expedient as mothers and wives, they must be “re-educated”, “domesticated”, to (re)suit the roles they were 
attributed. Therefore, in order to face the gender problematic in penal execution, the Federal Secretary for 
Politics to Women published, recently, the Final Report of the Inter-ministerial Work Group Re-organization 
and Re-formulation of the Women’s Prison System, containing purposes for new politics addressed to the 
women’s prison population, looking to fight the gender violence. We seek to make, through bibliographic 
revision and confrontation of the theoretical reference to the primary source, a analysis of those purposes 
from feminist criminological theories, in the attempt of verifying if they will, in fact, be able to reach their 
goals or if, on the opposite, they will end serving the (re)legitimacy of social practices and discriminating and 
sweetening speeches. It could be noticed, on a primary analysis, that some of the purposes are inserted in the 
logics of ontological paradigms (whereby features like fragility and passivity would be immanent to the female 
gender), so that it didn’t seem to us that they were apt to the inequality reduction intended.

Key words: incarceration, gender violence, feminist criminology

1  Estudante de graduação em Ciências Jurídicas e Sociais e membro do Grupo de Pesquisa em Ciências 
Criminais da Faculdade de Direito da UFRGS.

1. Introdução 
A população carcerária feminina representa, na quase totalidade dos países ao redor do mundo, uma 

parcela não superior a 10% dos números totais de presos2, segundo o International Centre for Prison Studies 
– ICPS, da Universidade de Londres. Não é diferente no Brasil, onde, segundo os dados disponibilizados 
pelo Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN (2010), o número de mulheres nos estabelecimentos 
prisionais é de 34.807, enquanto o número de homens presos alcança a marca de 461.4443. Significa dizer que 
7,5% da população carcerária brasileira é composta por mulheres. 

Tal fato pode ser atribuído, entre outros fatores, ao histórico confinamento do feminino e de seus conflitos 
ao âmbito privado, familiar. Os valores que ainda hoje sustentam o androcentrismo como modelo social 
dominante têm suas raízes na sedentarização dos grupamentos humanos e na descoberta da agricultura. O 
escasseamento dos recursos naturais fez com que o “poder” que as mulheres detinham em função de sua 
capacidade reprodutiva (entendida como divina) perdesse valor em face da necessidade de uso da força física 
na caça a grandes animais e, posteriormente, no manejo do arado4. Desse modo, “ao contrário da mulher, 
que possuía o ‘poder biológico’, o homem foi desenvolvendo o ‘poder cultural’ à medida que a tecnologia foi 
avançando”5. 
Foi no período de transição para a Modernidade, entretanto, com a “caça às bruxas”, que se consolidou o 
paradigma patriarcal. De acordo com Olga Espinoza, 

[…] a ordem inquisitorial pretendeu eliminar o espaço social público da mulher na 
Idade Média […] A imagem da mulher foi construída como sujeito fraco em corpo e 
em inteligência, produto de falhas genéticas […] [e com] inclinação ao mal em face 
da menor resistência à tentação, além do predomínio da carnalidade em detrimento 
da espiritualidade.6  

Como conseqüência, surgiu a idéia de tutela destes seres fisiologicamente e espiritualmente 
imperfeitos, representada de modo mais marcante pela necessidade de constante controle do feminino. 
Os mecanismos utilizados para tanto, por sua vez, foram solidamente construídos no âmbito do “espaço 
feminino” por excelência: o privado, informal. Assim, a vida das mulheres passou a ser permanentemente 
observada e limitada por variadas instâncias de controle – escola, igreja, família – eliminando, no mais das 
vezes, a necessidade de intervenção do Estado na normalização de seus comportamentos.

E é possivelmente em função da existência desses outros mecanismos de controle social atuando 
sobre as mulheres e, consequentemente, do número reduzido de selecionadas pelo sistema punitivo formal, 
que a relação entre o feminino e o criminal tenha sido relegada pela criminologia e pelo direito a um plano 
secundário. 

No entanto, existe hoje um fato que não pode mais ser desconsiderado quando nos propomos a estudar 
fenômenos concernentes à criminalização: a diferença entre as taxas de crescimento do encarceramento 
feminino e masculino. Inobstante represente apenas pequena parcela do total de presos no Brasil, o número 
de mulheres privadas de liberdade vem aumentando em proporções significativamente maiores do que o de 
homens.

Comparando-se os Dados Consolidados do DEPEN, verifica-se que entre os anos de 2005 e 2009, 
a taxa média de crescimento anual dessa população foi de 11,6%, ao passo que a dos homens foi de cerca 
de 6,7%. No total desse período de cinco anos, o crescimento foi de aproximadamente 55%, em face de um 
crescimento aproximado de 29% da população masculina.

A fim de enfrentar a problemática do gênero na execução penal, a Secretaria de Políticas para as 
Mulheres do Governo Federal divulgou, em 2008, o Relatório Final do Grupo de Trabalho Interministerial 
Reorganização e Reformulação do Sistema Prisional Feminino. A publicação trouxe, além de levantamento 
acerca da situação do sistema prisional destinado às mulheres, propostas de novas políticas endereçadas a 
2  Somente 15 dos 204 países que compõem o relatório do International Centre for Prison Studies 
apresentam população carcerária feminina superior a 10%.
3  Considerados os presos provisórios e os que se encontram custodiados na polícia e nos sistemas de 
segurança pública.
4  MURARO, Rose Marie. Breve introdução histórica. In: KRAMER, Heinrich; SPRENGER, James. O Martelo 
das Feiticeiras. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2010.
5  Ibid, p. 6.
6  ESPINOZA, Olga. A mulher encarcerada em face do poder punitivo. São Paulo: IBCCRIM, 
2004, p. 55. 
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essa população, algumas das quais encontram-se já sendo implementadas pelas esferas competentes. 
O presente trabalho buscou, por meio de revisão bibliográfica e confrontação do referencial teórico 

às fontes primárias, analisar algumas dessas propostas a partir de teorias criminológicas feministas, com o 
intuito de verificar se, de fato, a implantação de tais políticas será capaz de alcançar seus objetivos na redução 
da violência de gênero nas prisões ou se, ao contrário, pode acabar servindo à (re)legitimação de práticas e 
discursos discriminadores.

Para tanto, foram selecionadas as propostas consideradas de maior relevância para a análise, adotando-
se como critério a indicação de tratamento diferenciado entre homens e mulheres (tendo em vista o especial 
cuidado que demandam todas as espécies de discriminações, ainda que positivas e voltadas à persecução da 
igualdade material), com especial enfoque nas questões concernentes ao acesso à justiça e priorizando-se 
aquelas que já se encontram em vias de implementação.

2. Mulheres nas prisões, prisões nas mulheres: sobre estatísticas e a construção de 
significados 

O Relatório Final do Grupo de Trabalho Interministerial Reorganização e Reformulação do Sistema 
Prisional Feminino constatou que, via de regra, as mulheres criminalizadas são jovens, afro-descendentes e 
têm baixa escolaridade. Uma considerável parcela é de mães solteiras que, em sua maioria, foram condenadas 
por envolvimento com tráfico7.

 Mais de metade da população carcerária feminina brasileira tem até 34 anos, é negra ou parda e não 
completou o ensino fundamental. Verifica-se também que condutas relacionadas às drogas e ao tráfico são 
responsáveis por cerca de 65% dos casos de prisão de mulheres.8

Especialmente quanto a este último dado, esta parece ser uma tendência mundial de criminalização, já que 
podemos verificar níveis elevados de encarceramento feminino por condutas associadas às drogas também 
em outros países, sendo que é comum que essas mulheres ocupem papéis de menor importância dentro das 
redes de tráfico. É o caso, por exemplo, do Reino Unido, onde, segundo o estudo Women in Prison, em 2008 
a maioria das mulheres que se encontravam em estabelecimentos prisionais era condenada por crimes não 
violentos, especialmente os relacionados às drogas9. Na Espanha, levantamento realizado em 2002 demonstra 
que 53% das mulheres presas cumpriam pena por delitos envolvendo drogas, sendo que, na maioria dos casos, 
ocupavam postos de menor importância na estrutura do tráfico10. Austin et al apontam um decréscimo do 
encarceramento feminino em função de crimes violentos ou contra a propriedade nos Estados Unidos entre 
as décadas de 1970 e 1990, porém observam que houve incremento no número de mulheres presas em 
decorrência da “Guerra às Drogas”11.

Antes de ingressar no sistema prisional, a grande maioria das encarceradas exercia atividades que exigem 
baixo nível de escolaridade e, por essa razão, têm baixa remuneração12. Em geral, trata-se da prestação de 
serviços domésticos e de limpeza – atividades tradicionalmente desprestigiadas e atribuídas ao “universo 
feminino” – o que reforça também a idéia de que tais mulheres podem estar mais vulneráveis a violências de 
gênero, na medida em que sobre elas parece incidir de modo mais eficaz a atribuição de papéis em função 
do sexo13

.  
7  Grupo de Trabalho Interministerial Reorganização e Reformulação do Sistema Prisional Feminino. 
Relatório Final. Brasília: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres – Ministério da Justiça, 2007, p. 33.
8  Fonte: Relatório Estatístico-Analítico do Sistema Prisional (INFOPEN), dezembro de 2010.
9  Women in Prison. Disponível em: http://www.womeninprison.org.uk/statistics.php. Consultado em: 20.09.2011.
10  ALMEDA, Elisabet. Women’s Imprisonment in Spain. Punishment & Society. Londres: Sage Publications, 2005, vol. 7, pp. 
183-199. Disponível em: http://pun.sagepub.com/content/7/2/183.abstract. Consultado em 20.09.2011.
11  AUSTIN, James et al The use of incarceration in the United States. Critical Criminology. 2001, vol 10, pp. 17-41.  
12  LEMGRUBER, Julita. Cemitério dos Vivos – análise sociológica de uma prisão de mulheres. 
Rio de Janeiro: Forense, 1999; SOARES, Barbara M.; ILGENFRITZ, Iara. Prisioneiras – Vida e Violência 
Atrás das Grades. Rio de Janeiro: Garamond, 2002; WOLFF. Maria Palma (coord). Mulheres e Prisão: A 
Experiência do Observatório de Direitos Humanos da Penitenciária Feminina Madre Pelletier. 
Porto Alegre: Dom Quixote, 2007.
13  ESPINOZA, Olga. A mulher encarcerada em face do poder punitivo. São Paulo: IBCCRIM, 
2004, p. 134. De acordo com Espinoza, a mulher brasileira conseguiu inserção no mercado de trabalho 
durante o século XIX, porém “esses sintomas de mudança não impediram que as modalidades toleradas para 
esse grupo se limitassem a atividades consideradas tradicionalmente ‘femininas’, perpetuando as virtudes de 
piedade, pureza, submissão e domesticidade.”

Por outro lado, pode-se verificar também que grande parte destas mulheres são as únicas ou principais 
responsáveis pela manutenção de suas famílias14. Essa realidade demonstra certa perversidade na mudança 
paradigmática que envolve a divisão do trabalho segundo o gênero, pois se de um lado as mulheres conseguiram 
deixar o espaço doméstico para ocupar postos tradicionalmente “masculinos” – como é o caso do mercado 
de trabalho e da responsabilidade pelo sustento familiar – de outro, têm de fazê-lo dispondo de menores 
recursos, uma vez que a elas não estão acessíveis as mesmas oportunidades.

A prisão já é, por si, causa de potencialização da vulnerabilidade dos indivíduos que atinge. Somando-se 
a isso a falta de condições econômicas, a procedência de áreas urbanas marginalizadas, as questões raciais e 
a baixa escolaridade – características comuns às pessoas selecionadas pelo sistema penal – temos um grupo 
ao qual não se reconhece o status de cidadão que, por sua vez, é requisito para a titularidade de direitos 
e garantias e fator de inserção social. A questão do gênero, neste contexto, contribui para o aumento da 
distância entre as mulheres e os direitos, uma vez que a cidadania foi historicamente forjada, por meio de lutas 
políticas, num espaço público de reconhecimento social e, assim, esteve diretamente associada aos homens.

O acesso à justiça, para além de acesso à jurisdição, deve ser entendido como o amplo conhecimento 
acerca dos direitos que se possui e de seus limites, bem como a possibilidade de exercê-los ou de pleitear sua 
tutela quando ameaçados. Desse modo, o reconhecimento da mulher presa como sujeito de direitos, capaz 
e suficientemente instrumentalizado para o seu pleno exercício, é de fundamental importância na busca pela 
redução da discriminação em função do gênero.

Na prática, contudo, o que parece ocorrer é justamente o afastamento das mulheres presas em relação 
aos seus direitos. Wolff et al relatam que as reclusas na Penitenciária Feminina Madre Pelletier, via de regra, não 
têm acesso às informações referentes aos seus processos de execução, nem aos direitos que nele possuem ou 
à forma de pleiteá-los. As informações não raro são obtidas por meio do Setor Jurídico do estabelecimento 
ou de outras presas, e acabam chegando a posteriori, depois de terem sido objeto de procedimento, razão pela 
qual perdem grande parte de sua utilidade o que constitui, assim, violação ao direito de defesa. 15

Quando submetidas ao cárcere, as mulheres costumam experimentar uma carga de sofrimento ainda 
maior do que os homens. Seja em função da perda de vínculos e referências sócio-afetivas externas, seja pela 
maior precariedade das condições de execução da pena ou ainda pela maior dificuldade de acesso a direitos, 
a prisão, para as mulheres, sói representar dupla penalização.

Julita Lemgruber descreve bem esta ambígua significação do crime e da pena para as mulheres:
A mulher presa é vista como transgressora da ordem em dois níveis: a) a ordem da 
sociedade; b) a ordem da família, abandonando seu papel de mãe e esposa – o papel 
que lhe foi destinado. E deve suportar uma dupla repressão: a) a privação de liberdade 
comum a todos os prisioneiros; b) uma vigilância rígida para ‘protegê-las contra elas 
mesmas’, o que explica porque a direção de uma prisão de mulheres se sente investida 
de uma missão moral16.

Ocorre que a criminalidade feminina aparece associada ao desvio de um comportamento ideal, o que 
transcende a mera reprovabilidade da conduta – fundamento do direito penal – e representa o reconhecimento 
de que esta seria “menos reprovável” se praticada por indivíduos do sexo masculino, uma vez que adequada 
aos seus papéis sociais. Assim, a execução penal ultrapassa seu significado imediato, de retribuição pela prática 
de conduta indesejável, e se imbui de papel moralizador, empreendendo esforços no sentido de “devolver” 
estas mulheres desviantes ao seu lugar. Nesse sentido, Samantha Buglione afirma que

[…]  tanto a criminalidade quanto a prisão, são esferas masculinas e as mulheres que 
ocupam esses espaços apropriam-se de uma masculinidade que não lhe pertence. […] 
devendo ser reeducadas, a fim de formatarem-se ao padrão de feminino ‘ideal’17.

14  LEMGRUBER; SOARES & ILGENFRITZ; WOLFF. Op cit.
15  WOLFF, Maria Palma (coord). Mulheres e Prisão: A Experiência do Observatório de Direitos 
Humanos da Penitenciária Feminina Madre Pelletier. Porto Alegre: Dom Quixote, 2007, p. 127. 
Importante ressaltar que a pesquisa foi publicada no ano de 2007, sendo possível que alterações nesta rotina 
tenham já sido efetuadas desde então.
16  LEMGRUBER, Julita. Cemitério dos Vivos – análise sociológica de uma prisão de mulheres. 
Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 100.
17  BUGLIONE, Samantha. O Dividir da Execução Penal: Olhando Mulheres, Olhando Diferenças. In: 
CARVALHO, Salo (coord). Crítica à Execução Penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 151.
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Esta idéia de “correção”, enraizada desde o surgimento das primeiras prisões femininas no Brasil18, é a 
responsável, no mais das vezes, pela maior rigidez com que se conduz a execução penal para as mulheres.

3. Algumas considerações acerca do referencial teórico

Assim como acontece com a criminologia, o feminismo não pode ser considerado como teoria una. Antes, 
devemos falar em criminologias e feminismos, dada a pluralidade de idéias que se desenvolvem simultânea e 
sucessivamente sem que, no entanto, superem-se necessariamente umas às outras. 

Especialmente quanto aos feminismos, Alimena resgata a idéia de classificação destas teorias em ondas, 
numa metáfora que visa antes “ordenar e preservar sua memória” do que reconhecer uma divisão que de fato 
não existe, mas que consiste apenas em construção teórica19. De modo semelhante procederam importantes 
estudiosas do tema que, conforme narra Alessandro Baratta20, classificaram os discursos feministas em três 
grandes grupos.

Este autor apresenta o Paradigma do Gênero como alicerce dessas teorias feministas que lograram 
superar idéias reformistas, tendo no reconhecimento do caráter ideológico do gênero suas bases. Trata-se 
de superar o entendimento segundo o qual seria a diferença biológica entre os sexos o princípio norteador 
da divisão social de atribuições entre homens e mulheres, na medida em que pares de características 
contrapostas (objetividade-subjetividade, reflexão-emoção, atividade passividade, força-fragilidade), que 
estariam ontologicamente relacionadas respectivamente àqueles e a estas – sempre com a prevalência da 
primeira sobre a segunda – seriam o critério para a definição da vocação social dos indivíduos. Desse modo, 
o Paradigma do Gênero consiste na afirmação de que as formas discursivas e de pensamento possuem 
implicação com os gêneros e que estes, por sua vez, não devem ser entendidos como naturais, mas sim como 
resultado de construção social, do mesmo modo que as duplas de qualidades contrapostas atribuídas aos 
sexos devem ser tomadas como instrumentos simbólicos das relações de poder entre homens e mulheres21.

A primeira onda – ou o primeiro grupo de discursos – tem em comum a idéia de luta por igualdade, a 
partir da supressão de diferenças entre público e privado e, assim, de diferenças no tratamento entre homens 
e mulheres. Para estas feministas, não há problema com os critérios regentes da ordem social, da ciência 
ou do direito, mas sim com o modo como são tomados os indivíduos perante tais instâncias. O problema 
residiria, portanto, no fato de que as mulheres são maltratadas porque tratadas diferentemente dos homens22. 
Diante de um tal entendimento, definido por Smart como “El derecho es sexista”23, buscou-se a expansão 
de direitos, com a inclusão do sexo feminino na esfera pública, bem como a equiparação das mulheres aos 
homens em termos de direitos, liberdades e acesso à educação e trabalho24.

Em contraposição, a segunda onda feminista pauta suas idéias justamente na questão da diferença e aponta 
a desproporção de poder e a dominação masculina como problemas centrais. O estado e o direito seriam 
instrumentos da dominação masculina, o que demandaria, portanto, mudanças estruturais e políticas especiais 
no sentido de “empoderar” as mulheres25. Conforme Alimena, as teorias da segunda onda – que aparecem 
frequentemente associadas ao feminismo marxista – “[…] comparam a apropriação da sexualidade da mulher 
18  SOARES, Barbara Musumeci; ILGENFRITZ, Iara. Prisioneiras – Vida e Violência atrás das 
Grades. Rio de Janeiro: Garamond, 2002. Tão forte era a idéia de que as mulheres infratoras deveriam se 
(re)adequar ao padrão de feminino ideal (restritas ao ambiente doméstico, dóceis, piedosas e recatadas) que 
a administração da primeira penitenciária feminina do antigo Distrito Federal foi confiada a congregação de 
religiosas. Estas foram incumbidas da missão de zelar pela moral e pelos bons costumes, “domesticando” as 
presas e vigiando constantemente sua sexualidade.
19  ALIMENA, Carla Marrone. A Tentativa do (Im)Possível: Feminismos e Criminologias. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 19.
20  BARATTA, Alessandro. O paradigma do gênero. In: CAMPOS, Carmen Hein (org). Criminologia e 
Feminismo. Porto Alegre: Sulina, 1999.
21  Ibid, pp. 21-23.
22  SMART, Carol. La mujer del discurso jurídico. In: LARRAURI, Elena (comp.). Mujeres, Derecho 
Penal y Criminología. Madrid: Siglo Veintiuno, 1994, p. 172.
23  Ibid, p. 170.
24  ALIMENA, Carla Marrone. A Tentativa do (Im)Possível: Feminismos e Criminologias. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 20.
25  Ibid, p. 20.

pelo patriarcado com a apropriação da força de trabalho do proletariado pelo capitalismo26”. 
Baratta, por sua vez, ao analisar os metadiscursos feministas, refere que as teorias do segundo grupo 

são fundamentadas no reconhecimento de que os modernos sistemas de ciência e direito possuem caráter 
masculino27. Nesse sentido também vai o entendimento de Smart, segundo quem esta análise considera que 
não é a aplicação do direito que falha quando pretende aplicar ao sujeito feminino seus critérios objetivos, 
mas sim que tais critérios são aplicados corretamente, porém são masculinos28. Para a estratégia feminina, de 
acordo com Baratta, trata-se portanto de 

[…] concorrer com a ciência e com o direito androcêntrico, fazendo valer o ponto 
de vista, os conceitos e as qualidades especificamente femininas [e] […] transformar 
ou substituir os sistemas masculinos através do emprego dos instrumentos de 
conhecimento e de ações socialmente conferidas às mulheres […]29

Uma das críticas que, em ambos os casos, culmina por conduzir à terceira onda feminista, é de que “cualquier 
argumento que empieza dando prioridad a la división binaria de hombre/mujer o masculino/femenino queda 
atrapado en oscurecer otras formas de diferenciación, especialmente las diferencias existentes entre estas 
dicotomías30”. 

Desse modo, na terceira onda feminista, vemos enfraquecer a comparação entre masculino e feminino, 
dando lugar ao cuidado quanto à pluralidade das próprias mulheres31. Em função de seu olhar transversal e da 
resistência em cair em essencialismos e reducionismos de gênero, Baratta sugere que este grupo, denominado 
por Sandra Harding de Pós-Modernismo Feminista, seria mais adequadamente intitulado por “[…] uma 
fórmula que ressaltasse o fato de o mesmo constituir, na realidade, um pensamento contextual”, uma vez que 
se afasta do relativismo filosófico pós-moderno tanto quanto do fundamentalismo e das verdades absolutas32.

É sabido que a opressão não apresenta uma única forma, variando conforme suas relações com outros 
fatores excludentes (como por exemplo os étnicos, econômicos, ou concernentes à sexualidade). Assim, este 
discurso propõe uma desconstrução dos essencialismos que dão suporte às qualidades e valores fundantes 
da construção social dos gêneros e polarizam os espaços sociais (públicos ou privados), bem como as ciências 
e as instituições de controle, sugerindo a reconstrução de uma subjetividade humana integral, na qual possam 
enfim conviver tais qualidades e valores, antes contrapostos33.

Para Carol Smart34, a mudança do segundo para o terceiro grupo de teorias não se dá com uma ruptura 
completa. De acordo com a autora, trata-se de passar a entender o direito enquanto processos que atuam 
de modo variado, sem a presunção inexorável de que é masculino e, portanto, atua sempre em prejuízo das 
mulheres. O principal seria o fato de não se partir mais de um sujeito estável, fixo, permitindo uma abordagem 
voltada justamente às estratégias criadoras do gênero no interior do direito. Em outras palavras, entendendo 
o funcionamento do direito como “teconologia do gênero”, seria possível analisá-lo como processo de 
produção de identidades fixas e não mais simplesmente analisar sua aplicação sobre sujeitos com identidade 
e gênero já previamente definidos.

Nesse sentido – e para além disso – Judith Butler propõe a desconstrução do próprio sujeito dos 
feminismos como estratégia para a compreensão da complexidade das relações de poder permeadas pelas 
questões de gênero, o que faz por meio de uma teoria do discurso que deixa evidente as lacunas emergentes 
da adoção de um sujeito estável e pré-discursivo. Para a autora, o “nós” feminista não existe independente 
e anteriormente à cultura, mas é nela forjado por meio de práticas significantes, e tal fato não pode ser 
desconsiderado. Trata-se de desconstruir o raciocínio fundacionista da política da identidade, o qual pressupõe 
26  Ibid, p. 20.
27  BARATTA, Alessandro. O paradigma do gênero. In: CAMPOS, Carmen Hein (org). Criminologia e 
Feminismo. Porto Alegre: Sulina, 1999, p. 28.
28  SMART. op cit, p. 173.
29  BARATTA. op cit,  p. 29
30  SMART, Carol. La mujer del discurso jurídico. In: LARRAURI, Elena (comp.). Mujeres, Derecho 
Penal y Criminología. Madrid: Siglo Veintiuno, 1994, p. 175.
31  ALIMENA, Carla Marrone. A Tentativa do (Im)Possível: Feminismos e Criminologias. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 21.
32  BARATTA, Alessandro. O paradigma do gênero. In: CAMPOS, Carmen Hein (org). Criminologia e 
Feminismo. Porto Alegre: Sulina, 1999,  pp. 34-35.
33  Ibid, p. 36.
34  SMART, op cit.
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a existência de uma identidade como requisito para a elaboração dos interesses políticos e posteriormente 
para a prática da ação política. 

 A determinação de um sujeito feminista anterior ao discurso, dessarte, implicaria necessariamente excluir 
parte do grupo que visa representar, à medida que estaria negando sua complexidade e indeterminação internas. 
Segundo Butler, “[…] a significação não é um ato fundador, mas antes um processo regulado de repetição que tanto 
se oculta quanto impõe suas regras, precisamente por meio da produção de efeitos substancializantes.35” 

Desse modo, partindo-se do reconhecimento da identidade como efeito de práticas significantes repetitivas,  
não seria tarefa do feminismo “[…] estabelecer um ponto de vista fora das identidades construídas36”, mas 
afirmar a possibilidade de contestá-las, na medida em que demonstra ser possível a intervenção nessas 
práticas de repetição que as constituem. Desse modo, seria possível pensar numa nova configuração política, 
na qual “as configurações culturais do sexo e do gênero poderiam então proliferar ou, melhor dizendo, sua 
proliferação atual poderia então tornar-se articulável nos discursos que criam a vida cultural inteligível […]37”. 

4. Reformular e reorganizar: qual solução?

O Grupo de Trabalho Interministerial “Reorganização e Reformulação do Sistema Prisional Feminino” 
foi criado por decreto presidencial em maio de 2007, com o objetivo de criar novas políticas relacionadas 
à questão do gênero na execução de penas privativas de liberdade, e envolveu representação de variadas 
instâncias do poder executivo federal, entre secretarias e ministérios. A proposta de “construir políticas 
públicas de qualidade […] para a reorganização e reformulação do Sistema Prisional Feminino do Brasil38” 
culminou com a publicação do Relatório Final do GTI em 2008, pela Secretaria de Políticas para as Mulheres 
do Governo Federal.

Com efeito, a simples iniciativa do Governo Federal de trazer à pauta o tema, já é por si louvável, uma 
vez que volta os olhares para um grupo que foi histórica e sistematicamente relegado a segundo plano. É 
necessária, porém, especial atenção quando se trata de questões de gênero, notadamente quando os indivíduos 
envolvidos estão já vulneráveis em função de outros fatores, como é o caso das mulheres criminalizadas. Isso 
porque a lógica androcêntrica que produz a discriminação em função do gênero está fortemente arraigada no 
entendimento vigente sobre os papéis sociais dos indivíduos, de modo que certas diferenças entre feminino e 
masculino são tidas como ontológicas, naturais, e seriam, por esta razão, imodificáveis. Assim, este trabalho se 
pretende antes uma contribuição para a reflexão sobre as estratégias públicas de enfrentamento da violência 
de gênero do que meramente uma crítica.

O Relatório Final do GTI “Reorganização e Reformulação do Sistema Prisional Feminino” foi elaborado a 
partir de uma introdução histórica e de um breve relato sobre o encarceramento feminino no Brasil, após o 
que são apresentadas as propostas de novas políticas públicas visando à redução da discriminação em função 
de gênero nos espaços prisionais femininos.

As propostas são lançadas em dez grandes eixos (Sistema Penitenciário, Acesso à Justiça, Saúde, Educação, 
Trabalho e Emprego, Cultura, Esporte, Política Anti-Drogas, Cidadania e Direitos Humanos e Assistência 
Social) que, por sua vez, subdividem-se em temas mais específicos. Por fim, são apresentadas as propostas sob 
aspecto disciplinar, encaminhando-se algumas sugestões aos poderes Judiciário e Legislativo, bem como aos 
Executivos estaduais e municipais.

Diante do grande número de propostas formuladas pelo GTI e da impossibilidade de proceder com 
qualidade, neste trabalho, à análise de todas, optamos por selecionar apenas três, dentre aquelas que dizem 
com o direito – especialmente as constantes nos eixos “Acesso à Justiça” e “Política Anti-drogas” – e indicam 
ou estabelecem, em algum nível, formas de distinção no tratamento entre homens e mulheres visando à 
persecução de igualdade material. Foram priorizadas, ainda, as políticas que já se encontram, em qualquer 
instância, em vias de implementação.

4.1 Acesso à Justiça
A prisão já é, por si, causa de potencialização da vulnerabilidade dos indivíduos que atinge. Somando-se 

35  BUTLER, Judith. Problemas de Gênero – Feminismo e subversão da identidade. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2010, p. 209.
36  Ibid,  p. 211.
37  Ibid, p. 213-214.
38  Grupo de Trabalho Interministerial Reorganização e Reformulação do Sistema Prisional Feminino. 
Relatório Final. Brasília: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres – Ministério da Justiça, 2007, p. 15.

a isso a falta de condições econômicas, a procedência de áreas urbanas marginalizadas, as questões raciais e 
a baixa escolaridade – características comuns às pessoas selecionadas pelo sistema penal – temos um grupo 
ao qual não se reconhece o status de cidadão que, por sua vez, é requisito para a titularidade de direitos 
e garantias e fator de inserção social. A questão do gênero, neste contexto, contribui para o aumento da 
distância entre as mulheres e os direitos, uma vez que a cidadania foi historicamente forjada, por meio de lutas 
políticas, num espaço público de reconhecimento social e, assim, esteve diretamente associada aos homens.

O acesso à justiça, para além de acesso à jurisdição, deve ser entendido como o amplo conhecimento 
acerca dos direitos que se possui e de seus limites, bem como a possibilidade de exercê-los ou de pleitear sua 
tutela quando ameaçados. Desse modo, o reconhecimento da mulher presa como sujeito de direitos, capaz 
e suficientemente instrumentalizado para o seu pleno exercício, é de fundamental importância na busca pela 
redução da discriminação em função do gênero.

4.1.1 Educação para Direitos
A proposta tem como base a importância da formação em direitos tanto entre apenadas quanto entre 

funcionárias, para o que propõem medidas de difusão deste conhecimento. O foco principal seriam os Direitos 
Humanos, aos quais se atribuem ainda recortes de gênero, etnia, raça e orientação sexual. 

A necessidade de se informar as mulheres encarceradas acerca de seus direitos e deveres é também 
tomada como prioridade. O acesso à informação como estratégia de empoderamento das mulheres, no 
sentido de permitir que passem a se compreender como sujeitos de direito e não mais como objeto de 
direitos é efetivamente uma das questões mais sensíveis neste tópico. Em termos práticos, sugere-se a criação 
de cartilha informativa a ser entregue a todas as mulheres quando de sua entrada no sistema prisional, bem 
como a realização de cursos e oficinas, permitindo também às não alfabetizadas acessar as informações. 

Assim, em 2011 o Conselho Nacional de Justiça publicou a primeira edição da Cartilha da Mulher Presa39, 
paralelamente à publicação da Cartilha da Pessoa Presa40, que já se encontra em sua segunda edição. Neste 
ponto, o primeiro questionamento que se impõe é quanto à necessidade de se elaborar um novo documento 
destinado especificamente às mulheres, enquanto existe já um documento destinado às pessoas. 

É evidente que existem particularidades com relação ao encarceramento de pessoas do sexo feminino 
que devem ser relevadas nesse contexto, notadamente as concernentes à gestação e ao aleitamento dos filhos. 
No entanto, por que não inserir tais informações na própria cartilha destinada às pessoas? Não estariam as 
mulheres compreendidas em tal categoria? 

Por certo que reconhecemos a validade dos esforços que visam constitutuir igualdade material a partir de 
discriminações positivas, demarcando os limites do grupo discriminado como estratégia de empoderamento. 
Como tática de redução da violência de gênero, porém, isso reforça a dicotomia feminino-masculino, na 
medida em que toma como pressuposto a idéia de uma identidade de gênero ontologicamente determinada, 
com sujeitos estáveis aos quais somente é possível atribuir um ou outro gênero, sendo estes necessariamente 
opostos41.

Para além disso, é o próprio conteúdo das duas cartilhas que demanda maior atenção, uma vez que demonstra 
com bastante clareza o androcentrismo vigente na cultura jurídica. De início, observamos alguns signos de 
masculinidade bastante evidentes na Cartilha da Pessoa Presa – alguns dos quais passariam despercebidos por 
aparente insignificância, mas que certamente exercem influência na forma como os destinatários recebem e 
apropriam-se das informações – a começar pelo fato de que é o retrato de um homem que está estampado 
na capa. As cores utilizadas (tons de azul) remetem também ao “universo masculino”, em oposição àquelas 
utilizadas na cartilha destinada às mulheres (cor-de-rosa). 

Além disso, a redação da Cartilha da Pessoa Presa é construída sempre tendo como sujeito o preso. Embora 
o termo provavelmente tenha sido adotado com o intuito de marcar a neutralidade do discurso, é fácil 
perceber que não o faz, uma vez que se adota a forma feminina quando necessária alguma especificação 
(ficando subentendido que o “abstrato” equivale ao masculino, o feminino necessitando ser expressamente 
39  Conselho Nacional de Justiça. Cartilha da Mulher Presa, 2011. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/
images/programas/comecar-de-novo/publicacoes/cartilha_da_mulher_presa_final.pdf. Consultado em: 27.09.2011.
40  Conselho Nacional de Justiça. Cartilha da Pessoa Presa, 2010. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/
images/programas/comecar-de-novo/publicacoes/cartilha_da_pessoa_presa_2011.pdf. Consultado em: 27.09.2011.
41  Vide: BUTLER, Judith. Problemas de Gênero – Feminismo e subversão da identidade. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2010; SMART, Carol. La mujer del discurso jurídico. In: LARRAURI, Elena (comp.). 
Mujeres, Derecho Penal y Criminología. Madrid: Siglo Veintiuno, 1994.
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marcado) ou ainda quando há referência à família do preso (esposa ou companheira, no feminino, e filhos).  
Também quanto às informações – mais ou menos aprofundadas – a abordagem e visibilidade dada aos 

direitos é diferente segundo o destinatário seja pessoa ou mulher. Quando se está tratando de direitos na 
cartilha destinada às mulheres, grande número deles aparece associado ao papel de mãe (amamentação, 
atendimento pediátrico às crianças que estão com as mães na unidade prisional, manutenção e perda da 
guarda e do poder familiar), enquanto na outra cartilha, questões familiares aparecem mais associadas à 
dependência econômica e social da família em relação ao preso.

Porém é na informação sobre direito à visita íntima que transparece a maior distinção: na Cartilha da 
Pessoa Presa, a visita íntima recebe um tópico inteiro abaixo do título “Direitos do Preso”, esclarecendo sobre 
como e quando o direito de “[…] receber visita íntima de seu companheira(o) (sic)  […]42”pode ser exercido. 
Já na Cartilha da Mulher Presa, a informação se resume a uma observação, abaixo do título “Recompensas” 
(que, por sua vez, está inserido no capítulo “Deveres”) e consiste no seguinte texto: “A visitação íntima ou 
conjugal é um direito assegurado à pessoa presa.43”

Claramente aqui vigora ainda a atribuição “tradicional” de papéis segundo o gênero, de forma que as 
questões relacionadas à sexualidade são menos importantes e até desincentivadas nas mulheres. A informação 
transmitida, na verdade, foi de que tal direito seria apenas uma regalia, a qual somente poderiam fazer jus as 
mulheres que se conformassem ao padrão de comportamento ideal que lhes está sendo imposto. 

Um tal tratamento dificulta a apropriação do sujeito sobre seu direito e, consequentemente, sua 
possibilidade de pleiteá-lo, já que não define o direito como algo incorporado ao patrimônio jurídico do 
indivíduo e não deixa claro de que modo e em que momento ele poderia exercê-lo. O direito é entendido, 
nesse contexto, como ato de liberalidade da autoridade a que se está submetido, sendo que esta pode ou não 
permitir seu exercício em face do preenchimento dos requisitos para tanto. 

4.1.2 Criação de Varas Especializadas
O relatório sugere a criação de varas de execução criminal especializadas para mulheres, com a finalidade 

de “[…] melhorar a prestação jurisdicional para uma população carcerária com características próprias 
[…]44” e compara esta medida com outras divisões existentes na jurisdição para atender especificidades de 
idosos e menores. 

A jurisdição é, via de regra, dividida de acordo com a matéria a ser tratada e não segundo as partes 
a que se destina. A especialização de acordo com as partes somente nos parece adequada em função de 
vulnerabilidade decorrente de algum atributo pessoal que, sempre que presente, tornará o indivíduo mais 
vulnerável, como é o caso das crianças, por exemplo. Esta seria, a nosso ver, uma hipótese em que estaria 
autorizada a discriminação positiva.

Ao colocar as mulheres em condição semelhante à dos idosos ou das crianças perante a jurisdição, o 
Estado estaria afirmando tratar-se de sujeitos vulneráveis em função de uma fragilidade intrínseca, diretamente 
associada ao gênero. Isso nos parece um retorno – ainda que ressignificado e por outras vias – às idéias das 
primitivas teorias sobre a criminalidade feminina, segundo as quais a mulher deveria receber maior atenção e 
até proteção por ser essencialmente indefesa, dependente e menos racional.

O problema da morosidade na tramitação de processos de execução penal é estrutural e crônico e costuma 
atingir as pessoas encarceradas indiscriminadamente. Embora as mulheres constituam grupo socialmente 
mais vulnerável em função da cultura androcêntrica que vigora, esta não nos parece uma justificativa razoável 
para o discrímen, uma vez que tende a naturalizar a distinção e, assim, mantê-la permanentemente oculta nos 
debates e isenta de questionamentos. 

4.2 Política Anti-Drogas
As propostas deste eixo desenvolvem-se principalmente no que concerne ao estabelecimento de políticas 

de prevenção, tratamento e redução de danos para as apenadas usuárias de drogas. No que se refere ao 
envolvimento das mulheres com o tráfico – motivo pelo qual cerca de 60% das detentas encontram-se no 
cárcere – a sugestão formulada diz respeito ao tipo de participação que têm as mulheres nessas “estruturas 
42  Conselho Nacional de Justiça. Cartilha da Pessoa Presa, 2010, p. 15. Disponível em: http://www.cnj.
jus.br/images/programas/comecar-de-novo/publicacoes/cartilha_da_pessoa_presa_2011.pdf. Consultado em: 27.09.2011.
43  Conselho Nacional de Justiça. Cartilha da Mulher Presa, 2011, p. 17. Disponível em: http://www.cnj.
jus.br/images/programas/comecar-de-novo/publicacoes/cartilha_da_pessoa_presa_2011.pdf. Consultado em: 27.09.2011.
44  Grupo de Trabalho Interministerial Reorganização e Reformulação do Sistema Prisional Feminino. 
Relatório Final. Brasília: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres – Ministério da Justiça, 2007, p. 53.

criminosas”.
O relatório parte da idéia de que muitas das mulheres presas por tráfico são, na verdade, vítimas desse 

sistema, na medida em que os “homens do tráfico” as estariam usando “como forma de protegerem a si 
mesmos e a seus comparsas.45” Também haveria o caso daquelas mulheres obrigadas a traficar drogas para 
dentro de presídios masculinos, a fim de protegerem seus filhos e companheiros presos ameaçados de morte 
por facções. 

Diante de um tal cenário, a proposta lançada é de que haja uma articulação com os Poderes Judiciário 
e Legislativo, visando estabelecer tratamento diferenciado entre a mulher que “opta pelo tráfico e a que é 
vítima dele.46” Mais uma vez parece-nos que se está partindo do pressuposto de que a submissão, a fragilidade 
e a incapacidade de tomar decisões racionais são características inerentes ao sexo feminino, de modo que o 
envolvimento da grande maioria das mulheres com o tráfico estaria justificado, num raciocínio determinista, 
por causas alheias à sua vontade. À minoria que não se enquadra neste padrão – ou seja, que não foi vítima 
do tráfico – provavelmente se atribuiria um caráter masculinizado (embora isso não esteja expressamente 
mencionado no documento).

Frise-se que não estamos aqui questionando a existência de hierarquias e relações de poder na estrutura 
do tráfico. Com efeito, reconhecemos que as mulheres, quando envolvidas com este tipo de criminalidade, 
costumam de fato ocupar posições subalternas, num reflexo do androcentrismo dominante em nosso modelo 
social. 

O que nos causa inquietação, no entanto, é a aparente tentativa de se recompensar as mulheres por 
ocuparem tais papéis nessa hierarquia. Segundo a proposta, a mulher seria merecedora de privilégios quando, 
ainda que cometendo uma conduta criminalizada, o fizesse desempenhando um papel secundário e submisso. 

Como consequência, a penalização daquela que racionalmente optasse por cometer o ato ilícito e, portanto, 
não correspondesse ao estereótipo de “feminino ideal” e ao seu correspondente papel de vítima, seria 
aumentada. Desse modo, em lugar de desconstruir o conceito de mulher ideal – dócil, irracional e submissa 
– estar-se-ia reforçando-o, uma vez que a repressão à ação daquela que não se comportou adequadamente 
ao padrão seria mais severa.

5. Considerações finais

Da análise das propostas selecionadas, pôde-se perceber uma tendência em tomar as diferenças como base 
das políticas, no que poderia parecer um alinhamento à segunda onda feminista47. A forma como se desenham 
as propostas, contudo, diverge desta linha de pensamento, na medida em que não se propõem mudanças 
estruturais, mantendo-se o foco principalmente no funcionamento de estruturas vigentes. Verifica-se também 
a tentativa de abranger a complexidade inerente às relações de poder que originam a discriminação, uma vez 
que a visão proposta busca contemplar outros fatores de vulnerabilidade que atinjam estas mulheres (em 
especial os étnicos).

O olhar transversal sobre as questões de gênero, porém, demanda a desconstrução do entendimento de 
que o sujeito se envolve nos processos culturais tendo já uma identidade previamente fixada48. É necessário 
desconstruir a naturalidade da divisão binária dos gêneros, como estratégia para a compreensão da 
complexidade dos processos políticos e culturais que permeiam as relações de dominação. Nesse contexto, 
o objetivo não deve ser a neutralidade do gênero, nem o direito deve ser entendido como uma ferramenta 
de construção da igualdade, porque ele próprio lança mão de identidades constituídas a priori, cujos atributos 
(entre eles o gênero) não coloca em discussão. 

Nesse sentido, parece-nos possível verificar a correção da hipótese de Carol Smart49, que vê o direito 
como estratégia criadora de gênero, uma vez que os discursos ora analisados empenham esforços no sentido 

45  Grupo de Trabalho Interministerial Reorganização e Reformulação do Sistema Prisional Feminino. 
Relatório Final. Brasília: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres – Ministério da Justiça, 2007, p. 81.
46  Ibid, p. 81.
47  ALIMENA, Carla Marrone. A Tentativa do (Im)Possível: Feminismos e Criminologias. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 20.
48  BUTLER, Judith. Problemas de Gênero – Feminismo e subversão da identidade. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.
49  SMART, Carol. La mujer del discurso jurídico. In: LARRAURI, Elena (comp.). Mujeres, Derecho 
Penal y Criminología. Madrid: Siglo Veintiuno, 1994.
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de contemplar os diversos fatores que tornam as mulheres diferentes entre si (reconhecendo, por exemplo, 
que algumas são mais vulneráveis do que outras), porém partindo sempre de uma concepção prévia do termo 
mulher em contraposição ao homem. Não se discutem, assim, as estratégias criadoras do gênero; ao contrário, 
é justamente essa prática que se reproduz. 

O reconhecimento de que há diferenças, como fez a segunda onda feminista, é válido como estratégia. 
Porém, a essencialização dessas diferenças não nos permite extrapolar os limites do discurso e questionar a 
lógica dos processos de repetição que criam o modo como as identidades tornam-se culturalmente inteligíveis. 
Em outras palavras, valer-se do discurso que categoriza os indivíduos segundo dois gêneros opostos e vitimiza 
um deles, na medida em que o considera inferior, pode ser estrategicamente interessante. No entanto, é 
necessário ter em mente que são essas práticas discursivas que criam e sustentam a discriminação e, portanto, 
não será através delas que se solucionará o problema.
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VITIMOLOGIA E GÊNERO NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO 

Luanna Tomaz de Souza1

RESUMO: Durante muito tempo a vítima foi ignorada no processo penal. A vitimologia surge inicialmente sob um 
ponto de vista positivista, mais preocupada em evidenciar a contribuição da vítima para o cometimento do crime, sendo 
que nas últimas décadas toma nova direção destacando a expropriação do conflito, preocupando-se com a efetivação 
dos direitos e garantias da vítima. Este artigo avalia a participação da mulher, vítima de violência, no processo penal 
brasileiro. O objetivo é pensar em que medida as contribuições trazidas pelos movimentos feministas e vitimológicos 
são importantes para repensar a dinâmica processual penal brasileira sob novas bases teóricas e procedimentais. O 
presente estudo, ainda em fase inicial, lança luz, a partir da revisão teórica de autores como Habermas, Antônio García-
Pablos Molina e Fazzalari e das preocupações trazidas pelas teorias feministas sob a forma com que o Direito contribui 
para as desigualdades de gênero, determinando compreensões de “homem” e “mulher”, e critica o modo com que 
a mulher é tratada pelo sistema penal, ampliando as reflexões acerca das dinâmicas processuais existentes. Conclui 
pela necessidade se romper com a estrutura processual de expropriação do conflito com a devida a participação do 
afetados no processo de construção e reconstrução de seus direitos. Isso garante que a decisão será construída pelo 
discurso argumentativo empreendido pelas partes e não pela atuação isolada do juiz.

PALAVRAS-CHAVE: Vitimologia; Processo Penal; Mulher; Vítima; Sobrevitimização.

ABSTRACT: For a long time the victim was ignored in the criminal proceedings. The victimology appears 
initially in a positivist point of view, more concerned with highlighting the contribution of the victim for the crime, 
and in recent decade stakes new direction by highlighting the expropriation of the conflict, concerned with 
the enforcement of rights and guarantees of victim. This article evaluates the participation of women, victims of violence 
in the criminal justice process. The goal is to think to what extent the contributions made by feminist and victimology 
are important to rethink the dynamics of criminal procedure under Brazilian new theoretical and procedural. This 
study was in its infancy, sheds light, from the theoretical review of authors such as Habermas, Antonio Molina and 
García-Pablos, Fazzalari and concerns brought about by feminist theories in the way that the law contributes to gender 
inequalities, determining  understandings of “man” and “woman” and criticizes the way the woman is treated by the 
criminal justice system, expanding the dynamic reflections on the existing procedural. Concluded by the need to 
break with the procedural expropriation of the conflict with the due participation of the affected in the process 
of construction and reconstruction of their rights. This ensures that the decision will be built by the argumentative 
discourse undertaken by the parties acting alone and not by the judge.
KEYWORDS: Victimology, Criminal Procedure, Women, Victim Sobrevitimização.
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1. INTRODUÇÃO

A partir do momento em que o Estado avocou o direito de punir com o monopólio do jus puniendi, houve 
um conseqüente distanciamento da vítima e dos conflitos em que se encontrava inserida. Nesse momento histórico, 
afastá-la dessa função foi prudente e bastante necessário para fins de assegurar a imparcialidade, tão cara ao processo 
penal, haja vista ser a atividade estatal mais racional e menos emotiva, no entanto, não se pode olvidar que a vítima é a 
titular primária do bem jurídico violado pela prática delituosa e é evidente a sua intenção de ver “compensado”, tanto 
quanto possível, o seu sofrimento.

O modelo tradicional do Processo Penal brasileiro estabelece um conflito travado entre o acusado e o 
Estado e gira, tão somente, em torno de assegurar à sociedade uma resposta para aquela a violação ao Direito. 
Esse sistema ignora, todavia, o fato de que, na maior parte das vezes, na base do delito há um conflito humano com 
expectativa distinta da mera pretensão punitiva intentada pelo Estado. A pena imposta pelo Estado-juiz acaba assim por 
não guardar nenhuma relação com a pessoa efetivamente prejudicada no conflito.

A vítima não atua assim como protagonista do processo penal, já que este se volta somente a condenação 
do acusado, e ainda por vezes termina sofrendo com a dinâmica processual que se abstém de amenizar os transtornos 
decorrentes de todo o procedimento punitivo, não recebendo, ou recebendo precariamente, amparo por parte do 
Estado diante de todo o sofrimento oriundo da lesão a seu bem jurídico, como a reparação do dano, por exemplo.

O indivíduo teve um bem jurídico seu diretamente violado e se encontra extremamente fragilizado quando 
procura o Estado, mas é tratado como objeto de investigação e não como sujeito de direitos. A vítima sofre com 
maus-tratos nas Delegacias, sendo submetida a situações constrangedoras, não somente para prestar seu depoimento 
diante do acusado, como em toda a fase processual, pois a preocupação estatal figura em torno apenas do criminoso.

Somente na década de 70 surgem estudos voltados a tirar a vítima de seu anonimato e inseri-la num contexto 
de efetivação de direitos e cidadania, principalmente com a crise do Estado Social e o advento do Estado Democrático 
de Direito. É nesse diapasão que a vitimologia e o movimento vitimológico passam a discutir o novo papel da vítima, o 
que será abordado no primeiro item deste artigo.

A crítica do movimento vitimológico é quanto a expropriação do conflito pelo Estado, que se coloca como 
sujeito passivo constante do delito e é compartilhada com outros movimentos, como o abolicionista penal e os 
movimentos feministas. 

Estes últimos assumem grande preocupação com o tema, diante da percepção do processo de violência 
institucional sofrida pelas mulheres quando vítimas de violência, deparando-se com o descrédito, a humilhação e a falta 
de amparo do Estado, o que é retratado no segundo item deste artigo. Sua contribuição é significativa para identificar 
a forma com o Direito Penal tem sido determinando para estruturação das desigualdades de gênero.

No último item, aborda-se uma importante base filosófica crítica a este modelo de resolução de conflitos, 
com autores como Habermas, Fazzalari, voltados a uma compreensão procedimentalista e discursiva do Direito, onde 
os cidadãos são considerados destinatários, mas também autores das normas e partícipes do processo. No paradigma 
do Estado democrático de direito, opera-se uma mudança com a participação do afetados no processo de construção 
e reconstrução comunicativa de seus direitos.

O objetivo deste artigo é assim pensar em que medida as contribuições trazidas pelos movimentos feministas 
e vitimológicos são importantes para repensar a dinâmica processual penal brasileira sob uma nova justificação filosófica 
e sob uma nova base procedimental. 

2. VÍTIMA, VITIMOLOGIA E SOBREVITIMIZAÇÃO

Durante longo período histórico a vítima ficou a margem da preocupação dos estudos na área do direito 
penal e processual penal, sendo abandonada em detrimento da preocupação com o agressor. Tanto a escola Clássica 
de Becaria e Fuerbach, como a Escola Positiva de Lombroso, Ferri e Garofalo, estavam centradas na tríade delito-
delinqüente-pena. Nenhuma dessas correntes levou em consideração o outro componente da relação jurídico-penal 
que é a vítima.

Lúcia Zedner2  aponta que o termo “vitimologia” foi utilizado por primeiro pelo psiquiatra americano 
Frederick Wertham, mas ganhou notoriedade com o trabalho de Hans von Hentig “The Criminal an his Victim”, de 

2  ZEDNER, Lucia. Victims. Capítulo 18 de The Oxford Handbook of Criminology. Maguire, Mike; Rod 
Morgan e Robert Reiner. Oxford: OUP. 2nd. Ed. 1997 pág. 578.
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1948. Neste trabalho o autor propõe uma abordagem dinâmica, interacionista, desafiando a concepção de vítima como 
ator passivo, destacando que algumas características das vítimas poderiam precipitar os fatos ou condutas delituosas e 
a necessidade de analisar as relações existentes entre esta e o agressor.

Outra obra importante foi publicada no ano de 1956, pelo advogado israelita Benjamin Mendelsohn, nela 
constando um artigo sobre “Vitimologia”, que era parte de uma obra mais ampla (Horixons nouveaux bio-psychosociaux. 
La victimiologie). Mendelsohn foi o primeiro a utilizar a expressão vitimologia, hoje consagrada na doutrina.

O surgimento da vitimologia deu-se com a preocupação tanto da criminologia moderna como de um 
movimento autônomo capitaneado por Mendelsohn. Entre os autonomistas encontramos Manzanera e, no Brasil, 
Scarance Fernandes, que defendem a ampliação da vitimologia sem o necessário atrelamento a Criminologia.

O estudo da vítima no processo penal tomou novos rumos após a década de 70, principalmente com a crise 
do Estado Social e o advento do Estado Democrático de Direito. É nesse diapasão que a vitimologia e o movimento 
vitimológico passam a discutir o novo papel da vítima, colocando-a no foco de atenções. 

Apesar da vitimologia defender um conceito de vítima mais amplo do que a vítima de delito, é inegável a 
importância da vitimologia criminológica para estruturação da disciplina. Os primeiros estudos sobre a vítima levam 
em conta a criminologia, principalmente daquela de caráter positivista, com enfoque para os estudos das causas 
biológicas, antropológicas e sociais do comportamento delinqüente. Desse modo, surge uma grande preocupação em 
definir causas biológicas, sociais ou antropológicas do comportamento vitimal, o que pode ser observado em inúmeras 
classificações, perfis, ou tipologias que a vítima recebeu.

Esses primeiros estudos de forte conotação positivista foram importantes para justificar, inicialmente a 
existência da vitimologia, mas atualmente perderam sua importância, haja vista que essa ciência não se presta a justificar 
o comportamento do agente, mas buscar soluções que evitem ou amenizem a vitimização, já que o crime até certo 
ponto faz parte da sociedade e não será facilmente extinto, conforme defendia Durkheim.

A vitimologia vai assim muito além do estudo da influência da vítima na ocorrência do delito, pois estuda os 
vários momentos do crime, desde o fato até as suas conseqüências. Abrange o estudo científico da extensão, natureza 
e causas da vitimização criminal, suas conseqüências para as pessoas envolvidas e as reações àquela pela sociedade, 
em particular pela polícia e pelo sistema de justiça criminal. Hoje um campo de estudo orientado para a ação ou 
formulação de políticas públicas, sendo que as violações a direitos humanos são hoje consideradas questão central de 
estudo.

Garcia-Pablos de Molina3 faz uma importante distinção entre três fases pelas quais as vítimas de atos ilícitos, 
especialmente de delitos, passaram: a de protagonismo, de neutralização, e de redescobrimento. A primeira correspondeu 
ao período da vingança privada, em que os danos produzidos sobre uma pessoa ou seus bens eram reparados ou 
punidos pela própria pessoa. A resposta ao delito assume critérios vingativos e punitivos, quase nunca reparatórios.

A justiça privada surge como uma primeira tentativa de controlar a revindicta, evitando que a paz social fosse 
constantemente abalada ou que acusados que não tivessem sua culpa comprovada por ela fossem atingidos. Além disso, 
procurava-se estabelecer a proporcionalidade entre a agressão do autor e a retribuição da vítima.

Na segunda fase, que vai desde o Direito Romano até o século XX, entende-se que a resposta ao crime 
deve ser imparcial, desapaixonada, despersonalizando a rivalidade. A linguagem simbólica do direito e formalismo 
transformam vítimas concretas em abstrações, tirando seu papel central na resolução do conflito. 

Progressivamente, a vingança privada e a justiça privada foram dando lugar à justiça pública. A noção de 
proibição da justiça pelas próprias mãos que teve como ponto de partida a expropriação do conflito pelo Estado. A 
vítima foi sendo neutralizada passando a ser mera informadora do delito. Mais uma vez a reparação do dano não tem 
o foco das atenções.

O redescobrimento da vítima é um fenômeno do pós 2ª Guerra Mundial, sendo uma resposta ética e 
social ao fenômeno da macrovitimização, que atingiu especialmente judeus, ciganos, homossexuais, e outros grupos 
vulneráveis. Também ganha relevo, na década de setenta, com o movimento feminista, e, no âmbito do Direito Penal, do 
movimento abolicionista. 

A importância do abolicionismo é inegável, sendo suas críticas acerca da expropriação do conflito pelo 
Estado paulatinamente acatadas. Os argumentos abolicionistas localizam na despersonalização do conflito uma das 
principais críticas ao Direito Penal acreditando que este deva passar pelos seus protagonistas. Nesse redescobrimento 
não se persegue nem retorno à vingança privada; nem a quebra das garantias para os criminosos, mas a efetivação dos 
direitos da vítima.

A questão da despersonalização do conflito deu foco aos novos estudos da vitimologia relacionados com o 
processo penal, estimulando a criação de meios alternativos de resolução de litígios (combatendo-se os estereótipos 

3  MOLINA, Antônio García-Pablos. Criminologia – Uma introdução a seus fundamentos teóricos. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1992. 

entre vítima e agressor) e com a preocupação em evitar a sobrevitimização, quando o processo termina atingindo 
aquele a quem devia proteger: a vítima. Nesse sentido, busca-se a efetivação do direito a informação, a participação e a 
proteção nas bases de um Estado Democrático de Direito e na perspectiva direito pluralista e participativo.

Segundo Barros4, a vítima de hoje, contudo, não é a mesma de outrora. A ela foram agregados os atributos 
que integram a dignidade da pessoa humana e mais o contexto social, que o do Estado Democrático de Direito, por 
isso até evita-se a utilização do termo redescobrimento.

Um dos primeiros pontos a se determinar é a própria expressão “vítima”. O conceito etimológico de vítima 
tem um sentido religioso e se refere ao animal dado em sacrifício como agradecimento aos deuses pela vitória alcançada. 
Um conceito jurídico amplo de vítima abrange aqueles que sofrem algum tipo de ofensa a direitos fundamentais, do 
qual emergiria um dano ou lesão. Conceito que vai para além do Direito Penal tendo alcance multidisciplinar.

A declaração da ONU, denominada Declaração dos Princípios Básicos de Justiça para a Vítima de Delitos e 
Abuso de Poder, ateve-se em dois tipos de vítimas; as vítimas de delito e as vítimas de abuso de poder, compreendendo 
danos não reconhecidos pelo legislador nacional como delito.

1 – Entendem-se por “vítimas” as pessoas que, individual ou coletivamente, tenham sofrido 
um prejuízo, nomeadamente um atentado à sua integridade física ou mental, um sofrimento 
de ordem moral, uma perda material, ou um grave atentado aos seus direitos fundamentais, 
como conseqüência de atos ou de omissões violadores das leis penais em vigor num Estado 
membro, incluindo as que proíbem o abuso de poder.
2. Uma pessoa pode ser considerada como “vítima”, no quadro da presente Declaração, quer 
o autor seja ou não identificado, preso, processado ou declarado culpado, e quaisquer que 
sejam os laços de parentesco deste com a vítima. O termo “vítima” inclui também, conforme 
o caso, a família próxima ou as pessoas a cargo da vítima direta e as pessoas que tenham 
sofrido um prejuízo ao intervirem para prestar assistência às vítimas em situação de carência 
ou para impedir a vitimização.

Trata-se de um conceito de vítima exclusivo para o campo jurídico-penal. Inclui como fator vitimizador 
somente a conduta tipificada como ilícito penal, contudo, possui um caráter amplo ao englobar para além da pessoa 
diretamente atingida, seus familiares e dependentes e outros que possam ter sofrido dano ao auxiliar a vítima.

A doutrina tradicionalmente distingue entre a vítima, sujeito passivo do crime, e o prejudicado. Quanto ao 
sujeito passivo em regra é feita uma divisão entre sujeito passivo constante, o Estado, e eventual, a vítima. Contudo, esta 
divisão tem provocado críticas, em primeiro lugar pela definição do ilícito como ofensa a um bem jurídico protegido 
ou a um interesse jurídico, bem como a conseqüente definição de que todo o ilícito penal necessariamente atinge o 
Estado.

Para Fernandes5 essa distinção é relevante em virtude da adoção de um modelo acusatório, no qual o 
Ministério Público é legitimado ativo da relação jurídica processual para o oferecimento da denúncia. Barros6 contrapõe 
afirmando que a legitimação do Ministério Público não advém da expropriação do conflito, mas relaciona-se ao direito 
fundamental a tutela jurisdicional. Quando o aquele está legitimado para iniciar o processo penal, o faz tendo em vista 
a definição em abstrato das normas jurídicas garantidoras da tutela jurisdicional, que conferem à referida instituição 
legitimidade para agir em juízo no âmbito das normas penais. 

Também cabe observar que não obstante a inclusão dos familiares e dependentes como vítimas do delito, 
essa somente possuem legitimidade para atuar no processo quando da ausência ou morte da vítima. Diferentemente 
do sujeito passivo do crime, tais vítimas devem ser deduzidas da norma processual penal.

Há também a figura do prejudicado, em regra analisada a partir do direito a reparação do dano, ou seja, 
o prejudicado é aquele que sofreu danos patrimoniais em virtude do delito. Considera-se vítima o sujeito passivo, 
principal ou secundário. O prejudicado só será vítima quando ostente também a qualidade de sujeito passivo. Para 
Barros7, não há grande necessidade de distinção destes conceitos, pois a solução do conflito deve atingi-lo em toda sua 
amplitude, integralmente, para garantir a participação de todos os afetados, como é próprio de um direito pluralista e 
democrático.

Cabe neste momento refletir também acerca de uma das noções essenciais do conceito de vítima que 
leva em consideração o ilícito penal como violação de um bem jurídico protegido ou de um interesse tutelado. As 

4  BARROS, Flaviane de Magalhães. A Participação da Vítima no Processo Penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.
5  FERNANDES, Antonio Scarance. O papel da vítima no processo criminal. São Paulo: Malheiros, 1995.
6  BARROS, 2008.
7  Ibidem.



341340

definições da dogmática penal que atrelam o cometimento do ilícito à existência de um bem jurídico protegido ou um 
interesse tutelado tem sido criticadas inclusive por autores como Habermas e Gunther, pois tais conceitos possuem 
uma carga valorativa, axiologizante, que diverge da teoria discursiva do direito, e, portanto, não são considerados 
adequados ao paradigma do Estado Democrático de Direito. Uma importante observação feita é que relacionar a 
aplicação do Direito a valores pode privilegiar uma determinada concepção de vida boa que não pode ser considerada 
como padrão num Estado Democrático de Direito.

A teoria da relação jurídica erigida por Savigny utiliza conceitos axiológicos como bem jurídico protegido ou 
interesse jurídico. Define direito subjetivo como poder de alguém sobre a conduta de outrem e a relação jurídica, como 
vínculo normativo em que um pode exigir de outrem uma determinada conduta, como nas obrigações contratuais, 
onde a todo direito corresponde um dever. Esta definição possui forte influência da filosofia kantina, a qual compreende 
o Direito como um caso especial da Moral.

Esta teoria sofreu diversas críticas. Chamon Júnior8 faz uma crítica a partir da teoria das situações jurídicas, 
interpretadas a luz da teoria discursiva do direito. O autor define as situações jurídicas como situações definidas 
pelo direito com base no juízo de adequabilidade normativo aplicado às normas prima facie, efetivado a partir da 
reconstrução do caso concreto. Superando a leitura moral do Direito, percebemos que direitos e deveres não precisam 
estar essencialmente correlacionados. Há ilícitos como “omissão de notificação de doença”, onde há a infração de 
dever sem um direito violado. Ou, como no caso do Estado de necessidade, há um direito violado, sem a infração de 
um dever correspondente.

A compreensão do papel da vítima deve ser analisada justamente a partir da existência ou não de um direito 
violado e de um possível direito a indenização. Isto porque o direito violado não pode ter como titular sempre o 
Estado, como na compreensão relacionista, que o entende como sujeito passivo constante.

Não se pode entender que em todo e qualquer delito o Estado ou a sociedade devem ser retratados como 
vítima, afinal, se levarmos a sério a distinção entre discurso de justificação e aplicação, de Günther9, somente se pode 
falar em violação de um direito do Estado quando haja tal direito efetivamente, e não quando se ferem valores de 
comunidade. Perquirir se há direito violado em determinada situação somente é possível no discurso da aplicação, 
sopesando os argumentos jurídicos, definidos a partir da norma adequada, no caso concreto. A verdadeira vítima 
somente pode ser definida no caso em concreto, verificando-se que o descumprimento de um dever gerou um direito 
violado, podendo tratar-se de crime sem vítima.

Alguns têm pugnado pela existência de vítimas difusas, na violação de direitos difusos, como o meio ambiente. 
Na realidade, a classificação de vítima difusa não parece correta, já que o direito violado se define em concreto. Assim, 
a partir do caso em concreto, será possível determinar os indivíduos, ou grupo de indivíduos, afetados em razão da 
violação de um direito.

Outro conceito que ganha relevo nos estudos vitimológicos é o de vitimização que examina tanto a propensão 
para ser vítima quanto os vários mecanismos de produção de danos diretos e indiretos sobre a vítima e pode ser 
analisada sob três importantes aspectos: vitimização primária, vitimização secundária e vitimização terciária. 

A vitimização primária ocorre com o cometimento do delito. A vitimologia inicialmente preocupava-se com 
a vitimização primária, a partir de uma visão positivista acerca da realização da conduta delitiva.

A vulnerabilidade da vítima está diretamente relacionada ao processo de vitimização e decorre de diversos 
fatores (de ordem física, psicológica, econômica e outras), o que faz com que o risco de vitimização seja diferente para 
cada pessoa e delito. Nesse sentido, o exame dos recursos sociais efetivos da vítima também deve ser levado em conta.

A vitimização secundária, também denominada sobrevitimização, é gerada pela indevida ou irregular atuação 
dos órgãos de controle social, incluindo o aparato policial e judicial, um desvio de finalidade, tendo em vista que estas 
instâncias deveriam evitar a vitimização. Atualmente tem se atribuído muito mais atenção a estes estudos. 

Diante do auto número de sub-notificações, que faz com que a polícia só investigue uma pequena parcela dos 
crimes que realmente acontecem, Dias e Andrade10 chegam a conclusão de que a polícia não investiga quando a vítima 
se opõe fortemente, nem quando o investigado é muito poderoso. Daí a importância da contribuição da vítima desde 
a fase policial e dos estudos acerca dos percalços para o registro da ocorrência.

Por outro lado, também se verifica a construção de um perfil de vítima ideal. Esta deve ser aquela que pode 
ser uma boa testemunha que contribui com todo o processo, sem contradições e que cumpre seu papel social de “boa 
mulher” ou de “bom homem”.

A Declaração sobre os princípios fundamentais de justiça para as vítimas de delitos e do abuso de poder, da ONU, 

8  CHAMON JÚNIOR, Lúcio. Imputação e risco no direito penal – lineamentos de uma dogmática em termo 
da teoria do discurso. Dissertação de mestrado. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2003. 
9  GÜNTHER, Klaus. The sense of appropriateness. Albany: State University of New York Press. 1993, p. 67
10  DIAS, Jorge de Figueiredo e ANDRADE, Manoel Costa. Criminologia. Coimbra: Coimbra Editora, 1997.

deu uma direção importante acerca dos direitos da vítima que envolve: garantia de acesso a justiça e tratamento justo; 
tratamento com compaixão e respeito; informação sobre seu papel e alcance; assistência apropriada (legal, médica, 
psicológica); ressarcimento dos danos; informação sobre a tramitação processual. Dentre os direitos das vítimas temos 
basicamente: tratamento justo e respeito à sua dignidade e privacidade; proteção contra agressor; informação sobre a 
tramitação processual, e garantia de presença em corte; acesso ao acusador público; restituição das coisas indevidamente 
tomadas ou apreendidas; informação sobre a condenação, a sentença, a prisão e a libertação do agressor.

Barros 11determina o conceito de sobrevitimização a partir não do sofrimento a que a vítima é submetida no 
inquérito e/ou no processo penal, mas a partir de um critério objetivo, compreendido como desrespeito aos direitos e 
garantias das vítimas no processo penal e como desrespeito aos seus direitos fundamentais. Um parâmetro importante 
é dado pela Declaração de Princípios Básicos de Justiça das Vítimas de Delito, que está dividida em quatro garantias: 
acesso à justiça e tratamento justo, ressarcimento, indenização e assistência social.

A vitimização terciária ocorre no âmbito do controle social, no desamparo da assistência social que se 
produz no reencontro com seus grupos de relação (família, escola, trabalho, igreja, no convívio social) e os organismos 
gerais de ajuda.  

Além dos três conceitos acima, encontramos ainda o de autovitimização secundária fornecido pela Psicologia 
Jurídica, onde, segundo Trindade12 a vítima se culpa do evento criminoso, passando a recriminar-se pelo que aconteceu, 
procurando encontrar motivos para explicar o fato, supondo-se co-responsável pelo evento, o que lhe poderá causar 
sérios problemas de ordem psicológica.

Cabe destacar que a busca por direitos e garantias da vítima não significa a redução de direitos e garantias 
do acusado, nem colocar a vítima com direitos correlatos, mas contrapostos ao acusado, o que não se coaduna com 
o Estado Democrático de Direito.

Segundo Molina13, a vítima quer um modelo em que haja um diálogo com o sistema de justiça e segurança, 
e sua voz possa ser ouvida. Ainda, pretende que tal sistema seja resolutivo do conflito, o que, na perspectiva da vítima, 
deve incluir a reparação do dano.

3. A MULHER COMO VÍTIMA NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO

Os movimentos feministas contribuíram historicamente para a evolução dos direitos das mulheres, 
pressionando pela efetivação de políticas públicas e o pleno respeito à cidadania feminina. No Brasil, o advento da 
Lei 11.340, de 22 de agosto de 2006, que dispõe sobre a violência doméstica e familiar cometida contra a mulher, 
recolocou no cenário público o debate acerca das relações entre o direito e as desigualdades de gênero, ao identificar 
a mulher em situação de violência enquanto sujeito merecedor de atenção especial, sendo previstas medidas protetivas 
e toda uma rede de atendimento voltada as suas especificidades. 

Esta Lei, conhecida como “Lei Maria da Penha”, incorpora ao ordenamento jurídico nacional a categoria gênero, 
dispondo em seu artigo 5° que configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão 
baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no 
âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto. Não disciplina, portanto, o tratamento 
de qualquer conduta lesiva contra uma mulher, mas é necessário que esta conduta seja baseada no gênero, conforme 
os próprios instrumentos internacionais passam a abordar a questão.

O uso desta categoria, contudo, trouxe certo estranhamento àqueles que se debruçaram sobre a interpretação 
e sobre a aplicação da nova Lei, por ser uma categoria nova dentro do ordenamento jurídico brasileiro, teorizada 
tradicionalmente por outras áreas de conhecimento, como a Antropologia, a Sociologia e a Psicologia. 

Desde os anos 80, é há uma referência crescente a gênero na literatura especializada. De uma expressão 
pouco usual, ela se tornou quase freqüente, sendo que diversas tramas teóricas foram sendo articuladas nesse conceito. 
Isto permite que o mesmo adquira certa instabilidade (já que sempre envolve um terreno contestado, não fixo), quanto 
um fator de vitalidade, que estimula e incita a um constante questionamento e autocrítica.

De acordo com Saffioti14, o primeiro estudioso a mencionar e a conceituar gênero foi Robert Stoller em 1968. 
Tais estudos carregavam marcas da militância feminista, que contribuíram para que emergisse nas ciências humanas 
11  BARROS, 2008.
12  TRINDADE, Jorge. Manual de Psicologia Jurídica para Operadores do Direito. 2ª ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2007.
13  MOLINA,1992.
14  SAFFIOTI, Heleieth I. B. Gênero, patriarcado, violência. São Paulo: Perseu Abramo, 2004.
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a preocupação em se denunciar o processo de opressão que subordinava as mulheres a estereótipos e justificava 
desigualdades sociais sofridas, milenarmente. No Brasil tal conceito irá se alastrar rapidamente nos anos 90, a partir da 
circulação do artigo da historiadora Joan Scott (1989)15. 

Esta autora ainda hoje é referência para análises em torno das relações de gêneros (entre homens e mulheres). 
Para ela, o conceito de gênero tem duas partes e várias subpartes, ligadas umas às outras. Na primeira parte gênero 
“é um elemento constitutivo das relações sociais baseadas nas diferenças que distinguem os sexos”; na segunda parte 
o gênero “é uma forma primária de relações significantes de poder”. As subpartes estão dispersas, presentes nos 
símbolos e nas representações culturais; nas normas e doutrinas; nas instituições e organizações sociais; nas identidades 
subjetivas. 

Sob essa perspectiva teórica, gênero é, portanto, mais do que uma palavra: é uma ferramenta de análise que, 
aplicada a um dado objeto, resulta em uma forma específica de abordá-lo. Há muitas outras formas de compreender 
o gênero, contudo, é necessário termos como referenciais análises que rompam com as construções hegemônicas, 
permitindo identificar a parcialidade do sujeito, sem categorias estáveis e fechadas, que não pressupõem possibilidades 
de mudança na organização social.

O gênero assim é um conceito-chave nas ciências sociais que se refere à construção social do sexo, 
distinguindo a dimensão biológica da social. Neste raciocínio, há a distinção entre os sexos na espécie humana, mas há 
também a qualidade de ser homem e ser mulher, que é construída pela cultura, relacionalmente. Constitui-se, assim, em 
uma categoria de análise que afirma o caráter social e relacional para as diversas construções do masculino e feminino 
ao longo da História, nos diversos contextos existentes. 

Importante considerar a construção dos gêneros como fundamentalmente ligada a um determinado 
processo social e histórico, ao envolver, de fato, os corpos dos sujeitos quando se inscrevem determinados gestos, 
posturas, disposições ou marcas. Gênero como constitutivo das relações sociais tem trazido valiosas contribuições, 
principalmente porque nos permite pensar não apenas a relação entre os gêneros: entre homens e mulheres, entre 
homens e entre mulheres, mas refletir sobre a própria construção cultural e social da noção de “homem” e de “mulher”, 
carregada de historicidade nas suas relações, ao abordarmos gênero como uma construção social, um conceito plural, 
que invariavelmente levaria a diversas concepções de masculino e feminino, relacionais e não antagônicos entre si 
e, fundamentalmente, historicamente determinados. Os estudos de gênero possibilitaram, em primeira mão, que se 
problematizasse a determinação biológica da “condição feminina”.

Esta forma de instrumentalizar o conceito de gênero como ferramenta teórica vai para além de seu sentido 
como atributo de “papéis” masculinos e femininos de uma determinada realidade social. O gênero é constituído e 
instituído pelas múltiplas instâncias e relações sociais, pelas instituições, pelas formas de organização social e discursos 
que também o instituem em um processo dinâmico e relacional. 

Ao pensarmos a inter-relação entre gênero e Direito ao longo da História, percebemos que o Direito tem 
contribuído, significativamente, para uma definição do “masculino” e do “feminino” que alimentam as desigualdades de 
gênero. Na realidade, não há como pensar o Direito desconectado da sociedade a que serve. Sociedade esta marcada 
por relações assimétricas de poder entre os gêneros.

O Sistema de Justiça Criminal deixa muito patente a relação entre o Direito e as desigualdades de gênero. 
Segundo Andrade16, porque o sistema de justiça criminal é parte de toda a mecânica de controle social, que está 
enraizada nas estruturas sociais. Mais do que se preocupar com os sujeitos envolvidos, ele é constitutivo e reprodutor 
de assimetrias engendrando e alimentando estereótipos, preconceitos, discriminações e hierarquias, até porque suas 
normas e sua forma de execução foram estruturadas a partir de uma perspectiva masculina. 

Como mecanismo público de controle dirige-se primordialmente aos operadores de papéis na esfera pública 
da produção material, no caso aos homens. Às mulheres, historicamente foi destinada a esfera privada, espaço da 
privação de todos os direitos que lhes facultariam se tornarem visíveis, alcançar um espaço na comunidade. Esta 
delimitação público x privado é, para Almeida17: “uma construção ideológica, que encobre e perpetua áreas refratárias 
ao olhar público e à elaboração de determinadas políticas públicas, que não interessam ao modelo hegemônico de 
sociedade”.

O Sistema de Justiça Criminal ao se estabelecer enquanto um mecanismo público de controle social da 
esfera publica, constitui-se enquanto um mecanismo masculino de controle de condutas masculinas, em regra daqueles 

15  SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil para análise histórica. New York: Columbia University 
Press, 1989. (mimeo).
16  ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A soberania patriarcal: o sistema de justiça criminal no tratamento da 
violência sexual contra a mulher. Revista Eletrônica de Ciências Jurídicas. Disponível em: www.pgj.ma.gov.br/ampem/ampem1.
asp. Acesso em: 14 maio 2011.
17  ALMEIDA, Suely Souza de. Femicídio: algemas (in)visíveis do público-privado. Rio de Janeiro: Revinter, 1998, p. 111.

que assumem na sociedade a figura de “sujeitos perigosos”. Os presídios terminam assim lotados por homens jovens, 
negros, pobres, desempregados.

Segundo Buglione (2007), a criminalidade feminina no Código Penal Brasileiro sempre se limitou ao que se 
pode chamar de “delitos de gênero”, como infanticídio (art.123 CP), aborto (art.124 CP), homicídios passionais (art. 
121 CP), exposição ou abandono de recém nascido para ocultar desonra própria (art.134 CP), furto (art. 155 CP), além 
da idéia de que a conduta criminosa estivesse estritamente relacionada com os delitos dos companheiros e maridos. 

Em realidade, as mulheres adentram no sistema de justiça criminal essencialmente na figura de vítimas, 
principalmente ao se tratar do controle sobre sua sexualidade, ou seja, na “preservação da virgindade e zelo pela 
reputação da mulher”. Aqui, todavia, também o sistema faz suas seleções binárias, existindo as vítimas honestas ou 
não, como as prostitutas. Na criminalização sexual o sistema criminal segue, com grande contundência a lógica da 
seletividade, acendendo seus holofotes sobre as pessoas (autor e vítima) envolvidas, antes que sobre o fato-crime 
cometido, de acordo com estereótipos de violentadores e vítimas.

Nos Tribunais talvez seja onde mais radicalmente se percebe os conflitos de gênero. As decisões judiciais 
expressam toda essa conflituosidade, possuem uma dinâmica própria, de movimentos contraditórios, e por isso 
compõem um universo heterogêneo, permeado de avanços e retrocessos. Essas decisões devem ser entendidas não 
apenas dentro da lógica interna da justiça, mas dentro da lógica da sociedade e das formas que apresenta para a 
solução desses conflitos. O sistema de justiça criminal quando se volta aos conflitos de gênero expressa o imaginário 
de casamento, de família e de papéis sociais presentes na sociedade.

O agressor que é um bom pai de família raramente é punido. Por outro lado, a mulher que exerce sua 
sexualidade é trata de forma desdenhosa e seu testemunho acaba sendo desconsiderado. Não se pode esquecer 
também do surgimento da excludente de criminalidade que nunca figurou na lei: a legítima defesa da honra, que deu 
ensejo à absolvição de um sem-número de maridos e ainda hoje é utilizada. 

Em realidade, existe uma lógica anterior aos fatos, que é a forma como a Justiça (na voz de seus 
representantes) constrói um modelo ideal de homem e de mulher. Muitas vezes está em jogo num julgamento 
a forma como os acusados e as vítimas se travestem de modelos repletos de ambigüidades e contradições que 
refletem os preconceitos de que estão revestidos os próprios juízes. 

Os delitos sexuais no Brasil sofreram recente modificação através da Lei 12.015/2009 que os considera 
não mais “crimes contra os costumes”, mas sim crimes contra a dignidade sexual. A objetividade jurídica protegida 
é a integridade sexual da mulher e não mais a moral social, como se a parte ofendida fosse o ente social, e não a 
mulher. Nos séculos XIX e XX, muitos bens jurídicos acabaram cindidos, restando à esfera sexual muito mais um 
verniz subjetivo do que qualquer outra coisa. 

O pudor, a moral, a honestidade e os costumes, sedimentados pelo peso da religião, culminaram no que 
se poderia ter por liberdade sexual. Desta feita, ainda hoje percebemos no julgamento destes crimes, um quadro 
onde muito mais do que elucidar determinantes contextuais e sociais da quebra das normas, representa a defesa de 
um sistema de valores. O crime, como uma quebra de determinada regra jurídica, servirá ao mesmo tempo como 
pretexto para o escrutínio da adequação ou não do acusado e da vítima a outras normas de convívio social e ao seu 
reforço ou enfraquecimento.

As reformas nesses crimes começaram em 2005, através da Lei 11.106,  extinguindo de nosso 
ordenamento colocações relativas a honestidade da mulher (extremamente ligada a moral sexual) ou mesmo 
quanto a incriminação do adultério. Tal reforma segue a reformulação de conceitos penais sexuais que a Europa 
implementou desde a década de 60.

Tais reformas ainda resistem, contudo, diante do conservadorismo da sociedade. Prova disso é o que ocorreu 
com o estupro, que nos termos do Código Penal era considerado um crime de ação penal privada, somente sendo 
processado com a vontade da mulher. O que ocorria na prática era deixar sob única responsabilidade da mulher o 
desenvolvimento do processo. Esta arcava com o ônus de acompanhar o processo desde a fase policial, tendo que 
contratar um/a advogado/advogada, sofrendo pressões por parte do agressor, revivendo constantemente a agressão 
sofrida e muitas vezes abandonando o prosseguimento do feito.

A Lei 8.072, de 25 de setembro de 1990 coloca o estupro no rol dos chamados “crimes hediondo” 
aumentado a rigidez e severidade da resposta punitiva. O STF - Supremo Tribunal Federal, contudo, redimensionou a 
interpretação que havia dado ao crime de estupro, deixando-o de considerá-lo como crime hediondo nos casos que 
não envolviam lesão corporal de natureza grave ou morte. Tal interpretação possibilitava a flexibilização da aplicação do 
regime de pena para as pessoas condenadas pelas suas práticas, quando houvesse “apenas” a violência sexual. Graças à 
dissidências nesse entendimento e a críticas dos movimentos de mulheres, o Supremo Tribunal Federal mudou, em 17 
de dezembro de 2001, seu entendimento para considerar a forma simples como hedionda. O STF também editou a 
Súmula 608 que considera o estupro crime de ação penal pública incondicionada, colocando a punição enquanto uma 
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obrigação do Estado.
Ocorre que a Lei 12. 015 altera o Código Penal tornando o estupro crime de ação penal pública condicionada 

a representação, onde o prosseguimento da ação somente ocorre com a iniciativa da vítima, ignorando todo o avanço 
trazido pela Súmula 608 e trazendo grande prejuízo para os processos que tramitavam.

Importante destacar que todo esse sistema em torno do Direito Penal no âmbito dos crimes sexuais sustenta-
se, conforme disciplina Baratta18, sob uma ideologia extremamente sedutora e com um fortíssimo apelo legitimador 
(da proteção, da evitação, da solução) como se à edição de cada lei penal, sentença, ou cumprimento de pena, fosse 
mecanicamente sendo cumprido um pacto mudo que opera o traslado da barbárie ao paraíso. 

Contudo, é necessário ter um olhar mais acurado da própria sociedade brasileira e da sua absoluta carência 
de direitos e de cidadania. Com a Lei Maria da Penha, percebemos que a simples mudança no ordenamento jurídico 
não representa um real comprometimento com a concretude da cidadania feminina manifesta dos/as agentes do 
Direito. 

Ainda hoje temos inúmeras dificuldades para a efetiva aplicação da Lei. Faltam varas, promotorias e delegacias 
especializadas; profissionais do Direito para atuar nas estruturas criadas; capacitação para os/as servidores/as; além 
de mais sintonia na interpretação da lei, pois cada juiz/a que ocupa uma das varas pensa diferente sobre questões 
fundamentais e altera os procedimentos existentes.

Toda essa resistência na aplicação de uma lei que tem enfrentado uma realidade tão gritante configura um 
processo de sobrevitimização. As mulheres em situação de violência já se encontram diante de diversas barreiras 
sociais difíceis de serem transpostas, como a pressão de familiares, dos amigos, (em alguns casos) da Igreja ao invocarem 
a “preservação da família”. E, sobretudo, as ameaças de novas agressões e de morte a que elas são submetidas. Em 
grande parte dos casos há o medo por parte das mulheres com a possibilidade de prisão do ex-companheiro e o 
rompimento de laços familiares ou a perda do padrão de vida. Quando finalmente decidem denunciar, defrontam-se 
com um processo moroso, técnico e frio aos seus anseios, com agentes sem capacitação adequada para entender seu 
problema e lhe dar as devidas orientações.

As mulheres em situação de violência sentem dificuldade de compreender os meandros da Lei porque não 
são colocadas como protagonistas dos debates acerca das ações que protagonizam e se vêem reféns das imposições 
do marido e familiares e em muitos casos dos agentes do direito que atuam em seus processos.  Um dos principais 
desafios é justamente como transformar o direito em um valor. Reconhecer a violência para nomeá-la, tipificá-la ao 
atribuir-lhe significados que dialoguem com o social e com o contexto individual em que foi impetrado para sua real 
efetividade é um dos principais desafios a serem enfrentados.

4. POR UMA VISÃO PROCEDIMENTALISTA E DISCURSIVA DO DIREITO

No Estado Democrático de Direito devemos ter a compreensão de um direito que seja participativo, em que 
a sociedade civil exerça importante papel controlador e conformador do Estado, pluralista, respeitando os diversos 
matizes sociais, na busca da implantação de direitos. Não importa ter direito se não há garantias mínimas de que a 
atuação estatal não atingirá os indivíduos em seus direitos. A redefinição da esfera pública e privada, num modelo 
revisável e argumentativo, constitui um dos elementos definidores do Estado Democrático de Direito.

Preciosos neste momento são os ensinamentos da Teoria discursiva de Habermas. O autor retoma o 
pensamento de Kant quanto a análise da legitimidade do direito. Assim, deve ser possível obedecer as normas do 
direito, não porque sejam coercitivas, senão porque são legítimas. A validade de uma norma jurídica indica que o poder 
estatal garante simultaneamente a legítima produção do direito e a fática imposição do mesmo.

Para que o direito seja legítimo são necessárias duas importantes expressões como elementos justificadores: 
soberania popular e direitos fundamentais. A soberania popular estabelece um procedimento e fundamenta a suposição 
de resultados legítimos. Este princípio se expressa nos direitos de comunicação e participação. Por outro lado, os 
direitos humanos clássicos, que garantem aos cidadãos de uma sociedade a vida e a liberdade privada, fundamentam 
por si mesmo um domínio legítimo das leis. Sobre estes pontos de vista, o direito produzido deve ser legitimado como 
um meio para assegurar de forma harmônica a autonomia dos indivíduos, tanto em âmbito privado como em sua 
dimensão de cidadãos.

Desta feita, os direitos fundamentais, aos quais os cidadãos se outorgam reciprocamente como sujeitos 
de direitos, serão considerados legítimos quando todos os possíveis afetados puderem estar de acordo como 

18  BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e política penal alternativa. Revista de Direito Penal. Rio de Janeiro, n. 
23, p. 7-21, jul/dez. 1978.

participantes em um discurso racional, discurso este que dá origem a um resultado legítimo, haja vista que pressupõe 
um procedimento democrático comunicativo institucionalizado juridicamente.

Habermas19 estrutura sua teoria discursiva por meio da interligação que faz entre princípio democrático 
e forma jurídica, a partir do reconhecimento das duas bases: soberania popular – espectro da autonomia pública- e 
direitos fundamentais – espectro da autonomia privada.

Segundo o autor há um processo circular de formação democrática da opinião e da vontade, de que modo 
que depende concomitantemente de realização das liberdades subjetivas, que permitem a participação do cidadão 
no procedimento de tomada de decisão próprio da soberania popular que é necessária para o estabelecimento das 
liberdades subjetivas. Autonomia privada e pública se pressupõe mutuamente, são co-originárias, sendo que Habermas 
dá muita atenção aos processos de comunicação nas quais essa autonomia pode se manifestar e comprovar-se. 

Segundo o pensamento habermasiano, para que a convivência seja regulada pelo direito positivo, é preciso 
que os sujeitos de direito sejam compreendidos, ao mesmo tempo, como destinatários e autores da norma. Habermas 
acredita na superação do Estado social com o paradigma procedimentalista do Estado Democrático de Direito, 
segundo o qual, os sujeitos de direitos adquirem importantes papéis como agentes formadores e conformadores da 
sociedade, a partir do exercício de sua autonomia privada e pública.

Para efetivação da autonomia pública, ou autonomia cidadã, é necessária a participação na formação da 
opinião e da vontade, é imprescindível a atuação dos sujeitos de direito, seja mediante a opinião pública, como agente 
controlador da atuação estatal, mas principalmente, mediante sua participação no processo decisório, na atuação 
legislativa ou mesmo no âmbito judiciário.

As bases atuais do movimento vitimológico repousam no paradigma do Estado democrático de Direito, 
particularmente entre a realização da autonomia pública e privada dos indivíduos sujeitos de direito. O estabelecimento 
de direitos fundamentais depende da participação dos afetados no processo de discussão e formação de opinião e 
vontade, que somente pode ser garantido se a autonomia pública que lhe complementa puder ser exercida. Ambas as 
autonomias devem ser garantidas para assegurar o processo democrático.

O Estado Democrático de Direito implica uma pretensão de aceitabilidade do Direito por todos, diferente 
do Estado do Bem-Estar social, em que a expansão do Estado, no sentido de buscar um tratamento jurídico de qualquer 
situação que visasse o “fim social”, acabou criando “guetos jurídicos” sem que houvesse uma efetiva participação dos 
afetados pelas normas criadas.  

Desta feita no Estado Democrático de Direito o Estado, a partir do seu aparelho jurisdicional repressor, 
possui legitimidade para solucionar o conflito, mas não pode fazê-lo excluindo e neutralizando um dos principais 
protagonistas: a vítima. 

Essa preocupação com a vítima está proclamada na Constituição Brasileira de 1988, que em seu art. 1º, III, 
dispõe que um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito é a dignidade da pessoa humana. Além disso, 
ao prever o direito constitucional ao processo, no art. 5º XXXVI, da Constituição, não há espaço para qualquer 
entendimento de que a vítima não possa participar do processo legal como sujeito de direito, em virtude da garantia 
do devido processo legal, da qual proteção jurídica e do contraditório. Os supostos interesses meramente vingativos 
da vítima seriam inviabilizados pela própria estrutura procedimental do processo a partir das garantias relacionadas ao 
devido processo legal, principalmente as relacionadas a proteção do acusado como sujeito de direito.

Um primeiro ponto a ser destacado quanto a participação da vítima é a necessidade de seu consentimento, 
entendo-se enquanto a obrigação do Estado em respeitar e fomentar a liberdade de seus cidadãos. Em verdade, o 
crime representa um conflito de natureza dialógica, das partes e não de terceiros.

Nesse contexto é importante ressaltar a importância da Teoria da relação jurídica para a Teoria do processo e 
para o processo penal em especial, pois foi com a relação jurídica processual que o acusado passou a ser sujeito de 
direitos, não mais um mero objeto processual. Segundo Barros20, contudo, no Estado Democrático de Direito não é 
possível compreender o processo como relação jurídica, na qual um sujeito tem poder sobre a conduta do outrem, ou 
seja, que as partes se colocam um frente ao outro em posição de sujeição e supra-ordenação. 

Se analisarmos o conceito de direito subjetivo, enquanto poder de um sob a conduta de outrem, ele não 
pode ser aplicado no processo penal, pois não há como determinar o vínculo de subordinação entre a conduta do 
autor frente o réu ou mesmo do réu perante o juiz e deste perante o autor. 

A noção que mais se adapta ao paradigma do Estado Democrático de Direito é a Teoria do processo como 
procedimento em contraditório de Fazzalari21. Um procedimento realizado em contraditório, mediante a participação dos 
atingidos pelo provimento e que se encontram em situação contrária diante do conflito a ser resolvido, em simétrica 

19  HABERMAS, Jurgen. Direito e Democracia –Entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo, 1997, vols. I e II.
20  BARROS, 2008
21  FAZZALARI, Elio. Instituzioni di diritto processuale. Padova, Cedam, 1992.
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paridade de armas. O processo penal não precisa ser justificado pela expropriação do conflito, mas pela construção 
participada dos afetados pelo provimento jurisdicional. 

Cabe aqui ressalta a distinção feita por Fazzalari22 entre processo e procedimento. Para o autor, a distinção 
deve ser feita por um critério lógico, dentro do próprio sistema jurídico que os disciplina. E o sistema normativo revela 
que há entre eles uma relação de inclusão, sendo o processo uma espécie do gênero procedimento, e, que pode ser 
dele separado por uma diferença específica, uma propriedade que possui e que o torna distinto. Esta é a presença no 
processo do contraditório. O processo é um procedimento, mas não qualquer; é aquele de que participam interessados 
no ato final, de caráter imperativo, por ele preparado, mas não apenas participam; participam de uma forma especial, em 
contraditório entre eles, porque seus interesses em relação ao ato final são opostos.

Em Leal23 somos alertados, porém, para o fato de que não basta reconhecer que o processo é um procedimento 
técnico-estrutural em contraditório entre as partes, porque o simples dizer que o processo é um procedimento em 
contraditório não emprestaria necessária e juridicamente ao procedimento o predicado principiológico, balizador e 
definidor do contraditório. Importa afirmar que na verdade não há processo, nos procedimentos, quando o processo 
não estiver, antes, institucionalmente definido e constitucionalizado pelos fundamentos normativos do contraditório, 
ampla defesa, direito ao advogado e isonomia aos quais deve ser acrescentado ainda o princípio do devido processo 
legal. Conclui o autor, dizendo que sem esta institucionalização de fundo constitucional, ainda que o procedimento 
respeite o contraditório, não há que se falar na existência de processo.

Esta teoria vem sendo denominada “teoria neo-institucionalista do processo” e se baseia na idéia de que 
o Estado na pós-modernidade, não é o todo do ordenamento jurídico, mas está no ordenamento jurídico em 
situação isonômica com outras instituições e com estas se articula de modo interdependente e num regime jurídico 
de subsidiariedade recíproca. Na condição de direito-garantia, o acesso à justiça e ao processo com todos os seus 
predicados é cláusula pétrea da Constituição brasileira (§ 4º do seu art. 60), o que reforça a sua característica institucional, 
vez que, inatacável pela via legiferante só podendo ser inobservado no caso de um retrocesso à política das baionetas.

Segundo Marinoni24, a participação das partes no procedimento, embora importante, é insuficiente para 
garantir a legitimidade da jurisdição. A parte, além de ter o direito de participar do processo, possui o direito ao 
procedimento adequado à tutela do direito material. Para a legitimidade da jurisdição, segundo o autor, se faz ainda 
necessária a legitimidade do procedimento diante dos direitos fundamentais – não apenas processuais, como o direito 
ao contraditório -, mas também materiais.

A Vitimologia nascida sob o paradigma do Estado Democrático de Direito, não busca o reconhecimento da 
vítima com a exclusão ou, sequer, possível redução dos direitos do acusado no processo penal, o que está explícito 
inclusive na Declaração da ONU. Não busca também o endurecimento penal ou a criação de novos tipos penais, mas 
a retomada do diálogo entre vítima e agente e a efetivação dos direitos dela, inclusive o de reparação do dano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após todo o esquecimento histórico, a vitimologia trouxe importantes contribuições para o reconhecimento 
do ofendido como sujeito de direitos, como parte integrante necessária do procedimento criminal, que possui interesse 
direto no resultado do processo e cuja expectativa de reparação não reside apenas na apenação vingativa do acusado 
pelo Estado-juiz. 

Faz-se mister instituir um sistema que não gere a sobrevitimização de quem já se encontra em estado 
fragilizado, rompendo-se com todas as preleções contidas na Constituição Federal, que erige uma gama de direitos 
e garantias fundamentais a ser assegurado pelo Estado democrático a todos os cidadãos. No caso das mulheres, isso 
só torna mais patente na medida em que historicamente foram alijadas de sua autonomia privada e pública, sofrendo 
todas tramas de gênero no processo penal, ao serem questionadas em seu papel de “boa vítima” e de “boa mulher”, 
sem ter as garantias necessária para o rompimento de sua condição.

Mais do que mudar a lei ou propor soluções de lege ferenda, significa começar pela garantia de uma 
interpretação constitucionalmente adequada, e pela eficácia imediata das garantias constitucionais como prevista no 
art. 5º, § 1º, da Constituição Brasileira. A vítima é sujeito de direito, devendo ser compreendida como parte contraditora, 

22  Ibidem.
23  LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria Geral do Processo: Primeiros Estudos 7 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008.
24  MARINONI, Luiz Guilherme. Da teoria da relação jurídica processual ao processo civil do estado constitucional. 
Disponível em: http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/journals/2/articles/32807/public/32807-40632-1-PB.pdf. Acesso; em 08 
maio 2011.

pois é afetada pelo provimento jurisdicional em razão de seus direitos constitucionalmente garantidos, seja o direito à 
reparação do dano decorrente do ilícito penal, seja em virtude de suas garantias processuais advindas do princípio do 
devido processo legal, que determina a reconstrução fática do delito.

Ademais, a superação de um modelo penal estritamente retributivo, com vistas à utilização de métodos 
de recomposição dos danos, além de proporcionar efetiva reparação à vítima também agracia o acusado que se vê 
distante da face vingativa do jus puniendi.

A melhor justificação filosófica para a superação deste modelo processual baseado na expropriação do 
conflito é a compreensão procedimentalista do Direito, que garante a um só tempo a autonomia pública e privada dos 
cidadãos em sua co-originalidade e equiprimordialidade.

No Estado Democrático de Direito, o cidadão é compreendido como autor e destinatário do direito, 
operando-se uma mudança com a participação do afetados no processo de construção e reconstrução comunicativa 
de seus direitos. Para tanto o processo penal deve ser destituído de uma compreensão do processo como relação 
jurídica, para compreender o processo como procedimento realizado em contraditório pelos sujeitos afetados pelo 
provimento jurisdicional. Isso garante que a decisão será construída pelo discurso argumentativo empreendido pelas 
partes e não pela atuação isolada do juiz.

No paradigma no Estado Democrático de Direito exige-se a participação da mulher em situação de violência, 
mediante suas autonomias públicas e privadas, tanto na formação da opinião e vontade fomentadas a partir da discussão 
de pautas públicas relacionadas a segurança pública ou as diversas formas de violência, seja por meio de soluções 
consensuais, por meio do processo penal, de modo que seja dada atenção as suas demandas.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Suely Souza de. Femicídio: algemas (in)visíveis do público-privado. Rio de Janeiro: Revinter, 1998.
ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A soberania patriarcal: o sistema de justiça criminal no tratamento 
da violência sexual contra a mulher. Revista Eletrônica de Ciências Jurídicas. Disponível em: www.pgj.ma.gov.br/
ampem/ampem1.asp. Acesso em: 14 maio 2011.
BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e política penal alternativa. Revista de Direito Penal. Rio de Janeiro, 
n. 23, p. 7-21, jul/dez. 1978.
BARROS, Flaviane de Magalhães. A Participação da Vítima no Processo Penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.
CHAMON JÚNIOR, Lúcio. Imputação e risco no direito penal – lineamentos de uma dogmática em 
termo da teoria do discurso. Dissertação de mestrado. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 
2003. 
DIAS, Jorge de Figueiredo e ANDRADE, Manoel Costa. Criminologia. Coimbra: Coimbra Editora, 1997.
FAZZALARI, Elio. Instituzioni di diritto processuale. Padova, Cedam, 1992.
FERNANDES, Antonio Scarance. O papel da vítima no processo criminal. São Paulo: Malheiros, 1995.
HABERMAS, Jurgen. Direito e Democracia –Entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo, 1997, vols. I e II.
MARINONI, Luiz Guilherme. Da teoria da relação jurídica processual ao processo civil do estado 
constitucional. Disponível em: http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/journals/2/articles/32807/public/32807-
40632-1-PB.pdf. Acesso em: 08 maio 2011.
MOLINA, Antônio García-Pablos. Criminologia – Uma introdução a seus fundamentos teóricos. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1992. 
LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria Geral do Processo: Primeiros Estudos 7 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008.
SAFFIOTI, Heleieth I. B. Gênero, patriarcado, violência. São Paulo: Perseu Abramo, 2004.
TRINDADE, Jorge. Manual de Psicologia Jurídica para Operadores do Direito. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007.
ZEDNER, Lucia. Victims. Capítulo 18 de The Oxford Handbook of Criminology. Maguire, Mike; Rod Morgan e Robert 
Reiner. Oxford: OUP. 2nd. Ed. 1997 pág. 578.



349348

Quando eles as matam e quando elas os matam: uma etnografia dos julgamentos pelo 
Tribunal do Júri em Porto Alegre/RS

Rochele Fellini Fachinetto1

Resumo
O objetivo deste trabalho é analisar, a partir dos julgamentos pelo Júri Popular no Foro Central de Porto 
Alegre/Rio Grande do Sul, como tem se configurado a atuação dos agentes jurídicos nos casos de homicídios 
entre homens e mulheres para compreender se os aspectos das relações de gênero são trazidos à tona na 
construção das teses de defesa e acusação. Quais argumentos são utilizados pelos agentes jurídicos para dizer 
que alguém é culpado ou inocente? A problematização teórica deste trabalho fundamenta-se na sociologia 
do campo jurídico de Pierre Bourdieu, que critica a suposta “neutralidade” do direito, mostrando como 
trata-se de um espaço que deixa-se perpassar pelas relações de poder que existem na sociedade. A partir de 
observações e etnografias do ritual de julgamento pelo tribunal do júri, foi possível perceber que a adequação 
aos papéis sociais de gênero é amplamente utilizada nesse espaço e, para além de expressar e reificar uma 
determinada concepção acerca das relações de gênero na sociedade, acaba “criando” vítimas que são mais 
merecedoras de justiça do que outras, réus ou rés mais passíveis de condenação do que outros(as), o que 
resulta na desigualdade de acesso à justiça, com base na adequação aos “papéis esperados” de gênero. 
Palavras-Chave: Gênero – campo jurídico – tribunal do júri – discurso jurídico – administração da justiça

Abstract
This study aims to understand, through the trials in cases of homicides between men and women, in Porto 
Alegre/Rio Grande do Sul, how do the gender aspects emerge in legal discourse in these judgments. Which 
arguments are used by lawyers to say that somebody is guilty or innocent? Which aspects of social life take 
part in that legal construction. Through a critical theoretical perspective to the law, according to Pierre 
Bourdieu, it is intended to highlight that the administration of justice is not neutral, unlike it reproduces the 
unequal relations that exist in society. Through a systematic observation and ethnographies of the judgments 
it’s possible to realized that there is a adaptation to social gender roles which are largely used in the space 
of trial and, in addition to express and reify a particular conception of gender relations in society. In the 
construction on legal discourse about guilty and innocent some victims are more victims than others and, in 
the other hand, some defendants are better or worst according to the enforcement of gender roles. In these 
way, some people are more deserving of justice that others, which expresses that there is a unequal access 
to justice, based on gender aspects.
Key-words: Gender - Legal Field – Trial by Jury - Legal discourse – Administration of Justice

1  Mestre em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia/UFRGS e, atualmente, 
Doutoranda em Sociologia pelo mesmo programa. E-mail: chelifellini@yahoo.com.br 

Introdução
Sentada na sala de julgamento, no plenário do júri, a observar e escrever. Como “profana” que sou – e 

com isso quero dizer que não integro o ‘campo jurídico’, não tenho formação jurídica ou competência técnica 
e social, nos termos de Bourdieu, para integrar este campo – situo-me a partir de fora dele, de um lugar da 
curiosidade, da indagação e da observação das relações que se estabelecem nesse espaço. Este meu lugar 
me proporciona observar este espaço mais a partir de um estranhamento do que de uma familiarização. E, 
por isso, registrava, em meu diário de campo, notas sobre o espaço do júri, sobre as pessoas, os gestos, os 
procedimentos, as sensações e tudo o que ‘estar ali’ acabava produzindo. Uma das grandes curiosidades para 
quem assiste a uma sessão de julgamento pelo júri e não conhece o caso e nem os envolvidos, é justamente 
saber “quem é quem”. Quem matou ou tentou matar e quem morreu ou quase morreu. Em termos jurídicos: 
réus/rés ou vítimas. De um simples registro ‘quem é o réu ou ré e a vítima’ em cada caso que observava, ao 
longo do tempo, fui descobrindo que essa tarefa se tornava cada vez mais complexa e controversa.   

Este paper apresenta algumas reflexões preliminares da tese de doutorado que venho desenvolvendo 
junto ao Grupo de Pesquisa Violência e Cidadania do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFRGS 
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul), cujo objetivo principal é analisar como tem se configurado a 
atuação dos agentes jurídicos do tribunal do júri no Foro Central da cidade de Porto Alegre/RS, nos casos que 
envolvem homicídios entre homens e mulheres. O foco da análise repousa sobre os discursos dos agentes, 
procurando compreender que aspectos das relações de gênero são trazidos à tona para fundamentar as teses 
de acusação e defesa, como a categoria gênero emerge nesses discursos. Parte-se de uma hipótese geral que a 
atuação dos agentes jurídicos no espaço do júri leva em conta, na construção das teses de defesa e acusação, 
não apenas aspectos racionais e formais da ordem jurídica, nos termos de Weber (1996), mas incorpora 
aspectos que dizem respeito à vida social dos envolvidos, através da adequação aos “papéis esperados” nas 
relações entre homens e mulheres.

O trabalho de campo desta pesquisa, que iniciou ao final de 2008 e foi concluído em agosto de 2010, 
consistiu em observar e etnografar2 as sessões do tribunal do júri nos casos de homicídios de homens contra 
mulheres e de mulheres contra homens no Foro Central de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Embora as 
observações e análises do trabalho de campo não tenham contemplado apenas os discursos dos agentes 
jurídicos, mas o próprio ritual de julgamento com suas dinâmicas, os diferentes momentos que o compõem, 
com seus espaços e atores, neste paper a atenção estará focada na produção dos discursos e como os 
aspectos de gênero são trazidos à tona durante os julgamentos pelo tribunal do júri. Ademais, a tese ainda 
não está concluída, de modo que, o que se apresenta aqui são algumas reflexões preliminares sobre o material 
empírico. 

A sociologia do campo jurídico de Pierre Bourdieu
Para dar conta desta problemática de pesquisa, propõe-se um modelo teórico que articula três níveis 

de análise. Num primeiro nível, considerado de maior abstração teórica situa-se a teoria de Pierre Bourdieu 
(1996; 1998; 2001) – a partir de uma sociologia do campo jurídico, que constitui o referencial teórico e 
conceitual deste trabalho. Num nível mais intermediário propõe-se dialogar com os trabalhos que vem sendo 
produzidos no Brasil, desde a década de 80, sobre o tema de gênero e justiça para então considerar o 
contexto mais atual da atuação dos agentes jurídicos, particularmente no âmbito do tribunal do júri. 

A sociologia do campo jurídico de Pierre Bourdieu (1998) contribui para problematizar as questões 
colocadas neste trabalho. Uma primeira contribuição deve-se à perspectiva crítica do autor em relação ao 
campo jurídico que se propõe “neutro e universal” e, na verdade, expressa e reproduz relações de poder, já 
que está imbricado às relações sociais e não absolutamente autônomo em relação a ela como propõem seus 
membros.

Para Bourdieu (1996, p. 50), todas as sociedades se apresentam como espaços sociais, que podem ser 
compreendidas por meio do “princípio gerador” que funda essas diferenças, que estabelece a estrutura da 
distribuição das formas de poder relativas a cada espaço. Trata-se de um espaço social - campo – permeado 
por lutas e disputas entre os diversos agentes que o compõem e que enfrentam-se “com meios e fins 
diferenciados conforme sua posição na estrutura do campo de forças. Nesse sentido, cada campo tem um 
“princípio gerador” que confere as especificidades de cada espaço social e, portanto, o campo jurídico 
constitui-se como:

2  O recurso à etnografia mostrou-se particularmente importante, tendo em vista que as sessões de 
julgamento não puderam ser gravadas e, portando, o relato detalhado de cada julgamento foi registrado nos 
diários de campo para posterior análise.
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É o lugar de concorrência pelo monopólio do direito de dizer o direito, quer dizer, 
a boa distribuição (nomos) ou a boa ordem, na qual se defrontam agentes investidos 
de competência ao mesmo tempo social e técnica que consiste essencialmente 
na capacidade reconhecida de interpretar (de maneira mais ou menos livre ou 
autorizada) um corpus de textos que consagram a visão legítima, justa, do mundo 
social. (BOURDIEU, 1998, p. 212). 

Esse conceito permite pensar neste espaço como um campo de lutas, de disputas entre agentes 
munidos de diferentes volumes de capitais que, neste caso, competem pela verdade jurídica. Tratar este espaço 
da justiça a partir de uma ideia de “campo”, nos termos de Bourdieu, permite explorar a heterogeneidade de 
posições, de disputas de poder e mesmo compreender o sentido da produção dos discursos nesse espaço 
que é composto por agentes investidos de diversos capitais e poderes. 

Na sua sociologia do campo jurídico, Bourdieu também explora os discursos jurídicos e destaca a sua 
importância para que o campo mantenha uma ideia de neutralidade, legitimando a “verdade jurídica” que se 
produz neste espaço. Os discursos jurídicos são considerados pelo autor como produtos do funcionamento 
do próprio campo, que está determinado tanto pelas lutas e pelas relações de força que nele se estabelecem 
quanto pelas obras jurídicas que delimitam o espaço dos possíveis (BOURDIEU, 1998, p. 211). 

A partir dessas considerações, analisar os discursos produzidos nesse espaço possibilita adentrar nos 
meandros da produção de sentido, das significações dadas pelos agentes não apenas sobre as normas abstratas 
do direito, mas dos múltiplos aspectos que são trazidos à tona nos discursos e que vão conformando as lutas, 
as disputas pela verdade e mesmo o espaço dos possíveis dentro do campo. O discurso dos agentes jurídicos 
é o meio pelo qual sistematicamente se atualizam as regras do jogo, se estabelecem os limites do campo, se 
expressa a ideia de neutralidade e universalidade a que o campo se propõe. Nesse sentido, é interessante 
explorar como se constroem esses discursos, as ambigüidades e contradições presentes nessas falas que, 
mesmo apregoando um sentido de neutralidade (e são legitimados socialmente como neutros) trazem à tona 
aspectos da vida dos envolvidos na disputa pela verdade jurídica. 

Ademais, é central considerar nesta análise que os discursos não apenas reproduzem as categorias e 
mesmo as relações de poder e as desigualdades presentes na sociedade, se não que também as reforçam e 
(re) atualizam em função do poder de nomeação que detém o direito e o campo jurídico. 

O direito é, sem dúvida, a forma por excelência do poder simbólico de nomeação 
que cria as coisas nomeadas e, em particular, os grupos; ele confere a estas realidades 
surgidas das suas operações de classificação toda a permanência, a das coisas, que 
uma instituição histórica é capaz de conferir a instituições históricas (BOURDIEU, 
1998, p. 237). 

Por fim, é central igualmente pensar na dimensão simbólica do direito e de como essa dimensão 
explica, em parte, a manutenção e reprodução das desigualdades sociais, já que pressupõe uma forma ‘sutil’ 
de atuar, que se faz imperceptível, se “traveste” de neutra, de imparcial, legitimando formas desiguais de atuar, 
de um poder que não é reconhecido como arbitrário, como ilegítimo, mas ao contrario, é incorporado, 
pelos próprios ‘dominados’ como algo naturalizado, como uma “verdade jurídica’ que tem o poder, simbólico, 
de dizer “o que é o direito”, o que é o certo, o que é o errado, neste caso, particularmente em relação às 
questões de gênero. 

O Tribunal do Júri: um lócus privilegiado para análise do discurso jurídico
O campo jurídico, nos termos de Bourdieu, faz referência a um espaço bastante amplo, composto por 

uma multiplicidade de agentes e instâncias diferenciadas com atribuições, funções e dinâmicas distintas, que 
delimitam-se dentro do princípio gerador que norteia e define o campo. Considerando-se que este trabalho 
tem como foco os julgamentos e os discursos produzidos no âmbito do tribunal do júri, faz-se necessário 
problematizar o espaço particular do júri dentro do campo jurídico, pois entende-se que este espaço, embora 
integre o campo jurídico de forma mais ampla, apresenta algumas particularidades que precisam ser exploradas. 

O tribunal no júri, no Brasil, é o órgão do poder judiciário responsável pelos crimes dolosos contra a 
vida – homicídio, infanticídio, aborto e instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio (LOREA, 2003, p. 8). Por 
julgar crimes considerados de grande intensidade e que afrontam sobremaneira a consciência coletiva, como 
os crimes dolosos contra a vida, entende-se que esse julgamento deva ser diferenciado, não por membros do 
campo jurídico, mas pela própria sociedade. Portanto, neste espaço do campo, o veredicto é decidido pelos 

jurados e não pelos agentes jurídicos.
Para Figueira (2008, p. 132) essa definição de tribunal do júri, ou “Júri Popular” estava muito ligada 

a uma idéia de justiça democrática, de que esta era uma instituição democrática e popular, onde o povo 
também pudesse participar.

O modelo inglês de julgamento pelo Tribunal do Júri foi trazido para o Brasil (em 
1822) sob a influência da idéia matriz do liberalismo político – todo poder emana 
do povo e em seu nome é exercido – que produziu as condições ideológicas para a 
introdução e expansão das competências dessa instituição (FIGUEIRA, 2008, p. 132)

Conforme Sudbrack (2008, p. 135), inicialmente, na Constituição Imperial de 1824, o Júri aparece com 
atribuições para julgar todos os casos e só posteriormente passou a apreciar as causas criminais. Para o caso 
do Rio Grande do Sul, a autora destaca que em 1895, Julio de Castilhos decretou e promulgou a Organização 
Judiciária do Estado, através da Lei n.º 10 de 16 de dezembro, prevendo nos artigos 53 a 67 a criação e 
organização do «Tribunal do Jury». 

Para Kant de Lima (2004), o tribunal do júri constitui-se numa das três formas de produção da 
verdade jurídica, juntamente com o inquérito policial (que é um procedimento administrativo e não judicial) 
e o processo judicial3. O inquérito judicial, ou processo judicial, inicia-se com a formalização da denúncia por 
parte do promotor de justiça, que segue com os interrogatórios dos envolvidos (acusados, testemunhas). 
O tribunal do júri ocorre quando há uma denúncia do promotor de justiça que é “acatada” pelo juiz por 
entender que há indícios ou provas suficientes de que o acusado tenha cometido o crime em questão. Essa 
decisão do juiz para o encaminhamento ao tribunal do júri chama-se “decisão de pronúncia”, pela qual o juiz 
decide “pronunciar” o acusado pelo crime que está sendo julgado (FIGUEIRA, 2008).

Desta forma, entende-se que o tribunal do júri tem uma especificidade em relação ao campo jurídico, 
fundamentada, sobretudo, na sua composição, que não é apenas de membros do campo jurídico, mas de 
pessoas da sociedade – os jurados - que, naquele momento, são investidos do poder de julgar, de decidir 
sobre a vida dos réus. Nesse sentido, pode-se dizer que o campo jurídico – através do tribunal do júri, abre 
mão do “direito de dizer o direito” e o “divide”, o concede, neste momento, aos “profanos” àqueles que não 
possuem a competência técnica e social para atuarem ou serem reconhecidos enquanto membros do campo 
jurídico.  Essa configuração altera a dinâmica do campo e do próprio sub-campo: o tribunal do júri. Há uma 
especificação do campo nesse sentido, qual seja, de que não é composto apenas por membros jurídicos e, 
mais do que isso, de que os “profanos” tem ali, naquele espaço, o poder de decisão sobre a absolvição ou a 
condenação dos réus. Essa configuração altera a dinâmica, não apenas do campo mas do espaço mesmo do 
júri, no sentido de que as versões em disputa neste espaço não objetivam convencer um juiz, mas pessoas que 
são, muitas vezes, “leigas” no que diz respeito às normas e preceitos do direito e, portanto, os critérios de 
validação dessa verdade não limitam-se àqueles que são próprios do campo, mas recorrem a outras formas 
de validar esse discurso que não tem fundamento apenas no ordenamento jurídico4. 

Desta forma, para pensar particularmente nas especificidades do tribunal do júri, dentro do campo 
jurídico, recorre-se aos estudos de Weber (1996) sobre a ordem jurídica. O autor desenvolve dois pares de 
conceitos ideal-típicos: racionalidade versus irracionalidade e formalidade versus materialidade, para analisar 
as características internas de uma ordem jurídica e a interpretação e aplicação do direito. A racionalidade se 
caracteriza pelo recurso a regras formais e abstratas e manifesta-se pela sua generalização enquanto que a 
irracionalidade diz respeito à fundamentação em valores emocionais e individuais. Em relação aos critérios de 
decisão adotados por um sistema jurídico, a formalidade diz respeito a critérios que são próprios do campo 
jurídico, enquanto que a materialidade refere-se a critérios de decisão que são externos ao sistema jurídico, 
como valores éticos, religiosos, morais. (AZEVEDO, 2005), (WEBER, 1996). 

Desta forma, ao considerar que, no caso do júri, o poder de decisão sobre os acusados repousa 
3  Em outro trabalho, o autor faz uma comparação entre o sistema jurídico brasileiro e o norte 
americano, destacando que nos Estados Unidos o sistema de controle social reivindica uma origem popular 
e democrática e o campo do direito tem no trial by jury system e na plea bargaining sua principal instância 
de legitimação, onde as arbitragens pelo júri são representadas como arenas públicas. No Brasil, ao contrário, 
o “sistema jurídico alega ser produto de uma reflexão iluminada, que opera com códigos decifrados pelos 
juristas” e que tem na “inquirição” a forma primordial de estabelecer a verdade (KANT DE LIMA, 1995, p. 13) 
4  Por exemplo, a linguagem utilizada pelos agentes precisa ser inteligível para os “profanos” que, via de 
regra, não dominam a linguagem e as normas deste espaço. Isso aparecia frequentemente nas falas dos agentes 
que, durante os julgamentos, faziam todo um esforço de “tradução” dos termos jurídicos, já que estavam num 
espaço onde “leigos” precisavam entender o que estava sendo dito. 
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nas mãos dos jurados e, portanto, não membros do campo jurídico podem ser acionados tanto aspectos 
racionais/formais da ordem jurídica quanto irracionais/materiais, no sentido de que as decisões produzidas 
pelos jurados neste espaço não demandam uma fundamentação jurídica, mas cada jurado vota de acordo 
com sua consciência e, portanto, mais do que uma fundamentação jurídica das teses, trata-se de convencer 
os jurados e assim, aspectos irracionais/materiais podem igualmente ser trazidos à tona na construção das 
teses, no sentido de aproximar as discussões da linguagem e do entendimento dos jurados. Essa configuração 
do júri altera a dinâmica do campo jurídico, há linguagens, regras, atores específicos que fazem com que os 
critérios para interpretar e validar a ordem jurídica, neste caso, não sejam apenas aqueles relativos e internos 
ao próprio campo. 

  O que se quer enfatizar aqui é não apenas a centralidade do tribunal do júri como um lócus 
de análise, mas sobretudo que a verdade jurídica construída nessa instância de julgamento é diferente 
daquela forma de construir a verdade jurídica do processo, por exemplo. O tribunal do júri constitui-se 
num lócus privilegiado de análise, especialmente no que diz respeito aos discursos dos agentes jurídicos. E 
é particularmente no momento dos debates, durante os julgamentos, que são explicitados esses discursos, 
de uma forma diferente daquela que é construída no processo – por isso, particular. É nesse espaço que os 
agentes lançam mão de todo um recurso à teatralização a uma dramatização, como se estivessem (e de fato 
estão) contando uma história, com “atores” ou “personagens” sobre um fato que eles precisam aproximar o 
máximo possível de alguma representação do “real”, dotá-lo de realidade, de credibilidade e, para isso, não se 
recorre apenas aos aspectos racionais e formais da ordem jurídica, mas igualmente aos irracionais/materiais, 
quando entram em cena os aspectos sociais da vida dos envolvidos. É nesse momento que os diferentes 
“atores” são apresentados ao público – jurados, pessoas que assistem a sessão e, é nessa apresentação que 
eles são “construídos juridicamente” como culpados(as) ou inocentes. Nesse sentido que esse momento 
assume particular importância na análise, pois é justamente nessa construção que vem à tona o perfil dos 
envolvidos, para além da tipificação jurídica dos fatos5.    

Estudos de gênero e o campo jurídico
 
A partir da década de 80, a questão da violência contra a mulher passou a ter maior visibilidade, já 

que se constituía como bandeira principal do movimento de mulheres na época. Em função dessa visibilidade 
maior da questão e do surgimento de experiências diferenciadas de atendimento à mulher, como por exemplo, 
o SOS Mulher6, em São Paulo e a própria criação da primeira Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), 
em 1985, muitos estudos começaram a ser desenvolvidos nessa área e, boa parte deles, concentrava-se na 
análise da recente experiência das DDM’s, procurando compreender os motivos que levavam às agressões, as 
circunstâncias, os perfis de vítimas e agressores, bem como o próprio processo de criação dessas delegacias, 
as dinâmicas estabelecidas, os dilemas e problemas enfrentados nesses primeiros anos. Entretanto, eram 
mais raros os trabalhos que buscavam analisar o trâmite do processo e a atuação da justiça nesses casos. 
Nesse sentido, apresentam-se aqui alguns estudos desenvolvidos, desde a década de 80 até um contexto mais 
recente, sobre gênero e justiça, que são importantes para contextualizar esta reflexão.

 Um trabalho pioneiro nesta área foi o de Mariza Corrêa (1983), em que a autora demonstra, pela 
análise de processos de homicídios, que nos casos de violência contra mulheres julgados pela justiça, a decisão 
final do processo foi tão mais favorável ao agressor quanto mais seu comportamento se aproximou de um 
modelo masculino (ser bom pai, bom trabalhador, honesto), concomitantemente houve um afastamento do 
modelo feminino (esposa fiel, mãe dedicada e zelosa com os filhos). 

Outros estudos como de Ardaillon e Guita Debert (1987) e Wânia Pasinato (1998) apontam que no 
julgamento pelo sistema de justiça nos casos envolvendo conflitos entre homens e mulheres, as resoluções 
judiciais objetivam preservar a família e, de certa forma, respondem aos anseios sociais sobre os “papéis” 
dentro dessa família. As pesquisas também indicam que em casos de violência contra a mulher o que é 
julgado não é o crime, mas o comportamento das pessoas envolvidas e sua adequação aos modelos sociais 
5  Para além de considerar os discursos produzidos no júri, cabe destacar a importância da dimensão ritual desse espaço, 
que também é explorada na tese, fundamentando-se, sobretudo, nos trabalhos de Garapon (2000) e Schritzmeyer (2001) que 
exploram o ritual judiciário, a dramaticidade desse espaço de julgamento, o jogo, as retóricas, os diversos procedimentos e seus 
quadros de significados que são importantes para analisar não apenas os discursos dos agentes, mas toda simbologia desse ritual, 
o contexto onde esses discursos são produzidos, as relações de poder, as disputas e a forma de produzir a verdade jurídica nesse 
espaço. 
6  O SOS Mulher foi objeto de estudo de um importante trabalho da antropóloga Maria Filomena 
Gregori (1993).

de “homem” e “mulher”. 
Também incluem-se no rol de estudos e pesquisas sobre gênero e justiça trabalhos que analisam os 

homicídios cometidos entre homens e mulheres. Para Blay (2003) os homicídios de mulheres fazem parte 
da realidade e do imaginário brasileiro há séculos, que expressam uma visão “romântica” do crime, cujo 
motivador era, muitas vezes, o próprio amor que o marido nutria pela mulher. Assim, várias sensibilidades 
foram se configurando sobre homicídio de mulheres, criando e re-criando representações acerca desse tipo de 
violência que também perpassam o campo jurídico e são utilizadas no julgamento desses casos. Para Machado 
(2009) o assassinato é, muitas vezes, é o momento máximo de uma violência que quase nunca é uma primeira 
violência, mas que é o resultado de uma trajetória de agressões, maus-tratos e humilhações às mulheres. 
Almeida (2001), por sua vez, analisa casos de mulheres que matam e mostra que há diferentes significados e 
motivações nos crimes cometidos pelas mulheres e que elas não matam apenas porque sofreram violência 
dos seus companheiros, mas matam também seus inimigos. O estudo também mostra que as mulheres que se 
aproximavam mais de um modelo de boa mãe, boa dona-de-casa, recebiam penas menores do que mulheres 
com outro perfil. 

É interessante observar que, assim como apontam em outro estudo Carrara, Vianna e Enne (2002) os 
crimes ocorridos no âmbito doméstico ainda encontram resistência de serem julgados pelo sistema judiciário. 
Persiste, como apontam Debert, Gregori, Oliveira (2008), uma concepção de “salvaguarda” da família, uma 
dificuldade de aceitar que existe crime e violação dentro da família, atribuindo um caráter de “naturalização” 
dessas formas de violência.  

No estudo de Guita Grin Debert, Renato Lima e Patrícia Ferreira (2008), em que analisam todos os 
julgamentos realizados em 2003, na 1ª Vara do Tribunal do Júri de São Paulo, os autores identificaram que 
boa parte dos homicídios julgados naquele ano envolviam conflitos interpessoais diversos, nos quais vítimas 
e agressores eram, em sua maioria, conhecidos (DEBERT, LIMA, FERREIRA, 2008, p. 112). Segundo eles, nesses 
casos, a absolvição é conduzida por uma lógica de defesa da família e da adequação ao perfil social das vítimas 
e acusados. Os autores também mostram que há uma tendência de absolvição e de condenação em regime 
aberto nos casos de homicídio, que expressa a invisibilidade desses crimes para os operadores jurídicos, 
negando a periculosidade dos réus, para os quais o crime é visto como algo pontual e não recorrente, quase 
como um “acidente”, uma exceção na sua trajetória.

Para Debert, Lima e Ferreira (2008a), em outro estudo, as principais considerações apontam 
inicialmente que, a família nuclear orienta o instrumental jurídico brasileiro, pois estabelece na Constituição, 
deveres e atribuições entre pais e filhos, e que, “em outras palavras, a idéia da complementaridade de papéis 
sociais é a pedra de toque da construção da família como espaço da harmonia e oculta a dominação, o poder 
e a violência envolvidos nas relações de gênero e de gerações” (DEBERT, LIMA e FERREIRA, 2008a, p. 179). 

Desta forma, mesmo em estudos mais recentes ainda é possível identificar essa lógica de atuação 
que prima pela defesa da família, que associa réus/vítimas às expectativas socialmente aceitas de como “deve 
ser” um “homem” e uma “mulher”, que se deixa perpassar por relações desiguais de gênero. Se a atuação da 
justiça, como apontaram os autores, está hoje mais ambígua do que em tempos anteriores, o contexto atual 
assume particular destaque para análise do sistema de justiça em casos de conflitos de gênero.

O que, de certa forma, esses estudos sobre gênero e justiça problematizam é que em casos envolvendo 
questões de gênero são trazidos à tona aspectos do comportamento e dos “papéis” sociais de gênero dos 
envolvidos, como forma de considerá-los mais ou menos culpados pelos crimes. 

A partir das contribuições desses estudos, a reflexão de gênero proposta neste trabalho pretende 
dialogar com os importantes “achados teóricos” desses trabalhos, partindo de uma teorização de gênero 
conforme proposta por Joan Scott (1995). Para esta autora, o conceito de gênero se divide em duas partes: 
primeiro o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre 
os sexos e, segundo, gênero constitui-se como uma forma primária de dar significado às relações de poder 
(SCOTT, 1995, p. 86). A primeira definição do gênero implica em quatro elementos inter-relacionados sendo 
que um deles adquire importância crucial nesta reflexão, nomeadamente aquele que se refere aos “conceitos 
normativos que expressam interpretações dos significados dos símbolos (doutrinas religiosas, educativas, 
científicas, políticas ou jurídicas) que tomam a forma típica de uma oposição binária que afirma de maneira 
categórica o sentido de ser homem e de ser mulher” (SCOTT, 1995, p. 86/87).

Essa forma de conceber as relações de gênero contribui para problematizar este trabalho, tendo em 
vista que Scott (1995) está preocupada em mostrar as formas sociais pelas quais essa oposição binária entre 
homens e mulheres é construída em diferentes espaços sociais. 

Problematizar como se dá essa construção no campo jurídico e, particularmente no tribunal do 
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júri, contribui para mostrar uma das dimensões pelas quais os sujeitos de gênero são construídos, “fazendo 
explodir essa noção de fixidez, descobrindo a natureza do debate ou da repressão que leva à aparência de 
uma permanência intemporal na representação binária do gênero” (SCOTT, 1995, p. 87). 

Se tratamos a oposição entre homem e mulher como problemática e não como 
conhecida, como algo que é contextualmente definido, repetidamente construído, 
então devemos constantemente perguntar não apenas o que está em jogo em 
proclamações ou debates que invocam o gênero para explicar ou justificar suas 
posições, mas também como compreensões implícitas de gênero estão sendo 
invocadas ou reinscritas. (SCOTT, 1995, p. 93).

Desta forma, destaca-se igualmente a importância de considerar a dimensão relacional de gênero, no 
sentido de trazer à tona os processos de construção não apenas dos papéis das mulheres, mas dos homens, 
tendo em vista uma problematização dessa construção binária, possibilitando trazer à tona as relações de 
poder que estão presentes nessa construção. 

Uma etnografia do tribunal do júri: os aspectos de gênero nos discursos jurídicos

A análise da atuação dos agentes jurídicos no espaço o júri mostra mais um quadro de continuidades 
do que de rupturas em relação ao que os estudos sobre gênero e justiça vinham apontando. Também no 
espaço do júri se observa uma adequação de réus, rés e vítimas aos “papéis esperados” de gênero, para 
conferir ou retirar a credibilidade dos envolvidos, como muitos estudos desenvolvidos desde a década de 
80 já apontavam.  Entretanto, é interessante aprofundar alguns aspectos dos discursos de gênero produzidos 
nesse espaço, explorando as funções e formas que os aspectos de gênero assumem nesse espaço do campo 
jurídico. 

De forma geral, é possível distinguir dois discursos mais recorrentes produzidos nos julgamentos 
pelo tribunal do júri: há uma percepção generalizada entre os agentes jurídicos de que os crimes que chegam 
nesta instância ou inserem-se num contexto de “crimes do tráfico de drogas” ou dos “crimes da paixão”. Essa 
distinção é importante para compreender como opera, nos discursos dos agentes, a adequação aos papéis 
de gênero. Cada caso que chega a julgamento, envolvendo homens e mulheres, é inserido numa dessas duas 
lógicas discursivas. Os “crimes da paixão”, via de regra, referem-se a casos que envolviam relações conjugais 
ou mesmo entre pessoas conhecidas e, para estes casos, há um determinado tipo de discurso. Por outro lado, 
nos casos considerados como pertencentes aos “crimes do tráfico de drogas” a motivação do crime ou os 
envolvidos podem não ter relação com o tráfico, mas em função do perfil dos envolvidos, do seu contexto 
social de origem eles acabam sendo inseridos num discurso que os associa ao tráfico de drogas, o que revela 
uma interação entre as categorias de gênero e classe social. 

Enquanto nos “crimes do tráfico de drogas” o discurso busca desvalorizar os envolvidos e valorizar 
ou intensificar a gravidade do crime, nos “crimes da paixão” a dinâmica discursiva assume outros contornos: 
há uma invisibilização do crime e uma valorização dos envolvidos, que não são vistos como “criminosos” mas 
como indivíduos que cometeram um crime por um sentimento extremado de amor, ou como algo pontual 
em suas trajetórias, quase como uma “exceção” em suas vidas, como já apontavam os estudos de Debert, 
Lima e Ferreira (2008) .

É sob esta distinção que se configura a dinâmica dos discursos no tribunal do júri e que é importante 
para compreender como são trazidos à tona os aspectos de gênero nesse espaço. 

Nos casos que expressam um discurso dos “crimes do tráfico de drogas”, a credibilidade de ambos os 
envolvidos – réus/rés ou vítimas - fica em suspenso. É como se todas as pessoas envolvidas no caso ou ligadas 
àquele contexto ficassem marcadas pelo “mundo do crime” e a ele se submetessem ao invés de recorrerem 
ao sistema de justiça. Um dos defensores fala da ré dizendo:

Não digo que seja uma pessoa maravilhosa, que vai à igreja e tal, mas eu não conheço 
a vida dela, a vida dela não me interessa (...) A culpa dela foi ter morado na vila. E vila... 
sabe, vila é vila... tráfico de drogas. (Diário de campo, julgamento em 14/07/2010).

Nestes casos impera uma lógica discursiva do “aqui ninguém é santo” como afirmou um promotor. 
Com isso ele quer dizer que, nestes contextos nem vítima e nem réus/rés são “santos” ou merecedores de 
credibilidade. Outro defensor refere que, nestes casos, “ninguém leva tiro de graça” e para ele, as vítimas 

sempre têm alguma relação com os réus/rés. 
Os crimes da paixão têm um status diferenciado em relação a outros crimes para os agentes do 

tribunal do júri. Primeiro porque eles envolvem aspectos das relações conjugais ou de proximidade entre 
homens e mulheres, ou seja, para que se insira dentro de um discurso de “crime da paixão” é preciso que o 
fato tenha sido motivado por alguma questão relativa ao relacionamento entre ambos7.

O discurso que é utilizado nesses casos difere do discurso das “relações do tráfico” pois, ao contrário 
de uma “sobre valorização do crime” como ocorre neste último, nos “crimes da paixão” a dinâmica discursiva 
expressa uma “invisibilização” dos crimes, como se fossem considerados de menor gravidade, sem riscos 
para a sociedade em comparação a outros crimes. Por conseguinte, ao invés de uma “desvalorização” dos 
envolvidos, como ocorre nos discursos das “relações do tráfico”, nos “crimes da paixão” há uma relutância 
em reconhecer a culpabilidade dos réus, que não são vistos como criminosos.

Promotora: Eu não to dizendo que ele é bandido. Mas ele não é o homem maltratado 
e sacrificado pela mulher, como disse o defensor. Tão delicado assim ele não é. (...) 
Mesmo que ele não queira admitir a relação estava desgastada. 
(Diário de campo, julgamento em 30/03/2010)

Neste trecho a própria promotora que faz a acusação do réu reconhece não ver nele um “bandido” 
pelo fato de ter cometido uma tentativa de homicídio contra a sua mulher e, no próximo trecho o promotor 
argumenta que, mesmo tento matado a sua esposa ele teria sido o único homem que a amou. 

Promotor: Esse homem está aqui hoje é um homem de bem, que talvez tenha sido o 
único que a amou. (Diário de campo, julgamento em 09/06/2010).

Os discursos dos “crimes da paixão” trazem mais à tona um enfoque na família, nos papéis 
desempenhados por cada um (homem e mulher) dentro da relação conjugal/familiar, aspectos da intimidade 
dos envolvidos, suas condutas, personalidades e de como era o relacionamento entre os envolvidos.

Em geral, os estudos que analisam o tratamento/atendimento da justiça às questões de gênero, 
trabalham com crimes conjugais ou apenas na dimensão de como as mulheres são atendidas. Ao considerar 
crimes que saem da esfera dos crimes conjugais, foi possível observar que também nestes casos opera uma 
adequação aos papéis de gênero, mesmo que não tenham sido motivados por questões ligadas às relações 
entre homens e mulheres. Entretanto, para os crimes conjugais, aqueles sobre os quais se produz o discurso de 
“crimes da paixão”, conforme identificado neste estudo, a adequação aos papeis de gênero é mais enfatizada 
e traz à tona aspectos do relacionamento entre os envolvidos e questões mais ligadas à intimidade de ambos.  

Para compreender como a categoria gênero emerge neste espaço e quais as apropriações de gênero 
presentes nos discursos dos agentes jurídicos do tribunal do júri, é imprescindível que se considere quais as 
“regras do jogo” que orientam e organizam a atuação dos agentes e os seus discursos, de modo a compreender 
algumas especificidades da produção dos discursos neste espaço. 

Trata-se de um discurso que adéqua papéis sociais de gênero, como já verificado em outros estudos, 
mas que se insere numa lógica de disputa da verdade jurídica que é própria do júri, marcada pela retórica, 
pela dramatização, pelas narrativas opostas que se dão num espaço onde acusação e defesa se enfrentam na 
disputa pela verdade jurídica. 

A adequação a determinados “papéis” de gênero assume uma importante função na disputa pela 
verdade jurídica nesse espaço, ela confere credibilidade/legitimidade às versões que se confrontam entre 
acusação e defesa através de um “deslocamento” entre os papéis de réus/rés e vítima. Promotores e defensores 
lançam mão dos discursos sobre “quem são os homens” e “quem são as mulheres” num jogo de disputa pela 
verdade jurídica, para saber quem será o “vencedor”, qual tese vai ser aceita pelos jurados. Há um “alvo” a ser 
atingido com os discursos que se produzem nesse espaço: os jurados. Eles precisam ser “convencidos” sobre 
as teses que são defendidas. Esse “deslocamento” orienta-se pelas teses que são defendidas pela acusação e 
pela defesa e fazem com que o mesmo sujeito seja ora réu ou ré e ora vítima. Os trechos abaixo ilustram 
como se processa esse “deslocamento”.

 
Promotor: A cara dela é de quem cuida de criança e de quem vai à Igreja. Eu to 
aqui com uma dona-de-casa que prepara o chinelo para o marido, espera ele com a 
comida pronta, cuida de criança” (...) não há indícios de que ela tivesse envolvimento 

7  Apenas um dos casos enquadrados nos discursos “crimes da paixão” não envolvia um relacionamento 
conjugal. Tratava-se de um crime entre membros da família, mas que não tinham relações conjugais. 
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na quadrilha. 
(Diário de campo, julgamento em 16/03/2010) 

Nesse primeiro trecho o promotor pede a absolvição da ré e constrói sua argumentação distanciando-a 
do papel de uma “criminosa”. Para tal, enfatiza seu papel de mãe, esposa e frequentadora de igreja, portanto, 
não portadora de uma índole criminosa, produzindo um deslocamento de ré para vítima. No próximo trecho, 
o defensor do réu argumenta que, na verdade esse réu era uma vítima nas mãos de sua esposa e cometeu 
uma tentativa de homicídio em função de anos de opressão que sua mulher lhe impunha. 

Defensor: A vítima, essa “moça tão puritana”? 
Esse réu [ex companheiro da vítima] foi massacrado durante 9 anos por ela e ele 
sustentava ela, ele dava tudo o que ela pedia”
[Discurso defesa alegando que o réu era uma “vítima nas mãos da vítima”] 
(Diário de campo, julgamento em 30/03/2010)

O próximo trecho refere-se a um dos casos inseridos nos discursos dos “crimes da paixão” e expressa 
a tentativa, por parte do promotor, de “por em suspenso” a credibilidade da ré, intensificando a sua imagem 
de culpada em função do seu comportamento sexual.

Promotor: E o comportamento dela (ré) como era? 
Testemunha: Ela bebia bastante, era de bater boca na rua
Promotor: Eu lhe pergunto se era uma moça namoradeira? Testemunha: Sim
Promotor: E isso lhe desagradava? Testemunha: sim (...)
Promotor: Todos nós somos homens de bem – quem de nós nunca ouviu uma mulher 
assoviando e foi balançando o rabinho? E uma mulher com boa performance? E não 
me entendam mal.... (...) você olha para ela e diz que ela é preparada, a gente que é 
macaco velho sabe”
São dois tipos diferentes de mães aqui. [se refere à mãe da vítima e a ré)
(Diário de campo, julgamento em 05/08/2010)

Por fim, este próximo trecho ilustra a tentativa do defensor de construir a imagem do réu como um 
pai, no sentido de trazer credibilidade e atenuar a conduta do réu que tentara matar sua companheira por 
ciúmes.

Quando se ama, como se ama um filho.... a sua verdadeira paixão é a sua filha, ele não 
quer nada com a vítima, ele quer a filha (...) ele é um pai, será que ele merece tanta 
punição? 
[Defesa réu acusado tentativa homicídio contra a mulher]
(Diário de campo, julgamento em 30/03/2010)

A adequação aos papéis de gênero, no âmbito do tribunal do júri, assume uma forma e uma função 
peculiar. A forma pela qual ela ocorre é através das narrativas por oposição. Quando lançam mão desse 
discurso, os agentes estão frente a frente, frente aos jurados, frente ao público. Um precisa tentar neutralizar 
ou desconstruir a narrativa do outro, para que ela não se estabeleça como verdade e, portanto, uma narrativa 
se opõe continuamente à outra fazendo com que um mesmo sujeito seja ora um réu/ré ora uma vítima. Os 
aspectos de gênero cumprem, desta forma, uma função central nesse processo de construção dos discursos, 
pois são recorrentemente utilizados e contribuem na produção desse deslocamento, constituindo-se num 
importante recurso de poder que lançam mão os agentes nas disputas pela verdade no júri. 

Analisar os discursos dos agentes jurídicos possibilitou verificar que os aspectos de gênero são trazidos 
à tona mesmo em casos que não foram motivados por questões de gênero ou das relações entre homens 
e mulheres, o que mostra a eficácia de recorrer a este discurso como forma de legitimar ou deslegitimar as 
versões na disputa pela verdade no âmbito do júri. A distinção entre discursos que remetem ao tráfico de 
drogas ou aos crimes passionais revela e, ao mesmo tempo, reforça que mesmo tratando-se de homicídios, 
alguns são mais condenáveis que outros assim como os envolvidos nesses crimes.

Ao trazer à tona a forma pela qual se constroem os argumentos de culpados e inocentes no júri, 
enfatizando particularmente os aspectos de gênero nesses discursos, este trabalho contribui para compreender 
mais uma das dimensões pelas quais se produzem os sujeitos de gênero, explicitando que gênero não diz 
respeito a uma categoria fixa, imutável e “natural”, mas que é produzida nas relações sociais, neste caso, num 
espaço do campo jurídico. Explorar os discursos do júri revela novas e antigas formas de significar as relações 
de gênero contribuindo para reforçar o binômio homem – mulher no contexto do campo jurídico que, nos 
termos de Bourdieu (1998), tem o poder de enunciação, e, portanto, de conformar sujeitos, de conceder e 
limitar direitos, (re) atualizando sistematicamente as relações de poder de gênero. 

Ademais, a análise dos discursos no júri revela toda a dimensão de “construção” desse binômio homem 
– mulher, explicitando como se constroem esses significados e como os aspectos de gênero são utilizados 
num “jogo” de produção da verdade jurídica. Os aspectos de gênero inserem-se nesta lógica de produção de 
verdade que precisa imprimir realidade, credibilidade às versões e, portanto, é importante considerar que os 
discursos que se produzem nesse espaço não tratam dos envolvidos “em si” mas de qual estratégia discursiva 
será mais eficaz para construir ou desconstruir a imagem desses “personagens”.

Considerações finais

Os aspectos de gênero são recorrentes na produção dos discursos no júri cumprindo uma função 
na dinâmica dos julgamentos: o deslocamento nos papéis de réus/rés-vítimas, que é uma estratégia central 
dos agentes jurídicos para atribuir credibilidade não apenas aos envolvidos, mas às próprias teses que estão 
em disputa nesse espaço e, por isso, configuram-se num importante recurso de poder utilizado nas lutas e 
disputas pela verdade no espaço do júri. Da mesma forma, esses discursos assumem uma forma particular: 
a das narrativas por oposição, que expressam todo caráter de “construção” que esses discursos assumem, 
pois um mesmo envolvido pode ser, ao mesmo tempo, construído de diferentes formas pela acusação e pela 
defesa.

Desta forma, o discurso produzido no júri expressa tanto aspectos racionais formais da ordem 
jurídica (como argumentos que remetem às normas abstratas do direito) bem como aspectos irracionais e 
materiais da ordem jurídica, ao lançar mão da estratégia da adequação aos papéis de gênero para validar e 
dar credibilidade aos envolvidos e às versões em disputa. E, para além de reproduzir as categorias do mundo 
social na produção da verdade jurídica, o campo jurídico “tem poder simbólico de nomeação, que cria as 
coisas nomeadas” (BOURDIEU, 1998) e, desta forma, ao utilizar-se dos papéis de gênero para construir 
sujeitos mais ou menos merecedores de justiça acaba também por (re) atualizar formas de significar as 
relações de gênero numa dinâmica de disputa pela verdade que hierarquiza de acordo com a adequação aos 
papéis esperados de gênero. 
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Resumo:
 Nos anos de 2008 e 2009 realizamos uma pesquisa na zona rural do município de Barbacena, interior 
de Minas Gerais, com o intuito de se investigar o surgimento da figura dos juízes de paz na elaboração 
social da solidariedade e do conflito, de forma a dispor o espaço de memória da classe rural dominante 
enquanto campo de análise. O intuito primordial deste trabalho foi investigar a cultura popular sobre justiça 
sob o domínio cotidiano daquelas comunidades rurais no sentido de pesquisar as formas de reprodução de 
desigualdades sociais e das relações de poder pertinentes ao espaço rural.
 Para que a grandeza da proposta em pesquisa fosse alcançada, usamos práticas e disposições 
metodológicas da pesquisa de campo com referências na Etnografia (coleta de dados, entrevistas e observação). 
Partimos assim de pressupostos metodológicos próprios da antropologia social e da sociologia. Ao final da 
pesquisa foi produzido um documentário etnográfico intitulado “Juízes de Paz”, que participou de festivais e 
de ciclos de debates em diversas instituições de ensino.
 Tendo em relevância todos os aspectos já relatados acima, a pesquisa em proposta pôde considerar 
em suas constatações preliminares, a formação local de um espírito de solidariedade e corporativismo focado 
de maneira determinante nas relações de conflito. Pudemos, dessa forma, suscitar a elaboração teórica de 
um novo “sentimento” de justiça disposto e reproduzido por mediações jurídicas informais e relacionado, em 
sua natureza, com valores e crenças da cultura popular local. Dessa forma, o direito foi destacado enquanto 
fato social responsável em contribuir, em toda a sua construção e reprodução com a coesão dos grupos 
sociais pesquisados de forma a balizar relações obrigacionais e morais. Foi-nos permitido assim apreender 
contradições sociais capazes de compor qualquer sociedade contemporânea, fato que dá a esta pesquisa o 
caráter de um debate universal e necessário.
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PROBLEMAS SOCIAIS SOB A ÓTICA DOS DIREITOS HUMANOS: o papel da 
família no âmbito das relações sociais.

Adriane Denise Cerri1

RESUMO

O presente trabalho aborda a temática da família e dos direitos humanos na formação do 
indivíduo no âmbito de suas relações. É importante entender as possíveis causas desse 
fenômeno, a começar pelo processo de crescimento da economia brasileira, através dos 
grupos dominantes a partir da década de 70 e do grande capital monopolista, originando 
a modernização de forma rápida e desigual: a sociedade brasileira passou em pouco tempo 
de uma sociedade agrária e rural, para uma sociedade urbana e industrial. Porém, em razão 
da diversidade cultural do país, essa passagem não ocorreu da mesma maneira e no mesmo 
ritmo em todo o território. Em consequência dessas mudanças, o modo de viver da população 
foi alterado, surgindo problemas que antes não eram vislumbrados. Dentro desse contexto, 
os direitos humanos são essenciais, sem eles não se reconhece o conceito de vida. Esses 
direitos correspondem a cada momento de um povo, acompanhando as formas de pensar e as 
visões de uma determinada realidade. Em razão dessa disparidade econômica, os programas 
sociais já não alcançavam todos de forma igual, pois, as camadas sociais menos favorecidas 
despendiam mais tempo em busca do mínimo necessário pra sua sobrevivência. E, em razão 
disso, a família foi ficando em segundo plano e a falta de políticas sociais condizentes com cada 
realidade culminou numa distorção de comportamento social praticada pelos jovens dentro 
e fora da instituição familiar. Por fim, sob a ótica dos direitos, os programas sociais brasileiros 
devem ser concebidos de forma universal e irrestrita, em cada seio familiar como requisito 
único para o aferimento de um direito.

Palavras-chave: problemas sociais; família; direitos humanos; modernização

1 INTRODUÇÃO

 No âmbito familiar, anteriormente ao capitalismo, à mulher cabia o espaço privado, 
cuidando do lar e dos filhos e de submissão ao marido, ao homem, o espaço público, de 
dominação e comando da esposa e do lar, e os filhos eram responsáveis em “ajudar” seus pais 
nos serviços da casa. 

Cabe lembrar que, o presente estudo versa sobre o modelo tradicional de família, aquele 
de antes da Revolução Industrial, quando possibilitou o ingresso das mulheres no mercado 
de trabalho. Diante deste cenário, ocorreram inúmeras lutas e movimentos sociais fizeram 
com que as mulheres passassem a buscar seus direitos de igualdade e liberdade. As feministas, 
como eram chamadas, foram duramente criticadas, em face da maneira agressiva com que 
tratavam os homens, ou quem fosse contra esse novo modelo de luta feminina. Porém, a luta 
das mulheres pelo seu “lugar”, tanto na sociedade como dentro de seu lar. Assim como, as 
crianças também passaram a exercer um papel importante na concepção da família moderna.
 A partir da evolução da ciência, dos movimentos sociais do século XX e da globalização, 
a família passou por transformações. Tais mudanças levaram à nova maneira de olhar o direito 
sob a ótica dos Direitos Humanos, a partir da noção de dignidade da pessoa humana.
 Nesse sentido, a família e o casamento, constitucionalmente tutelados na Constituição 
Federal do Brasil de 1988 e na Declaração Universal dos Direitos Humanos, são a base de 
qualquer sociedade, e acima de tudo, ideais de felicidade e de união.
1  Acadêmica do V Eixo de Direito do Centro Universitário Ritter dos Reis – Campus/Canoas. E-mail: 
dri.cerri@hotmail.com

A proposta deste trabalho é contribuir para o entendimento da diferenciação social 
entre sujeitos e das relações sociais, sob a ótica dos direitos humanos na instituição familiar e 
a constante luta por dignidade, liberdade e igualdade.

2 CONTEXTO HISTÓRICO E ORIGEM DOS PROBLEMAS SOCIAIS SOB A 
ÓTICA DOS DIREITOS HUMANOS.

 A mecanização industrial iniciada na Inglaterra a partir do final do século XVIII, através 
da expansão da atividade do setor de produção, a chamada Revolução Industrial, trouxe a 
industrialização, e com ela o surgimento das principais invenções mecânicas, como a máquina 
de fiar, o tear hidráulico e o tear mecânico, acoplados à importantíssima máquina a vapor. 
Com isso, houve a expansão das atividades de produção e, consequentemente, a geração 
de capital. Com a expansão do setor têxtil, a mecanização alcançou o setor metalúrgico, 
impulsionando a produção em série e a expansão dos transportes. Ocasionando, com isso, 
o aumento no número de operários e a sua concentração nos grandes centros urbanos em 
busca de trabalho. 

Constantes revoltas por melhores condições de trabalho fizeram com que aprendessem 
a se organizar, originando os primeiros movimentos e associações de operários2.
 No Brasil, a sociedade passou por uma rápida urbanização, configurando uma das 
principais questões sociais do século XX, em 40 anos, a população das cidades aumentou 
de 31 milhões para 137 milhões3. Com isso, surgiram as desigualdades sociais sob várias 
formas, entre elas, as grandes diferenças entre as áreas centrais e as periferias das regiões 
metropolitanas - ocupações precárias de mangues e, por outro lado, a alta qualidade dos 
bairros da orla nas cidades de estuário - dividindo a cidade no que hoje conhecemos como 
‘morro” e “asfalto” 4.
 O fator financeiro influenciou na expansão das habitações, uma vez que, a ocupação 
dos espaços nas grandes cidades ficava ligada a especulações imobiliárias e à expulsão dos 
mais pobres para as periferias, loteamentos clandestinos e favelas. O baixo salário pago 
aos trabalhadores, também constituía um dos principais entraves no acesso da população 
a um lugar digno para morar, em razão do crescimento da população aliada ao aumento do 
desemprego. Enquanto isso, as políticas públicas não conseguiam atender a grande demanda, 
através de subsídios ou de oferta de habitações sociais. Assim, diante das limitações impostas 
aos trabalhadores, estes se obrigavam a construírem suas próprias casas, fator que vem a 
afetar a imagem da arquitetura habitacional dos grandes centros urbanos5.
 É importante destacar que, dentro desse processo de “modernização” da economia 
brasileira, após o Regime Militar, o país passou por transformações oriundas de grupos sociais 
divergentes: de um lado os grupos dominantes mais atrasados da população, e de outro, o 
grande capital monopolista. Esse processo propiciou, entre outras práticas, a redução de 
salários, e, considerando que a sociedade nessa época, passava de agrária e rural, para uma 
sociedade urbana e industrial, resultou em um elevado custo social à sua população6.

(..) A Revolução Industrial consistiu numa série de mudanças tecnológicas 

2  VICENTINO, Cláudio; DORIGO, Gianpaolo. História para o ensino médio: história geral e do 
Brasil. 2005, p. 290/291.
3  Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.  Instrumentos de Planejamento e Gestão Urbana: 
Porto Alegre. Volume 6, Série Gestão do uso do solo e disfunções do crescimento urbano. 2002.
4  CYMBALISTA, Renato. Urbanização. In Almanaque Brasil socioambiental: uma nova perspectiva para 
entender a situação do Brasil e a nossa contribuição para a crise planetária. 2008, p. 310.
5  ARTIGAS, Rosa. Arquitetura. In Almanaque Brasil socioambiental: uma nova perspectiva para entender a 
situação do Brasil e a nossa contribuição para a crise planetária. 2008, p. 312 e 317.
6  NOGUEIRA, Marco Aurélio. Um Estado para a sociedade civil: temas éticos e políticos da gestão democrática.2004, 
p. 89.
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e sociais na organização da produção que em conjunto definiu uma 
tendência geral de transformação da sociedade européia nos séculos 
VVIII e XIX. Poucos estudiosos admitiram, no entanto, que por si só esse 
série de mudanças consistiu um processo evolutivo. Pode-se, isto sim, 
como no marxismo, ligar a Revolução Industrial a uma série muito mais 
longa de mudanças, compreendendo várias etapas econômico-sociais 
desde a “selvageria” até o capitalismo. Na medida em que apresente 
uma orientação duradoura, definida pelos efeitos cumulativos do 
desenvolvimento das forças produtivas e da emancipação progressiva do 
indivíduo de seu círculo social imediato, essa sucessão de etapas constitui 
um processo de evolução social. A definição de mudança social fica 
implícita neste conceito de evolução. Fala-se de mudança por referência 
a transformações da sociedade observáveis em períodos de tempo mais 
curtos, e não necessariamente cumulativas.

 

 De acordo com Arendt vivemos numa sociedade de consumidores, uma vez que “o 
trabalho e o consumo são apenas estágios do mesmo processo, imposto ao homem pela 
necessidade da vida, isso é somente outro modo de dizer que vivemos em uma sociedade de 
trabalhadores”7.

Quanto mais fácil se tornar a vida em uma sociedade de consumidores ou 
de trabalhadores, mais difícil será preservar a consciência das exigências 
da necessidade que a compele, mesmo quando a dor e o esforço, as 
manifestações externas da necessidade, são quase imperceptíveis. O 
perigo é que tal sociedade, deslumbrada pela abundância de sua crescente 
fertilidade e presa ao suave funcionamento de um processo interminável, 
já não seria capaz de reconhecer a sua própria futilidade8.

Diante do conceito da “mais valia”, Marx demonstrou que o capitalismo se baseia 
na exploração do trabalho, segundo o qual, o sistema capitalista se ocupa da produção das 
mercadorias para a venda, cujo valor é determinado pelo tempo de trabalho dedicado na sua 
produção. O trabalhador não possui as mesmas ferramentas e condições de seu empregador, 
o que o leva a trabalhar mais, e assim, trabalha apenas para manter-se vivo. Ou seja, o salário 
pago aos trabalhadores é o necessário apenas à sua manutenção. Em uma parte do dia de 
trabalho, o trabalhador estará trabalhando para si, no restante do dia estará trabalhando para 
o patrão. A “mais valia”, portanto, é a diferença entre o que o trabalhador recebe de salário e 
o valor da mercadoria que ele produz.
 Nesse sentido, segundo Galliano, a teoria marxista9 da luta de classes, voltada para 
o a interpretação do desenvolvimento do capitalismo, analisa “a dinâmica social num plano 
estrutural e macrossociológico, no qual a ação dos agentes históricos coletivos que são as 
classes sociais é vista como fator de mudança da estrutura global da sociedade”.10

 Quanto aos movimentos e direitos sociais no âmbito do Estado brasileiro, cabe 
destacar que desde o processo Constituinte de 1988, constitui numa intensa articulação de 
movimentos populares, como por exemplo, a Lei de Reforma Urbana, proposta por entidades 

7  ARENDT, Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro. 2004, p. 166-168.
8  Ibidem, p. 167.
9  Nota-se, no entanto, que a evolução histórica tornou mais crítica a situação do marxismo. Porém, cabe ressaltar que, 
como Weber e Durkheim, Marx teve seu pensamento revisitado de formas muito ricas e criativas, uma vez que, analisa “o processo 
de constituição das identidades de classes sociais ou dos mecanismos de luta pelo controle do processo produtivo e das relações 
sociais. O determinismo econômico que imperava no marxismo clássico cede espaço a determinações sociais, culturais, políticas, e 
os atores coletivos surgem com força afastando a concepção do predomínio das estruturas”. (QUINTANEIRO, Tania; BARBOSA, 
Maria Ligia de Oliveira; OLIVEIRA, Márcia Gardênia Monteiro de. Um toque de clássicos: Marx, Durkheim e Weber. 2002, p. 139.
10  GALLIANO, A. Guilherme. Introdução à sociologia. 1986, p.272.

populares e ONGs); na área da saúde foi criado o Sistema Único de Saúde; na área dos 
direitos civis, destaca-se o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR), que 
concentrou centenas de meninos de rua, visando à análise de suas necessidades e expectativas, 
influenciando a elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA que conhecemos 
atualmente (Lei 8.069/1990).  
 Dessa forma, a compreensão dos direitos que conhecemos hoje passou por uma 
enorme construção da modernidade, associada à proteção da dignidade. Os direitos humanos 
de que falamos, surgiu após a guerra, em resposta às atrocidades e aos horrores praticados 
pelos nazistas. Assim, podemos pensar que a Segunda Guerra marcou a ruptura dos direitos 
humanos e o Pós-Guerra a sua reconstrução. Por isso, o tema passou a ter um significado 
mais amplo, abrangendo interesses não apenas no âmbito interno de cada país, mas de toda 
a comunidade internacional. Esse processo de universalização propiciou o nascimento de 
normas de proteção desses direitos, através de inúmeros tratados internacionais11.
 De acordo com Warat, há um “espaço social construído a partir de um eco de vozes 
que se mantêm como suportes de uma idealização obrigatória, unívoca e extrema”. Nesse 
espaço social, o homem é chamado a participar dos processos de formação, de acordo com 
seus desejos, representados através de símbolos institucionais, ou seja, uma luta contra a 
autonomia e o poder das significações. A democracia aparece como uma forma contraposta 
da realidade, o desejo de sair da realidade atual, marcada pelo totalitarismo12.
 Ainda segundo o autor, a transição da democracia na América Latina se deu dentro de 
um sistema capitalista em crise pelos conflitos petroleiros dos anos 70 e sob o terror dos 
governos militares. A instauração de um regime democrático propiciou o surgimento de um 
novo período, marcado pela liberdade de expressão e garantias para os atores sociais, dando-
lhes mais coragem para lutarem por seus direitos. Porém, isso não bastava, era necessário 
assegurar essas garantias, através de um poder constituinte operante e presente na sociedade 
civil.

3 A FAMÍLIA E AS RELAÇÕES SOCIAIS

 A entidade familiar se origina, dentre outras formas, através do casamento, o qual 
está tutelado no art. 226, § 1º e 2º da Constituição Federal de 1988. Há muitas divergências 
acerca de sua natureza jurídica, de um lado, o casamento é visto como uma instituição, formada 
por regras estabelecidas pelo Estado, em que os casais apenas aderem; de outro, um contrato, 
um negócio jurídico, pois resulta da formação das vontades do marido e da mulher, os quais 
assumem direitos e deveres recíprocos13.

Sendo assim, todo o ser humano é gregário, ou seja, além de sua identidade individual 
existe a necessidade de se relacionar em sociedade, que decorre na interação de diferentes 
grupos, constituindo uma identidade social. O que implica na formação da personalidade, 
que constitui o conjunto unitário, dinâmico e evolutivo de bens e valores essenciais da 
pessoa humana no seu aspecto físico, moral e intelectual. Sendo tais valores a vida e o corpo 
humano na sua integridade e nas suas partes, sejam individualizadas ou separadas. Também são 
considerados valores a honra, a liberdade, o recato, a imagem, o nome14.

Nesse sentido, lembra Pateman “os maridos não desfrutam mais dos amplos poderes 
11  “Há, no presente, três sistemas regionais de proteção dos direitos humanos: o europeu, o interamericano e o africano. 
Adicionalmente, há um incipiente sistema árabe e a proposta de criação de um sistema regional asiático. Os sistemas global 
(ONU) e regional não são dicotômicos, mas são complementares. Inspirados pelos valores e princípios da Declaração Universal, 
compõem o universo instrumental de proteção dos direitos humanos, no plano internacional” (PIOVESAN, Flávia. O Sistema 
Interamericanos de promoção e proteção dos direitos humanos: impacto, desafio e perspectivas.In Cadernos Themis: Gênero 
e Direito. Porto Alegre, Editora Themis, v.2, n.2, SET./2001, p. 67).
12  WARAT, Luis Alberto. Manifesto do Surrealismo Jurídico. 1988, p.80-81.
13  MARQUESI, Roberto Wagner. Acerca do casamento anulável. Revista IOB de Direito de Família, Porto Alegre, v.11, 
n.58, p.7-23, fev./mar. 2010, p. 8.
14  GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: parte geral. 
2010, p. 182.
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direitos que exerciam sobre suas mulheres no século XIX, quando as esposas estavam na 
condição legal de propriedade”.  

De acordo com Selayaram “o casamento era um dever cívico e uma vantagem 
patrimonial, tudo que a moral exigia das esposas era que executassem uma tarefa definida: ter 
filhos, cuidar da casa”. Nesse contexto, a Igreja Católica exercia forte influência, e esperava-se 
o bom comportamento da mulher ao despertar da sexualidade15.

Ainda segundo o autor, o papel da mulher dos anos 50 era distinto do homem, em que 
a moral sexual era evidenciada e o trabalho feminino era motivo de preconceito e subsidiário 
ao do homem, que era o “chefe da casa”. Portanto, a mulher ideal era aquela que cuidava da 
casa, dos filhos e do marido, com doçura e pureza16.

E como se expressa esse amor puro que une o casal que pretende formar 
uma família? Pela compreensão mútua, pela preservação da sensualidade 
e pelo companheirismo cuidadoso durante a gestação: Na prática é 
importante a realização do pré-natal, a privação absoluta de drogas, e 
tantas outras medidas já conhecidas. Mas que, se tomadas nesse momento, 
serão de profunda importância para a constituição desse universo que é 
o nosso bebê saudável17.

Atualmente, o princípio da igualdade entre homem e mulher foi consolidado com a 
Constituição Federal de 1988, mais precisamente no art. 226, § 5º, que reitera a igualdade 
entre os gêneros, ao dispor que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são 
exercidos em igualdade entre homens e mulheres. No entanto, de acordo com Piovesan, 
a noção primária de família mudou muito nos últimos anos. Assim como, o conceito de 
intimidade e prazer. As novas formas de união (casamento). A mulher saiu de casa e passou a 
competir profissionalmente com os homens18.
 Para a autora, os pais não representam mais autoridade e respeito como antes, nem 
mesmo os professores, que deixaram de serem prestigiados e admirados. Pelo contrário, até 
apanham dos alunos ao serem repreendidos.

As mudanças no processo de trabalho também modificaram as relações interpessoais, 
alterando as trajetórias individuais daqueles que estavam inseridos no mercado de trabalho. 
Dentro desse contexto, segundo Ariès, a partir do século XVII é que teve início a discussão 
acerca da fragilidade da família e da debilidade da criança, dentro da concepção moral da 
infância. Isso resultou num “espaço” maior para as crianças, que passaram a fazer parte do 
centro do seio familiar, ou seja, detiveram uma atenção especial com relação à saúde, educação, 
etc.. A família, que antes cumpria seu papel assegurando a transmissão da vida, dos bens e dos 
nomes, passou a  ser responsável pela socialização e pela transmissão de valores, de crenças 
e de costumes aos seus integrantes. As transformações sociais na modernidade fizeram com 
que “a família deixasse de ser apenas uma instituição de direito privado e assumisse sua nova 
15  SELAYARAM, Renato da Silva. Uma abordagem histórico-jurídica sobre a igualdade entre homem e 
mulher na sociedade conjugal/ a realidade do parágrafo 5º do artigo 226 da Constituição Federal Brasileira. Estudios 
Jurídicos, Montevideo, n.4, p. 173-186, jul./dez. 2008, p. 176-185.
16  O autor ainda enfatiza que o modelo de casamento daquela época pressupunha uma hierarquia, com respaldo legal, em que 
o marido era o chefe da casa, com poderes sobre os filhos e a esposa. A esposa adequada era aquela que não discutia por questões 
de dinheiro, era econômica e administra bem o lar, além de não discordar das opiniões do marido. (Idem. Uma abordagem 
histórico-jurídica sobre a igualdade entre homem e mulher na sociedade conjugal/ a realidade do parágrafo 5º do 
artigo 226 da Constituição Federal Brasileira. Estudios Jurídicos, Montevideo, n.4, p. 173-186, jul./dez. 2007).
17  ZAVASCHI, Maria Lucrecia Sherer. A criança necessita de uma família. In SILVEIRA, Maritana Viana; BRUNO, Denise Duarte; 
AZAMBUJA, Maria Regina Fay de (Org.). Infância em família: um compromisso de todos. Porto Alegre. Instituto Brasileiro de 
Direito de Família, 2004, p. 61.
18  PIOVESAN, Flávia. O Sistema Interamericanos de promoção e proteção dos direitos humanos: impacto, desafio e 
perspectivas.In Cadernos Themis: Gênero e Direito. Porto Alegre, Editora Themis, v.2, n.2, SET./2001, p.70.

função moral e espiritual (formação de corpos e almas)”19.
 A socialização constitui as maneiras de agir, pensar e sentir de determinados grupos 
da sociedade, desde o nascimento, perdurando ao longo da vida, até a morte. Através dela 
se forma a personalidade do indivíduo e do grupo ao qual pertence, passa a se tornar uma 
obrigação moral, norma de consciência e maneira de agir, de pensar, de ser. Essa integração 
faz com que o individuo se adapte ao novo ambiente social de forma “natural” ou “normal”, 
e não de acordo com a cultura ou o sistema social. Nesse sentido, Galliano, diz que “a pessoa 
socializada passa a pertencer ao seu meio, à família, ao grupo, à empresa, ao partido, à religião”. 
Esse indivíduo sente que tem muitas coisas em comum com os outros membros, passando a 
comunicar-se com eles, ou seja, a partilhar dos mesmos gostos, necessidades ou atividades20. 
 A psicologia explica a formação da chamada personalidade social, a capacidade para a 
ação social e aquisição das normas, valores e símbolos. A pergunta é: porque uma pessoa age 
segundo as aspirações, necessidades, motivos que lhe são impostos por uma coletividade? 
Se agindo segundo as normas e valores que não lhe pertenciam, que não fazem parte de sua 
cultura ou aprendizado lhe faz bem, então começa a fazer parte de sua socialização. 

Pesquisas na área de psicologia social e psiquiatria ressaltam que com a mudança da 
sociedade industrial para a pós-industrial, ocorreram profundas mudanças nas necessidades 
individuais e na própria estrutura da personalidade social.
 A compreensão, a construção e a defesa dos Direitos Humanos sempre foram os 
objetivos principais dos estudos em relação à teoria dos direitos. Através de práticas contra 
a discriminação em diversas frentes, como em relação aos homossexuais, discriminação no 
âmbito do trabalho, escolas, família, etc. Além de denunciar a injustiça, o propósito é propor 
um novo entendimento, através de debates que coloque em prática toda a problemática 
envolvendo a dimensão dos Direitos Humanos, de uma maneira geral. Atualmente, percebe-se 
um enfoque de tais temais, seja em programas de televisão ou em denúncias e manifestações 
públicas.
 Dentro do conceito de família, é possível observar grandes mudanças nos últimos anos, 
hoje é possível observar a família formada por homossexuais, mãe e filhos, pais e filhos, e 
até formada por uma única pessoa. Porém, o desenvolvimento humano é um processo que 
ocorre desde o nascimento até a morte, “dentro de ambientes culturalmente organizados 
e socialmente regulados, através de interações estabelecidas com parceiros, (...)” Assim, é 
impossível falar em família fora do contexto do meio social no qual ela está inserida21.
 Através de uma análise mais aprofundada, é possível observar que o espaço familiar 
confunde-se com espaço público e o privado. Essa confusão, que ocorre entre a casa e a rua, 
e aumenta quando ocorre o desemprego e falta de esperança dos pais em busca do sustento 
de sua família, fato que poderá influenciar os membros familiares (influências externas)22.
 Mas a família moderna está separada do mundo, em razão de que todo o foco de atenção 
volta-se para as crianças. Pois, enquanto nos séculos XVI e XVII os filhos eram indispensáveis 
nos serviços domésticos e a ajudar seus pais, na era moderna eles são influenciados aos 
estudos e a terem uma “profissão”. Essa evolução na forma de pensar e de agir da família 
e, consequentemente, na educação de seus membros, começou de forma gradual, limitava-
se aos nobres, burgueses e artesãos, até os dias de hoje, estendendo-se a toda a sociedade, 
independentemente de classe social.
 Por fim, a mudança de valores está, primeiramente, na análise da realidade social em 
que se vive. Visando possíveis “previsões” do futuro, é necessário que o homem, através de sua 
ciência, dê um novo sentido do respeito pelos valores da vida e a cada ser humano.

19  ARIÈS, Phillippe. História social da criança e da família. 1981, p.193.
20  GALLIANO, A. Guilherme. Introdução à sociologia. 1986, p.303-305.
21  Idem. Rompendo o silêncio: homofobia e heterossexismo na sociedade contemporânea. Políticas, teoria e atuação. 2007, 
p. 105.
22  CRAIDY, Carmem Maria; LEMOS, Miriam Prereira;GONÇALVES, Liana Lemos. A participação da sociedade civil. In 
SILVEIRA, Maritana Viana; BRUNO, Denise Duarte; AZAMBUJA, Maria Regina Fay de (Org.). Infância em família: um compromisso 
de todos. Porto Alegre. Instituto Brasileiro de Direito de Família, 2004, p. 118.
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4 CONCLUSÃO

A história demonstra o sucesso da luta pelo reconhecimento dos Direitos Humanos 
corroborando com o processo de igualdade entre gêneros, através da inserção da mulher no 
mercado de trabalho. 
 Como vimos, mesmo com todos os amparos jurídicos, a discriminação social ainda 
existe. Dentro deste contexto, não podemos esquecer que a família representa o alicerce de 
toda a sociedade, e uma família desfeita apresenta sérias conseqüências sociais e psicológicas 
para todos os seus membros.

O que esperamos é que ocorra a igualdade entre homens e mulheres e que seus 
direitos sejam reconhecidos e respeitados. Nas últimas décadas, as famílias passaram por 
transformações, mas o sentido do amor e reciprocidade não mudou. Dentro do sistema 
familiar, há a vida cotidiana, os padrões de relacionamento emocional e o comportamento 
social e da família, que de alguma forma influenciam na relação entre seus membros – pais e 
filhos - aquela que ocorre somente entre quatro paredes e ao redor da mesa do jantar.

 

ABSTRACT

SOCIAL PROBLEMS FROM THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS: the role 
of family in the context of social relations.

This paper addresses the issue of family and human rights in shaping the individual within 
their relationships. It is important to understand the possible causes of this phenomenon, 
beginning the process of economic growth in Brazil, through the dominant groups from the 
decade the 70 and big business monopoly, leading to modernize quickly and unevenly, Brazilian 
society has in a short a time, rural agrarian society to an urban and industrial society. However, 
due to the country’s cultural diversity, this passage was the same way and at the same pace 
throughout. As a result of these changes, the way of living of the population has changed, 
problems arise that were not previously envisioned. Within this context, human rights are 
essential, no they do not recognize the concept of life. These rights correspond to each 
moment of a people, following the ways of thinking and visions of a certain reality. Because 
of this economic disparity, social programs have not reached everyone equally, therefore the 
less advantaged social groups spent more time looking for the minimum necessary for their 
survival. And because of this, the family was staying in the background and lack of social 
policies appropriate to the reality resulted in a distortion of social behavior by young people 
inside and outside the family institution.Finally, from a human rights perspective, the Brazilian 
social programs must be conceived in a universal and unrestricted, within each family as a 
single requirement for the calibration of a right.

Keyword: social problems, family, human rights;modernization
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Direito e política:
 a efetividade dos Direitos Humanos no pensamento de Hannah Arendt

Eduardo Jose Bordignon Benedetti 1

Resumo: O trabalho possui uma perspectiva que está comprometida com a efetividade dos Direitos 
Humanos, ressaltando a influência do pensamento político, mas que também pode ser considerado como 
uma antropologia filosófica, de Hannah Arendt (1906-1975). Partindo da análise bibliográfica, em especial, 
investiga-se o conceito de sociedade (aqui entendida como espaço público) que a autora pretende constituir 
com base na condição humana da pluralidade e na capacidade da imaginação para criar o novo no pensar, no 
querer e no julgar.  Para a autora, os Direitos Humanos são pressupostos para a cidadania que, por sua vez, 
propicia a ação (e, consequentemente, assegura o espaço da alteridade) e impede a ocorrência da violência, 
em suas variadas formas. Assim, retoma-se a ideia de uma unidade entre ação e pensamento, bem como se 
pode questionar a identidade entre a justiça e a lei. Essa teorização demonstra-se fecunda para a análise do 
ordenamento constitucional, do plano internacional e dos movimentos sociais, no intuito comum de proteger 
os direitos dos seres humanos. 

 
Palavras-chave: Direitos Humanos; Hannah Arendt; ação; cidadania; Direito.

Abstract: This paper argues that the work of Hannah Arendt (1906-1975) may be taken as a support to 
defend the effectiveness of human rights that might be protected in international relationships and in the 
domestic law of each state.  In this paper I examined shortly the political thinking of Hannah Arendt, that may 
be also considered as an anthropological philosophy. I reflected about her concept of public sphere that, to 
be constructed, needs the action based in the human condition of plurality. The imagination is also important 
for the action, because it can start new beginnings, using the creativity. So, the social actors might create new 
ideas, using the dialogue to think and judge. The human rights are essential for citizenship, which save the 
conditions for “action” to take place. The power, resulted of the collective action, hinder the occurrence of 
violence. Hannah Arendt’s analysis of political modernity may be used to examine the human rights evolution 
and the function of the law in these societies. In conclusion, may be questioned the identification between 
action and thinking as justice and law. 

Key-words: Human Rights; Hannah Arendt; action; citizenship; Law. 

 O pensamento político de Hannah Arendt (1906-1975) relaciona-se diretamente com os direitos 
humanos. Primeiro, porque, paralelamente aos pensadores da escola de Frankfurt, ela se confrontou com 
questões de seu tempo: Tendo em vista a ruptura provocada pelas experiências vividas durante o Totalitarismo, 
seria possível viver como antes? Afinal, como foi possível a ocorrência dos fenômenos totalitários?  A autora 
enfrenta essas, entre outas, questões pulsantes ainda no pensamento contemporâneo. 
 Por outro lado, no mesmo “Pós-guerra”, se iniciou o processo de universalização dos  direitos 
humanos. Logo, eles passaram a influenciar nos ordenamentos jurídicos internos, bem como incluíram, 
progressivamente, novos atores políticos2 em seu discurso. Assim, a obra de Arendt não compartilha apenas 
do mesmo contexto histórico de afirmação dos direitos humanos, pois ela busca partilhar (teoricamente) das 
discussões. O protagonismo que ela confere à ação, como a maneira de gestação do poder e de concordância 
com a norma, pode ser concebido como uma teoria da efetividade dos Direitos Humanos. Por conseguinte, a 
teoria arendtiana, se não tem como objetivo oferecer respostas definitivas para os desafios enfrentados para 
a eficácia dos direitos humanos, apresenta apontamos instigantes.
 Dessa forma, o trabalho se dedica a apresentar, de maneira geral, tópicos do pensamento arendtiano, 
1  - Acadêmico do curso de Direito da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Integrante do grupo 
de pesquisa A efetividade dos Direitos Humanos (Faculdade de Direito) e do grupo de  estudos Hannah Arendt: 
estética e política, do Departamento de Filosofia do Instituto de Sociologia e Política (ISP), ambos da UFPel. 
Trabalho realizado com a orientação da Prof. Dra. Sônia Maria Schio (ISP – UFPel) e do Prof. Dr. Anderson 
Orestes Cavalcante Lobato (Faculdade de Direito – UFPel). E-mail: eduardoj.benedetti@gmail.com
2  Esses atores estão vinculados aquilo que se tem chamado de “novos movimentos sociais”.  Esses 
movimentos, a partir da década de 60 e 70, enfatizam as diferentes formas de sociabilidade. Assim, 
questionam a simples previsão de uma igualdade abstrata, buscando assegurar o direito à diferença.  São 
exemplos desses movimentos o negro, indígena, LGBTT e feminista. 

explorando as possíveis intersecções com a temática dos Direitos Humanos. Não são reflexões taxativas, 
apenas um elenco de possibilidades. Para tanto, vale a advertência de que, como a reflexão da pensadora 
sobre o direito foi dispersa, muitas vezes o que apresento toma as ideias de Arendt com liberdade, guiando-
me também pelos esforços de Lafer3, que explorou pioneiramente o nexo entre o pensamento da autora e 
os Direitos Humanos no Brasil. 

Sendo assim, na primeira secção apresentarei algumas categorias centrais no pensamento de Arendt 
(como ação e poder), posteriormente abordarei sua concepção lacunar de tempo, tendo em vista a ruptura 
provocada pelo Totalitarismo e, finalmente, depreenderei do conceito de cidadania (“direito a ter direitos”) o 
papel da Lei para a ação, bem como exporei alguns apontamentos acerca da judicialização da política. 

1. Espaço público: o locus da ação e da liberdade 

O processo democrático no Brasil, apesar de lento e tardio, tem buscado consolidar, na História 
recente, as instituições democráticas. O pensamento arendtiano oferece uma contraposição à ênfase 
tradicionalmente dada ao papel das instituições, sobretudo ao Estado, na consolidação da democracia. Para 
ela, a ação, junto com o trabalho e o labor, são os constitutivos da vita activa, a qual, por sua vez, se contrapõe 
à vita contemplativa. Para Arendt, o sentido da política é a própria liberdade, de modo que, se não há liberdade, 
também não pode haver espaço público. Portanto, a ação pressupõe, minimamente, outros dois elementos: 
espaço público (1.1) e liberdade (1.2). Além disso, o agir gera poder (1.3).

1.1.  Entre o público e o privado

 A vida ativa diz respeito ao espaço público. A divisão entre público e privado, além de denunciar a 
forte influência da polis grega na obra da Arendt, torna possível a separação entre o mundo da aparência e 
o do recato. A esfera privada é o espaço em que o indivíduo tem o direito à sua privacidade assegurado. 
Essa esfera representa, por oposição, a delimitação do espaço para a ação. É o indivíduo, a partir do diálogo 
intersubjetivo, que funda o espaço público. Ele é considerado o mínimo para a ação, posto que ele propicia a 
reunião e a organização coletiva. 
 A dualidade entre público e privado, na qual a autora se move, tem amplas repercussões em sua teoria. 
Tem-se, por exemplo, a ideia de obra: 

A obra [trabalho] é a atividade correspondente a não naturalidade na existência humana, que não 
está engastada no sempre recorrente ciclo vital da espécie (...). A obra proporciona um mundo 
artificial de coisas, nitidamente diferente de qualquer ambiente natural. Dentro de suas fronteiras é 
abrigada cada vida individual, embora esse mundo se destine a sobreviver e a transcender todas elas. 
A condição humana da obra é a mundanidade 4. 

A obra, fruto do trabalho, elabora um mundo artificial. Aqui preponderam as individualidades e há espaço, por 
exemplo, para as questões econômicas. Outra característica da condição humana, o labor também trata apenas 
ao processo vital, não repercutindo em nenhuma atividade criativa, em sentido político. Arendt contesta, 
nesse caso, a centralidade dada pela teoria marxiana ao conceito de trabalho, o qual seria responsável por 
modificar a natureza e o homem. Em contraposição às categorias de labor e do trabalho, a ação é a 

única atividade que ocorre diretamente entre os homens, sem a mediação das coisas ou da matéria, 
corresponde à condição humana da pluralidade, ao fato de que os homens, e não o Homem, vivem na Terra 
e habitam o mundo. Embora todos os aspectos da condição humana tenham alguma relação com a política, 
essa pluralidade é especificamente a condição – não apenas a conditio sine que non, mas a conditio per quam – 
de toda vida política 5. 

A ação é responsável, portanto, pelo relacionamento dos homens entre si. Aqui não há a mediação de outras 
atividades – como o trabalho, no caso de Marx. É o ser humano num duplo processo dialógico: com seus 
iguais e consigo mesmo. Essa é a esfera da política por excelência, a qual, como se percebe, não se funda em 

3  Ver LAFER (1988, 1997, 2003)
4  ARENDT, 2003, P.8
5  Ibid., p. 8. Com grifos da autora.
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sistemas hierárquicos e de dominação. 
 Tendo em vista o espaço central da alteridade na teoria arendtiana, a pluralidade é fundamental 
para a ação. O espaço público, ao propiciar a troca de experiências (cada ator pode se colocar na posição 
dos outros), diferencia a ação do espaço público das atividades do mundo privado.  Por isso, os direitos à 
publicidade e à informação livre e transparente são essenciais para a constituição desse espaço. 

O espaço público também é dotado de permanência, isto é, os indivíduos agem não somente 
considerando a historicidade de suas condutas, mas também tendo em vista uma concepção lacunar do 
tempo, a percepção de que atuam num hiato entre o passado e o futuro. Essa ideia de ruptura no tempo é 
fundamental para lidar com situações limite, momentos em que a tradição já não fornece mais suporte para 
a ação (como nos Regimes Totalitários)6.

Apesar dessa divisão aparentemente rigorosa com que ela teoriza o espaço público e o privado, Arendt 
pensou na redução de ambos, da qual surgiu o espaço social. Entretanto, essa relação tende a representar – 
tendo em vista a emergência da burguesia nos séculos XVIII e XIX, que constitui o que chamou de sociedade 
de massas - uma apropriação do público pelo privado, ou seja, a redução do público em prol das necessidades 
humanas que acabam por tornar a política aquela que administra os assuntos sociais. Assim, Arendt não 
veda o acesso à esfera pública pela riqueza, mas é contrária à redução da política à administração visando à 
acumulação de mais riqueza ou sua proteção. Afinal, a publicidade do privado, não o torna público7, mas social, 
alterando o sentido da política. 

1.2.  A Liberdade 

A Liberdade ocorre – e é atualizada - pela própria ação. Para a autora, não basta somente a liberdade 
como autonomia do indivíduo. Pelo contrário, ela é conquistada na ação coletiva.  Assim, a liberdade só é 
possível no momento da ação, a ponto de ambas as categorias se confundirem: “ser livre e agir é a mesma 
coisa”8. Quanto à filiação de Arendt a alguma das escolas da Teoria Política, Frateschi9 propõe uma observação 
fundamental. A liberdade, enquanto um direito de comunicação e de participação ativa para a criação de 
soluções compartilhadas, é uma novidade no pensamento político. Dessa forma, tal conceito de liberdade não 
se filia nem à tradição liberal – que acredita mais na liberdade individual e no poder da economia para ditar 
seus próprios rumos - nem à tradição marxista. Aliás, com essa última, a discordância ocorre, sobretudo, no 
que se refere ao papel da lei, que é mais um suporte necessário à ação do que um mecanismo de opressão 
(como na teoria marxista)10. 

Segundo Arendt, tanto Marx quanto os liberais querem eliminar qualquer possibilidade de um mundo 
comum (ação conjunta na condição da pluralidade) para criar uma (falsa) harmonia a partir da eliminação 
das identidades individuais. Assim, uma sociedade harmônica seria necessariamente antipolítica11. Por outro 
lado, Wagner12 ressalta a importância para obra arendtiana de Marx estabelecer a verdade como fruto dos 
assuntos humanos, representando uma ruptura com o pensamento político tradicional. 

A ação, na medida em que se confunde com a liberdade, não pode se basear em qualquer critério 
utilitarista. Ela deve ocorrer por livre vontade, isto é, os indivíduos que agem se realizam na própria ação, 
independente de seus resultados. A ação, de certa forma, faz a vida “valer a pena”. Por isso, ela não está 
vinculada a qualquer critério moral ou de virtuosidade. Essa espontaneidade da ação está presente na leitura 
que Arendt faz do conceito maquiaveliano de “virtú”, como sendo “a resposta que o homem dá ao mundo, 
[...] a interação entre elas indica uma harmonia entre o homem e mundo – agindo um sobre o outro e 
realizando conjuntamente”13. Também, na medida em que recupera a unidade entre ser e pensamento, a ação 
pode demarcar o novo: “por ser o início do imprevisível, um ímpeto na direção do novo, não condicionada, 

6  A ideia lacunar de tempo será melhor desenvolvida na secção 2 (dois) desse trabalho. Para obter 
mais informações consultar PEREIRA (2006), SCHIO (2006, p. 235) e MORAES e BIGNOTTO (2003, p. 
207).
7  Cf. CORREIA, 2008, p.103.
8  ARENDT, 2005, p. 199.
9   2010, p. 171.
10  A visão de lei para Arendt será esboçada na secção 3.1 (três um) desse trabalho. Para maiores 
esclarecimentos, consultar LAFER (1988) e ADEODATO (2007).
11  Cf. FRATESCHI, 2010, p.171. 
12  2002, p. 75.
13  ARENDT, 2005, p. 182. Com grifo nosso.

portanto, por quaisquer acontecimentos anteriores ou por quaisquer necessidades ou motivos utilitaristas, a 
ação é a própria liberdade, e esse é o sentido da política”14.

Esse “ímpeto na direção do novo” relaciona a liberdade com outra categoria central: a natalidade. 
A natalidade é a capacidade de criar o novo, de imaginar novas soluções. Enquanto na esfera privada é 
assinalada em todo novo nascimento – que representa o início de uma condição humana única -, na política a 
natalidade é a tradução da liberdade. A natalidade torna possível rever posições passadas e mudar o habitual. 
Ela demonstra como a realidade não é algo dado previamente, de forma determinada. Assim, o presente é 
também um contínuo “estar sendo”, e, por isso, tem historicidade. Por fim, a natalidade é responsável também 
pela esperança, conforme afirma Schio15: “a natalidade é uma categoria política importante, pois ela traz o 
novo, e esse pode renovar o mundo, e porta esperança. O ‘novo’ sempre pode encetar eventos inéditos, 
inesperados, rompendo processos”. 

1.3.  O agir conjunto: Poder X Violência

Para Arendt, o agir conjunto gera poder. Nesse viés, em decorrência da centralidade com que concebe 
a ação, a autora rompe com a tradição da Filosofia política. Primeiro, porque o poder não diz respeito mais ao 
Estado. Ela não propõe um modelo de “como” o soberano deve agir ou de como o aparato estatal deve ser 
organizado. Pelo contrário, ela delega o surgimento do poder às coletividades articuladas pela ação. 

Esse conceito de poder colide frontalmente com o weberiano16, para quem o poder é a possibilidade 
de impor sua própria vontade nas relações humanas. Partindo desse conceito, ele desenvolve uma tipologia 
acerca dos tipos de dominação (carismática, tradicional e legal). Tal conceito acaba também por conciliar 
direito e coerção, entretanto, sem se preocupar com qualquer conteúdo17. Arendt opõe-se a ambas as 
posições e, baseando-se em uma releitura da tradição contratualista, teoriza um modelo de contrato social 
“horizontal”18, o qual propicia a solidariedade necessária ao poder.

O poder é a essência da comunidade, necessariamente “existe antes de todos os fins e sobrevive a 
eles”, pois é “a própria condição que permite a um grupo de pessoas pensar e agir conforme a categoria 
dos meios fins”19. O contrário do poder é a violência. A violência instrumentaliza os meios para a busca de 
determinado fim, acabando por se tornar um fim em si mesma. Em outras palavras, a violência suplanta o 
fim a que deveria perseguir. Por isso, Arendt deve também imaginar  outro papel para a lei, que  não esteja 
atrelado à coerção. Afinal, para ela, o poder está focado na intersubjetividade e na produção de consensos, e 
não na subjugação de uns pelos outros. Poder e violência se contrapõem tão acentuadamente como falar e 
calar, como a mundanidade (pertencer ao mundo comum da ação) e o acosmismo20.

O paradoxo de conciliar o poder e a violência fica latente quando Arendt21 conclui: “se a essência do 
poder está na eficiência da ordem, então, não há maior poder que aquele que nasce do cano de um fuzil”. 
Assim, é fundamental a diferenciação feita por ela entre força, violência e poder. A “força” está relacionada 
aos movimentos físicos, e a “violência”, à instrumentalização do poder, para isso se valendo de implementos22.

Partindo do conceito de violência, depreende-se a finalidade da política na visão arendtiana. Segundo 
ela, a ação política pertence ao mundo comum e é um fim em si mesma. Fato é que Arendt nunca elaborou 
uma teoria da “boa governança”, de Repúblicas virtuosas e muito menos de um estado contra a política. 
Seu pensamento é justamente por isso singular na teoria política, visto que confere um status privilegiado à 
ação política, sem incorrer no erro de relegar a política a uma teoria da vontade, de um arbítrio individual. 
A ação política atualiza o sentido do imperativo categórico kantiano. Ela aplica aquilo que Kant definiu como 
um fato a priori, e, portanto, necessário e universal, para a particularidade da ação política intersubjetiva. 
A liberdade como autonomia vai para o universo empírico e é condição indispensável para a ação política 
intersubjetiva. Ainda utilizando a denominação kantiana, é como se o universo a priori da chamada Metafísica 

14  WAGNER, 2002, p. 73.
15  2010, p. 165.
16  WEBER, 1999, p.175.
17  Cf. DUTRA, 2008, p. 34.
18  Cf. LAFER, 1988, p. 146.
19  ARENDT, 1999, p. 130.
20  Cf. HEUER, 2007, p. 10.0
21   op.cit, p.117.
22  Cf. LAFER, 2003, p. 34
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dos Costumes, devesse ser substituído pela Antropologia Prática, que se refere ao mundo concreto. Enfim, 
Arendt empreende o afastamento de uma ética normativa para uma ética da responsabilidade pelo mundo, 
afastada da moralidade, do pragmatismo e do utilitarismo.

1.4. As atividades do ator: pensar, imaginar e julgar

Acima apresentei a liberdade e o espaço público como categorias centrais da ação, além de observar 
que a partir da ação é gestado o poder. Entretanto, não somente isso basta para o mundo comum, o qual 
depende de inúmeras circunstâncias. Quanto aos sujeitos que atuam são-lhes necessárias as capacidades de 
pensar, conhecer, imaginar, compreender e julgar.  

O pensar acontece após o atuar. Portanto, não é um processo estanque, é um contínuo que se 
relaciona com uma lógica de amizade: o dois-em-um socrático. Em outras palavras, o pensar não pode 
descumprir o princípio da não-contradição, pois essa “lógica” é construída com base no acordo interno. O 
contrário do pensar é representado pelo mal, causado pela ausência da atividade de pensar. Arendt chega 
a essa conclusão ao analisar o Julgamento de Eichmann23 e refletir sobre como um simples burocrata se 
empenhou no extermínio em massa de populações. Nesse caso, o não pensar significou a falta de diálogo 
interno consigo mesmo. 

A imaginação existe justamente para permitir o exame dos diferentes posicionamentos possíveis. É, 
numa metáfora24, como o exercício infantil de criar um (ou vários) personagem imaginário que possibilita ao 
agente a relativização de seus pontos de vista. Logo, imaginar não é uma atividade abstrata, mas sim concreta 
para o espírito humano. Além disso, ela permite o estabelecimento de relações e de busca de significação com 
os fatos passados, propiciando que o vivido não fique disperso25. A possibilidade de perceber a historicidade 
que envolve o mundo comum, uma vez que ele perdura para além do sujeito, é a compreensão. Então, a 
imaginação acaba sendo uma instância mediadora, a qual “nos permite ver as coisas em suas perspectivas 
próprias; só ela coloca a certa distância do que esta próximo demais para que possamos ver e compreender 
sem tendências ou preconceitos”26. A imaginação, quando aplicada ao pensar, auxilia na compreensão e no 
pensar na perspectiva dos outros.  

Para chegar ao juízo, cabe retomar a diferenciação entre vida ativa e contemplativa. O pensamento 
possui, como evidenciado, aplicação política, embora pertença à vida contemplativa. Assim, “a faculdade de 
julgar é aquela que liga o pensamento, pertencente à vida contemplativa, à ação, componente da vida ativa, por 
meio da vontade. Ao juízo cabe avaliar e distinguir o bom do ruim, o prazer do desprazer”27.

O juízo é fundamental, não para os hábitos cotidianos, mas para as situações face as quais as regras 
costumeiras já não valem mais, para momentos de ruptura – a exemplo dos Totalitarismos. Nesse sentido, 
a obra arendtiana, assume a tarefa de empreender “juízos reflexivos e raciocinantes, que são esforços de 
mediação entre o particular e um universal fugidio”28. Os juízos reflexivos são um desafio, particularmente 
para o Direito, na medida em que toda a hermenêutica jurídica parte do pressuposto de que existe um 
universal, do qual o particular é subsumido. Arendt empreende o movimento inverso, já que o Totalitarismo 
rompe expressamente com qualquer lógica de razoabilidade. 

A reflexão acerca do Direito pode, ainda, conduzir a outra diferenciação importante. Como o pensamento 
reflete-se na ação, Heuer29 afirma que a verdade atua como uma raiz do pensamento; quanto mais se pensa, 
mais a verdade se afasta do sujeito pensante. O pensar é um atributo da razão, e tende a buscar o significado. 
Já o conhecer é fruto do intelecto, e busca uma verdade verificável. A concepção de lei de Arendt, nesse 
ponto, confronta os resquícios do Positivismo Jurídico, que tornou hábito o simples conhecer da norma.  
A autora propõe a aplicação de uma hermenêutica ao pensar buscando não somente o sentido da norma, 
mas sim uma visão da existência humana. Somente assim, a norma cumprirá o papel decisivo que o projeto 
arendtiano lhe reserva. 
23  ARENDT, 1999a.
24  Permito-me a utilização desse recurso, tendo em vista que Arendt também utiliza a metáfora. 
Segundo ela, a metáfora é um mecanismo essencial, já que permite transpor conceitos do invisível para o 
visível. Sobre a função da metáfora em Arendt ver HEUER (2005) e SCHIO (2002).
25  Cf. MORAES, 2003, p. 224.
26  ARENDT, 1993, p. 53.
27  SCHIO, 2006, p. 97. 
28  LAFER, 1997, p. 64.
29  2005, p.  42.

1. Como caracterizar o tempo da ação?

A utilização do juízo estético de Kant para pensar o político sinaliza a tentativa de inverter uma tradição: 
ao invés de pensar o ser a partir do pensamento, trata-se agora de pensar o pensamento a partir do mundo30. 
Resta, pois, evidente a necessidade de voltar o pensamento para o mundo, na medida em que o próprio 
pensar é uma ação refletida. Não subsumir o particular ao geral, indica, em última instância, uma valorização 
do fato por ele mesmo, uma tentativa de descobrir seu sentido profundo. Por isso, a opção pela arte e pelos 
trechos literários para compreender momentos de ruptura, como o Totalitarismo. Dessa ênfase dada ao fato, 
percebem-se características metodológicas da autora quanto à concepção dos eventos no tempo (2.1) e à 
presença de uma “lógica de tensão” (2.2).

2.1. A concepção dos eventos no tempo 

A ênfase conferida ao particular implica necessariamente em uma recusa de conceber a  História 
como um telos, como uma totalidade ordenada e ordenadora. Assim, exprime uma posição contrária à ideia 
de leis que conduziriam a história, ideia presente nos regimes Totalitários. Afinal, se o agir vai desdobrando 
novos significados durante o seu transcorrer, entender como a ação ocorre, em sua própria imprevisibilidade, 
requer um recorte particular conforme cada caso. Abarcar a contingência histórica não significa deixar os 
fatos ao arbítrio de quem os investiga; significa, apenas, entender o fato em sua liberdade histórica. 

A compreensão demanda também aceitar a contingência, ou seja, aquilo que é aparentemente 
incoerente. Numa lógica aberta para a natalidade, para a imposição do novo, a imprevisibilidade deve ser vista 
como uma contribuição, mais do que um malefício, para desvendar o fato histórico singular. Por isso mesmo, 
Arendt recusava tanto o título de filósofa – já que, no rumo contrário da Filosofia, dedicava-se a retomar 
a união entre ser e pensamento - quanto de historiadora. De fato, Arendt era uma pensadora atenta às 
possibilidades da narrativa, tentando também captar os sentidos não visíveis.
 Essa recusa à História como uma totalidade teleológica encontra repercussões na Teoria dos direitos 
humanos.  O estudo histórico da afirmação do conceito de pessoa, como uma progressiva consagração do 
valor da dignidade humana, partindo da diferenciação estoica entre hypostatis e prósopon31 até as filosofias 
existencialistas do século XX – que acentuaram a personalidade como uma característica singular-, acabam, 
por vezes, a incorrer nesse erro. Dessa forma, Bobbio32 pretende compreender a história “escutando os sinais 
que os eventos nos oferecem, tal como Kant o fez quando propôs a questão de saber se o gênero humano 
estava em constante progresso para o melhor”.

Sendo assim, Bobbio se vale daquilo que chama de “filosofia da história”33 para provar a evolução 
histórica dos direitos humanos, a partir de uma “concepção teleológica”, comprovando a necessidade de 
privilegiar a efetividade dos direitos humanos em contraposição a sua fundamentação. Arendt não é contrária 
a esse recorte teleológico da história, muito menos ignora a historicidade dos direitos humanos, entretanto, 
apenas considera que essa leitura não é possível quando se trata de ação, tendo em vista a sua imprevisibilidade.  
Como a efetividade dos direitos humanos só é possível pela ação – que tem sua finalidade em si mesa-, os 
direitos humanos não podem ser uma noção nem formal, nem deontológica. Por isso, conforme já evidenciado, 
esses direitos não se baseiam em uma ética prescritiva, mas sim de responsabilidade. Essa visão de Arendt zela 
pela efetividade dos direitos humanos, ao passo que não isenta sua aplicação de possíveis contradições. Assim, 
evita uma concepção simplista de tais direitos, atentando para o fato de que a luta por sua efetividade “tomou 
formas muito diversas, em sintonia com as culturas históricas e os sistemas jurídicos”34. 

 Nesse sentido Arendt, como contrária à ideia de soberania (que impede a manifestação da condição 
humana da pluralidade), pensa nos Direitos Humanos como garantias necessárias à ação, as quais assumem 
30  Cf. CANTISTA, 1999, p. 41.
31  Segundo COMPARATO (2010, p. 24), na Antiguidade ocidental, a palavra pessoa é entendida em 
dois sentidos: como individualidade (ou personalidade, em grego hypostatis) ou como o papel assumido 
na vida social (em grego prosopon, como também era chamada a máscara do teatro). A hypostatis 
corresponderia à chamada “substância”, conceito aristotélico que denota o “substrato ou suporte individual 
de algo”.
32  1992, p. 52.
33  Ibid., p.50.
34  MBAYA, 1997, p.38.
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características distintivas justamente em virtude da pluralidade, tanto humana quanto circunstancial, de um 
mundo comum. Essa visão dialoga com os estudos antropológicos, que tratam dos direitos humanos como 
um “universalismo heteroglóssico”:

Mas, para não incorrermos nos problemas que decorrem quando se aceita um universalismo 
acrítico [...], temos que construir um universalismo heteroglóssico, que conviva com cosmopolíticas 
diferenciadas e compreenda a diversidade cultural sem fazer vista grossa às violências ilegítimas 
onde quer que ocorram. [...] Aqui é onde se destaca o papel da antropologia no campo intelectual 
e político dos direitos humanos com a sua capacidade de identificar, interpretar e orquestrar uma 
multiplicidade de pontos de vista culturalmente diferenciados e propugnar por uma comunidade 
argumentativa democrática na qual todos tenham o mesmo poder de fala. Entretanto [...], parece-
me evidente que sempre será necessário estabelecer consensos a respeito de certas linhas que não 
podem ser cruzadas. Estas linhas de respeito absoluto a quem quer que seja incluem um repertório 
bastante claro e que nunca é demais repetir: o repúdio radical ao genocídio, ao etnocídio, à tortura, 
ao desaparecimento de opositores do Estado, ao racismo, à xenofobia, à opressão de indefesos por 
parte dos poderosos35. 

  
Por fim, isso demonstra como o pensamento político de Arendt, também parece se aproximar de uma 
antropologia filosófica. 

2.2. O Totalitarismo e a “lógica de tensão”
 

O Totalitarismo é um conceito de poder/governo sem precedentes na Cultura ocidental. Nele, a 
meta é o domínio total dos indivíduos (eliminando, para isso, a lógica de dominantes e dominados), pois 
o ideal central é demonstrar que o homem é supérfluo. Para isso, a instituição fundamental é o campo de 
concentração, o local que elimina a espontaneidade e instaura o medo coletivo36. 
 Para alcançar suas metas, o Totalitarismo “criou instituições políticas inteiramente novas e destruiu 
todas as tradições sociais, legais e políticas do país”37. Os regimes totalitários eliminaram a distinção entre 
dominantes e dominados e criaram a ideia de um “inimigo objetivo”. Esse conceito propiciava a “eliminação da 
incômoda imprevisibilidade das ações e da conduta do indivíduo”38. Além disso, justificou uma uniformização 
dos indivíduos, já que a esfera privada – o direito ao recato - foi inteiramente violada ou eliminada. Por outro 
lado, a esfera pública, destruída, serviu à “doutrinação”, a qual “emprega a violência não mais para assustar o 
povo (o que só é feito nos estágios iniciais, quando ainda existe a oposição política), mas para dar realidade às 
suas doutrinas ideológicas e às suas mentiras utilitárias”39. Enfim, a eliminação total da espontaneidade ocorreu 
por meio da morte da personalidade jurídica, da impossibilidade de uma vida realizada pela destruição da ideia 
de personalidade moral e pela eliminação da singularidade. 
 O sistema jurídico foi afetado pelo Totalitarismo fundamentalmente em duas perspectivas. Primeiro, 
por eliminar qualquer distinção entre regimes bons (retos ou legais) e maus (viciados ou ilegais), recorrentes 
na Filosofia política até então. Os Totalitarismos foram “regimes legais” e não arbitrários, já que obedeciam 
às leis do movimento da história ou da natureza. Entretanto, para fazer valer uma força superior à humana, 
utilizam do terror, o qual  “procura  ‘estabilizar’  os homens a fim de liberar as forças da natureza ou da 
história”.  Então, “culpa e inocência viram conceitos vazios; ‘culpado’ é quem estorva o caminho do processo 
natural ou histórico que já emitiu julgamento quanto às ‘raças inferiores’, quanto a quem é ‘indigno de viver’ 
”40. Além disso, esse regime rompe com o valor intrínseco da pessoa humana, visto que a pessoa torna-se 
supérflua quando pode ser exterminada. Portanto, o Totalitarismo não gera somente crimes passíveis de 
punição pelo Direito Internacional: ele afeta a própria condição humana, representando um atentado contra 
a pluralidade. 
  Sendo assim, não só o Direito, mas também a tradição e a memória já não conseguem mais “dar 
35  RIBEIRO, 2004, p. 232. Com grifos nossos.
36  Cf. LAFER, 1988, p. 103.
37  ARENDT, 1989, p. 512.
38  Ibid., p. 395.  
39  Ibid., p. 390.
40  AREND, 1989, p. 517.

conta” da tarefa de prever a ação futura.  Perder a tradição é mais do que perder o passado, é perder o “fio 
que nos guiou com segurança pelos vastos domínios do passado”41. A ruptura da tradição, segundo Schio42, 
pode ser justificada por uma confusão de valores entre o holismo (valoriza a ordem para a manutenção da 
comunidade) e o individualismo, marco das sociedades modernas.  Enfim, a perda da tradição denota uma 
ruptura, um hiato, em que aquilo que foi já não pode ser critério para avaliar o que virá. Logo, no pensamento 
há um desmantelamento da filosofia e da metafísica. A fim de retomar a ação, resta aos indivíduos lidar com 
essa imprevisibilidade. Para tanto, Arendt reconcilia a Filosofia e a política pela crença de que um modelo 
metafísico não é capaz de lidar com fragmentos de memória. 
 Apesar de estar aberta para a contingência da ação, a obra arendtiana deverá lidar com uma 
concepção lacunar de tempo. A ação ocorre num intervalo de tempo em que é possível marcar humanamente 
a temporalidade; é um “sendo” (em decorrência da natalidade) entre o passado e o futuro. Apesar de não 
haver uma perenidade estabilizadora, essa ação visa à continuidade, já que o público deveria ser uma esfera 
do durável. Lidar com a indeterminação é uma decorrência da percepção de que a “alteridade real [...] não 
pode ser, simplesmente, ‘intelectualizada’, [...] remete às profundezas de uma ‘indeterminação’ original, onde 
nada é suficientemente ‘claro’, porque a clareza não é a questão original, mas, exatamente, é a diferença que 
é a questão original”43. Segundo Pereira44, há uma “lógica de tensão” que evidencia um modelo distinto de 
racionalidade em Arendt:

Desse modo, falar de tensões é aqui sugerido como um modo que Arendt tem de afirmar a 
diversidade, ou a pluralidade, a imprevisibilidade desta condição. Pensar um particular e ao mesmo 
tempo associá-lo a um conceito de coletividade, visualizar um retorno a um passado ainda novo, 
enfim, uma série de ambiguidades ou um modo de conceituar que não segue uma linha causal, 
determinista, mas se mantém tensa. Falar da “tensão” como uma luz hermenêutica, ou modo de ler 
uma filosofia política, em Arendt, é dizer que não há padrões absolutos, um sentido acabado, mas 
um pensamento em constante pensar, uma ação em constante atividade, uma abertura a uma outra 
“lógica” que não é causal – pelo contrário é tensa –, que sustenta uma racionalidade política peculiar, 
sui generis. E para se navegar neste suposto mar de “insegurança”, uma faculdade faz-se importante 
tanto para os homens de pensamento quanto para os homens de ação, conectando-os a dois âmbitos 
humanos que se “auxiliam” pensar e agir45. 

Enfim, essa racionalidade de tensão, para fundar a política no coletivo, apela para a faculdade do juízo como 
uma mediação entre o pensar e o agir.

2. O “Direito a ter direitos”

Arendt é conhecida pela máxima da cidadania como “o direito a ter direitos”46. Essa enunciação partiu 
da análise da situação dos apátridas. A realidade de haver pessoas excluídas da “família das nações”47, surge 
com o fim da I Guerra Mundial, num ambiente de protecionismo econômico, inflação e desemprego. Esses 
indivíduos, desprovidos de tecido social, perdiam a sua condição humana, na medida em que não pertenciam 
a nenhum ordenamento jurídico nacional. Muitas vezes, cometiam crimes para estarem sob a tutela de algum 
sistema jurídico. Paradoxalmente, para ter acesso aos direitos garantidos intrinsecamente pela condição de 
ser humano, era necessário ser reconhecido por determinada comunidade. Portanto, os direitos humanos, 
nessa época, pressupunham a cidadania não somente como um fato ou meio, mas como um princípio48. De 
fato, a privação da cidadania afeta a substância humana.
 Dessa forma, Arendt conclui que “não nascemos iguais; tornamo-nos iguais como membros de um 
grupo por força de nossa decisão de nos garantirmos direitos reciprocamente iguais”49. A igualdade, portanto, 
41  ARENDT, 2005, p. 130.
42  2006, p. 35.
43  SOUZA, 2009, p.218.
44  2006, p. 99.
45  PEREIRA, 2006,  p. 109.
46  LAFER, 1988, p. 150; 1997, p. 58.
47  Ibid., p. 134.
48  Cf. Ibid., 1988, p. 152.
49  ARENDT, 1989, p. 200.
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é uma a condição necessária para a política.  Então, tem-se, novamente, a importância da ação, inclusive para 
a instituição de direitos.  Como salienta Sachs50: “a ascensão dos direitos é fruto de lutas, [...] os direitos são 
conquistados, às vezes, com barricadas, em um processo histórico cheio de vicissitudes, por meio do qual 
as necessidades e as aspirações se articulam em reivindicações e em estandartes de luta antes de serem 
reconhecidos como direitos”.  

A tarefa de “construir” a cidadania recupera um sentido de subjetividade que a Modernidade negou. 
Em Arendt, a identidade é organizada na própria ação e no discurso, no universo da aparência, contrapondo-
se à ideia de um “eu interior” diferente do “eu manifesto”. Assim, Dana Villa51 afirma que a autora nos oferece 
um modelo “performático” da ação. Modelo esse a ser teorizado por Markell52 para afirmar que a teoria do 
reconhecimento deve se centrar principalmente numa perspectiva de auto-entendimento.
 A igualdade, enquanto construção, só é possível pelo papel desempenhado pela lei no espaço público. 
Assim, a seguir esboçarei uma formulação do conceito de lei em Arendt (3.1) e, posteriormente, apresentarei 
uma reflexão inicial a respeito da implicação desses conceitos no fenômeno da “judicialização da política”53 
(3.2). 

3.1) A Lei: suporte à ação

A experiência da polis grega é uma inspiração presente no pensamento de Arendt. Assim, sua concepção 
de lei é diretamente influenciada pela demarcação entre público e privado. Na Grécia antiga, a lei tinha uma 
notada função espacial, ao demarcar fisicamente os espaços da polis. Ela era a responsável pela criação de um 
espaço que, apesar de ser artificial, não apelava para nenhuma força transcendente. O universo da política é 
mundano. A lei não tem como objeto uma sociedade ideal, pelo contrário, considera a máxima maquiaveliana 
de que o governo não é feito por santos ou anjos.

A lei é produto da atividade do homo faber, o responsável pela criação de um mundo passível de ser vivido; 
o homem fabrica coisas (meios para um fim) que, no final, acabam por condicionar sua própria atividade. A 
lei é um suporte necessário à instabilidade da ação e à demarcação do espaço público. Esse papel que lhe é 
reservado é consequência direta da ruptura provocada pelo Totalitarismo:

O anti-semitismo (não apenas o ódio aos judeus), o imperialismo (não apenas a conquista) e o 
totalitarismo (não apenas a ditadura) — um após o outro, um mais brutalmente que o outro — 
demonstraram que a dignidade humana precisa de nova garantia, somente encontrável em novos 
princípios políticos e em uma nova lei na terra, cuja vigência desta vez alcance toda a humanidade, 
mas cujo poder deve permanecer estritamente limitado, estabelecido e controlado por entidades 
territoriais novamente definidas54. 

No Totalitarismo, a norma deixou de ser uma diretriz objetiva de conduta e de organização. A fim de praticar 
a tarefa de doutrinar, a norma acabou sendo aquilo que a lei do movimento determinava. O Totalitarismo 
rompeu com qualquer critério de razoabilidade, paradigma da Filosofia do Direito. 

A “nova lei” a que Arendt faz referência é a pluralidade. É ela que elabora um mundo comum em que 
o novo é possível e possibilita que a diversidade se expresse no momento da ação.  Justamente por isso, é 
necessária a existência de certos consensos. A lei tem uma função de promessa porque visa à ação futura, 
enquanto o sentimento de perdão se relaciona com a ação passada. Assim, a autora também se aproxima 
de uma concepção “sociológica de lei”, tendo em vista que o direito é visto como o conjunto de normas, 
impostas por um grupo social – a ênfase aqui recai sobre o grupo que a legitima, não necessariamente sobre 

50  1988, p. 149.
51  1997, p. 190 apud ORTEGA, 2001, p. 230.
52  apud MENDONÇA, 2009, p. 147.
53  Segundo TEIXEIRA (2001, p.33), a judicialização da política tem como característica central a 
“expansão do papel do Judiciário no sistema de poder”. Assim, judicializar uma temática significa pensá-
la segundo os parâmetros judiciais para chegar a um juízo conduzido pelos critérios de confiabilidade 
adotados pelo direito.
54  ARENDT, 1989, p. 13.

o Estado -, como condicionante das relações sociais55. 
A lei não se baseia somente na vontade do legislador (postura subjetivista) ou na vontade da lei 

(postura objetivista, conforme a hermenêutica clássica), mas requer o apoio a lei. Para a autora, “obedecer à 
lei é apoiar o governo. É gerar poder para que ele dê andamento às suas inciativas através da cooperação dos 
governados”56. Nessa concepção de cidadania ativa, não basta obedecer às leis. Deve-se obedecer aos fins 
que ela persegue. Essa obediência, entretanto, não é cega e acrítica. Assim, a possibilidade de desobediência 
civil é fundamental para os indivíduos oprimidos poderem fazer valer sua voz. A desobediência pode ocorrer 
quando as formas legais de mudança não se mostram eficientes, ou quando o governo já não age conforme os 
fins defendidos pela coletividade. A desobediência civil não carrega o tom pejorativo normalmente atribuído, 
sendo uma forma de revigorar a capacidade da ação. 

Atualmente, a discussão acerca do papel que os direitos humanos, principalmente no que se refere 
aos tratados internacionais que versam sobre sua proteção, exercem na hierarquia de normas internas causa 
polêmica. A doutrina e a jurisprudência se dividem entre a posição de que esses tratados seriam incorporados 
como direito interno ou como direito supralegal. Mais uma vez, me aproprio da concepção arendtiana para 
confrontar sua visão de lei seguindo outro ponto de vista. Para Arendt, a norma – segundo a formulação 
de Richard Flathman57– tem uma legitimidade condicionada. Logo, ela só será válida caso torne “manifestas 
as opiniões comuns que surgiram no curso de um evento ou ação. Ela é apenas a forma cristalizada e 
verbalizada de um ato.” Assim, a norma nada mais é do que a preservação do poder que o agir conjunto gerou, 
estendendo-se para o futuro e possibilitando a noção de continuidade. Ao inserir a expectativa de futuro 
numa concepção lacunar do tempo, a lei não pode se adequar a qualquer padrão externo pré-estabelecido, 
já que isso contraria a “noção pós-metafísica de tratar antropologicamente o tempo”58. Portanto, os direitos 
contidos nos tratados internacionais de direitos humanos têm seu lugar no direito constitucional, em que 
figuram as leis advindas da ação plural. 

A questão da legitimidade como condicionante da norma pressupõe um regime no qual a população 
se aproprie do espaço público. Por isso, para Arendt, não basta um regime em que a maioria absoluta da 
população esteja no poder, caso, por exemplo, das sociedades de massa, em que o consumo e a produção 
substituem a lógica da ação. Então, 

a emancipação social não é equivalente a universalismo político, ao mesmo tempo em que não 
podemos considerar, a priori, a inclusão ideal de todos os indivíduos e grupos sociais no interior do 
espaço público uma conquista política completa. Hannah Arendt parece mais exigente: “ou liberdade 
política significa, de um modo geral, o direito de ‘ser um participante no governo’ ou não significa 
coisa alguma”. Se não podemos organizar tal tipo de participação, nem recorrer a um modelo de 
representação que o incorpore, não conseguiremos constituir um espaço político59. 

A legitimidade, portanto, necessita de um exame crítico. Afinal, aqui “se entende por legitimidade não o que 
é conforme a lei, mas o que é fundado sobre o direito”60. A teoria arendtiana, aplicada aos estudos jurídicos, 
representa a necessidade de intersecção entre os campos da Sociologia e da Filosofia do direito, tendo em 
vista que norma e valor, para ela, estão necessariamente imbricados.  
 Depreende-se, assim, que o zelo pelo mundo comum e a responsabilidade dos cidadãos por ele, não 
exige somente a observância à lei. Arendt propõe uma ética de responsabilidade, que “exige uma maneira 
pessoal de pensar e de agir”61, utilizando as faculdades humanas para repensar constantemente o exercício da 
própria regra. 
 

3.2. Cidadania e lei: a judicialização da política 

A História demonstrou o quão perigoso é a apropriação do espaço público por interesses diversos ao 
da ação que gera liberdade. Quanto privado e o público se confundem nasce, como já mencionado, a “esfera 

55  BRUHL, 1997, p. 20.
56  LAFER, 1988, p.219.
57  apud MORAES e BIGNOTTO, 2004, p. 205.
58  RICOEUR apud PEREIRA, 2006, p. 109.
59  CORREIA, 2008, P.110.
60  COUTO, 1981, p. 10.
61  SCHIO, 2006, p. 226. 
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do social”. Na sociedade, são as necessidades vitais que assumem o controle da esfera pública, que deixa 
de ser guiada pelo sentimento de amizade pública, isto é, de preocupação pelo bem comum. Obviamente, é 
necessária a ressalva de que “a visão arendtiana do privado e do público pressupõe e requer uma sociedade 
onde prevaleça um mínimo de igualdade no plano econômico”62.

De qualquer maneira, não se pode deixar de perceber que o interesse da cidadania ainda é o 
determinante para a esfera da política. A constituição é, em última instância, a guardiã desses interesses. 
Arendt nos lembra que, caso sejam outros os interesses que guiem o político, todos estarão sendo privados 
da cidadania. Se as pessoas forem privadas do “direito a ter direitos”, estarão sendo tratadas de forma 
supérflua. A História alerta claramente a respeito dos custos desse risco.

Em meio aos interesses difusos que guiam o social, o fenômeno da judicialização da política deve servir 
como uma maneira de firmar uma jurisprudência constitucional, que preserve os direitos da cidadania. Para 
isso, Lobato63 sustenta a necessidade de uma reforma do Poder Judiciário, propiciando uma nova “engenharia 
constitucional”. Afinal, no atual sistema, o crescimento constante da demanda judicial repercute em medidas 
expressamente antidemocráticas, como as súmulas vinculantes, que acabam se tornando normas jurídicas 
criadas à margem do poder legislativo. 

Por outro lado, o ativismo judicial - ao pressupor uma expansão nas questões enfrentadas pelo 
judiciário - não pode pretender usurpar o papel do poder gerado pela ação, nesse caso representando um 
ataque à condição humana da pluralidade. Afinal, se os atores da sociedade civil têm procurado o poder 
judiciário é porque a “adoção da democracia constitucional como modelo de acesso ao poder decisório”64 
repercutiu em uma tendência de “atores políticos e autoridades administrativas em adotar procedimentos 
semelhantes aos de processo judicial e parâmetros jurisprudenciais em suas deliberações”65. O pensamento 
de Arendt assinala que, apesar do papel central assumido pelo judiciário na efetividade dos direitos humanos, 
essa atuação é apenas um suporte para a ação acontecer. Tomar a lei como definidora das identidades sociais 
ou o campo jurídico como o espaço da ação, seria alargar indevidamente o espaço do Direito. As identidades 
são moldadas no agir – carregadas pela espontaneidade da imaginação - que ocorre no espaço público, no 
qual a lei atua como suporte à ação. 

A judicialização da política também não significa a eliminação dos mecanismos de controle recíproco 
do poder. Representa antes uma reconfiguração do Poder Judiciário, que, em última instância, garante o 
mínimo de estabilidade para a ação acontecer. Nesse sentido, 

o fenômeno da judicialização da política segue a evolução natural do Estado de Direito que se 
democratiza. Com efeito, a decisão judicial, protegida pela fundamentação jurídica e das garantias 
institucionais e pessoais do julgador, contribui sensivelmente para o fortalecimento das instituições 
democráticas. A jurisdição constitucional e a democracia caminham lado a lado em busca da 
realização de ideia de Direito. Essa ideia encontra na Constituição não somente um momento de 
declaração, programática e sem força jurídica, mas sim uma aspiração de emancipação do cidadão 
que, participante, procura influenciar a adoção de uma política de governo que tenha na Constituição 
do Estado as bases de sua ação governamental66. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A centralidade com que Arendt concebe a ação representou uma “guinada” na Filosofia política 
corrente. Para ela, o importante é que os indivíduos estejam em permanente diálogo consigo mesmo e com 
os outros. O poder resulta da ação coletiva. Ele não pode ser gerado pela violência e, portanto, o papel da lei, 
contrariando a maior parte da doutrina do Direito, não está na coerção. A lei “legítima” é aquela que fornece 
o suporte necessário à instabilidade da ação, desde que ancorada na concordância dos sujeitos.

 A concepção arendtiana de tempo nos esclarece que a presença de contradições é algo inerente à 
construção de significados pela ação. Logo, apesar dos direitos humanos serem princípios absolutos – nas 

62  LAFER, 1988, p. 152.
63  Cf. 2001, p. 52.
64  TEIXEIRA, 2001, p. 32.
65  VALLINDER, 1995 apud TEIXEIRA, 2001, p. 34.
66  LOBATO, 2001, p. 51. 

palavras de Ribeiro67 um “universalismo heteroglóssico”-, isso não isenta de contradições os caminhos rumo 
a sua efetividade. A judicialização da política, por exemplo, é um caso em que se deve permanentemente 
equilibrar a tarefa do judiciário de zelar pelos direitos de cidadania, mas também de preservar a construção 
da identidade na ação. 

Enfim, o espaço público deve ser articulado somente em torno dos interesses da ação. A igualdade 
precisa ser “construída” no espaço público, pois ela não é uma característica imanente do ser humano e, por 
isso, preservá-la demanda resguardar os interesses da ação. Então, também a efetividade dos direitos humanos 
deve ser guiada pelo seu fundamento e objetivos. Nem o mercado, espécie de força onisciente na atualidade, 
pode determinar aquilo que só a ação determina. Por mais que o pensamento pareça não corresponder à 
realidade pós-revolução tecnológica, o protagonismo do sujeito ativo precisa assumir a tarefa de fundar, a 
qual deve ser constantemente reafirmada, sobretudo num mundo que vive após a constatação de que os 
totalitarismos são possíveis. Por isso, também os direitos humanos cumprem a função de promessa. Enquanto 
estivermos orientados pela ação futura, a busca pela efetividade dos Direitos Humanos continuará a nos 
desafiar.  
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Violência de gênero em conflitos armados: atuação de organizações não governamentais em 
processos de pacificação e reconstrução pós-conflito

Eloá Souza Figaro1 

Resumo:
O objeto desta pesquisa consiste nas práticas desenvolvidas por organizações não governamentais em 
processos de pacificação e reconstrução de comunidades afetadas por conflitos armados em diversos 
Estados. A violência de gênero em conflitos armados é freqüentemente utilizada como tática de combate 
e tem cunho predominantemente sexual. Ao longo das últimas décadas, apresenta-se em vultosos números, 
com características de brutalidade e conseqüências permanentes. Tais práticas são vedadas no direito 
internacional por diversos tratados e resoluções elaborados ao longo de décadas. A atuação de organizações 
não governamentais tem se mostrado eficaz como forma de aplicação de tais disposições por meio de 
importantes projetos de prevenção da violência e tratamento dos problemas a ela relacionados, bem como 
no auxílio à reconstrução de comunidades afetadas nos cenários pós-conflito. Dessa forma, a análise inicial 
deste estudo refere-se às características da violência de gênero em conflitos armados. Na seqüência, avalia-
se a efetiva aplicabilidade dos tratados internacionais de proteção à mulher, em especial em situação de 
conflitos armados, por organizações internacionais de caráter governamental, notadamente a Organização 
das Nações Unidas e o Tribunal Penal Internacional. Assim, passa-se a analisar o caráter jurídico e a atuação 
de organizações não governamentais na ordem internacional, de forma a ressaltarem-se as peculiaridades de 
sua atuação e iniciativas, evidenciando a eficácia das práticas sociais tomadas em defesa dos direitos humanos. 

Palavras chave: Direitos Humanos; Violência de Gênero; Organizações Não Governamentais.

Abstract:
The object of this research consists in the practices developed by non-governmental organizations in 
processes of pacification and rebuilding of communities affected by armed conflicts in several States. Gender 
violence in armed conflicts in often used as combat tactics and is of predominantly sexual nature. For the 
past decades, it is presented in great numbers, with brutal characteristics and permanent consequences. Such 
practices are forbidden by international law through several treaties and resolutions developed over decades. 
The operation of non-governmental organizations has been shown effective as a way of implementing such 
provisions through important projects to prevent violence and treat the problems related to it, as well as of 
supporting the rebuilding of affected communities in post-conflict settings. Thus, the initial analysis of this study 
refers to the characteristics of gender violence in armed conflicts. Subsequently, it is evaluated the effective 
applicability of international treaties protecting women’s rights, especially in situation of armed conflicts, by 
international governmental organizations, notably the United Nations and the International Criminal Court.  
Therefore, it follows an analysis of the legal character and activities of non-governmental organizations in the 
international order with the aim to demonstrate the peculiarities of their operations and initiatives as well as 
to highlight the effectiveness of social practices carried out in defense of human rights.

Key words: Human Rights; Gender Violence; Non-governmental Organizations.

1  Graduanda em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Integrante do Grupo Direitos Humanos – Perspectivas 
e Reflexões para o Século XXI da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

1. Introdução

 A violência de gênero em conflitos armados é questão de grande antiguidade, que nos dias atuais ainda 
mostra-se como problema recorrente e brutal. Para que se previna sua ocorrência, auxiliem-se as vítimas 
e punam-se os perpetradores, é necessária a real compreensão das questões envolvidas, de forma a dar 
efetiva aplicabilidade a dispositivos de proteção, bem como implementar práticas que assegurem os direitos 
humanos de vítimas de tal violência.
 Para os fins deste estudo, considera-se como violência de gênero “qualquer ato perpetrado contra 
uma pessoa baseado em desigualdades resultantes de papéis de gênero”2, destacando-se entre tais atos 
ações de violência sexual como estupros, assédio, prostituição forçada e mutilação, sem exclusão de outros. 
A violência de gênero apresenta-se como séria violação aos direitos humanos, bem como uma questão de 
saúde pública que envolve mulheres e meninas em diversas localidades e culturas, afetando seu bem estar 
físico, emocional, psicológico e social.
 O âmbito de estudo da ocorrência de tal violência restringir-se-á a situações de conflitos armados, de 
natureza interna ou internacional, em circunstâncias independentes de qualquer declaração formal de guerra.

Considerando-se tais conceitos, e a partir da verificação das peculiaridades desse tipo de violência, 
bem como das carências do sistema internacional de proteção dos direitos humanos no tratamento do 
problema, situar-se-ão as Organizações Não Governamentais (ONGs) nos cenários jurídico e político 
internacionais. Entende-se aqui como ONG “qualquer organização internacional que não seja estabelecida 
por acordo intergovernamental”, conforme definição da Organização das Nações Unidas3 (ONU), com a 
ressalva de que poderão ser consideradas, além daquelas de caráter internacional, as práticas de organizações 
de níveis nacionais e regionais. Importante mencionar também, a necessidade de que sejam organizações sem 
fins lucrativos, independentes de qualquer governo e com administração própria4.

Assim, o destaque essencial desta análise referir-se-á às práticas desenvolvidas pelas organizações não 
governamentais no desenvolvimento e  garantia dos direitos humanos das vítimas de violência de gênero em 
conflitos armados.

2. A Violência de Gênero em Conflitos Armados

 Não obstante a antiguidade da violência de gênero em conflitos armados, utilizada desde a Idade Média 
com características relacionadas à violência sexual, o emprego sistemático de tais perpetrações evidencia-se a 
partir das duas grandes guerras mundiais. Em relatos da Primeira Guerra Mundial, verifica-se a documentação 
de atos de extrema violência, que incluíram “assassinatos, concupiscência e pilhagens em muitas partes da 
Bélgica em uma escala sem precedentes em qualquer guerra entre nações civilizadas durante os três séculos 
anteriores”.5

Em proporções ainda maiores, a Segunda Guerra demonstrou notável presença da violência de 
gênero por meio de atos que incluíram estupros, prostituição forçada, esterilização forçada, abortos forçados, 
mutilação sexual e outras formas de violência sexual. As medidas de esterilização foram especialmente utilizadas 
nos campos de concentração como método de extermínio da população judaica, além de outras práticas 
relacionadas a experiências médicas e científicas6. Além dos atos realizados em tais campos, considerável foi o 
caso das “Comfort Women” (também conhecidas como “Mulheres de Conforto”). Estima-se que entre cem e 
duzentas mil mulheres em sua maioria coreanas, além de filipinas, chinesas, indonésias, européias e até mesmo 
japonesas tenham sido seqüestradas, brutalizadas e forçadas a atividades sexuais com soldados japoneses. 
Ademais, há relatos de estupros de mulheres italianas por soldados marroquinos; estupros de mulheres judias, 
polonesas, russas e de outras tantas nacionalidades por forças nazistas, além de estupros de mulheres alemãs 
por soldados russos7.

2  INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE. Global Gender Based Violence Programming. Disponível em <www.rescue.org/our-
work/gender-based-violence-programs>. Acesso em 03 out 2011.
3  Resolução 288 B (X) de 27 de fevereiro de 1950 do Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas.
4  AHMED, Shamina; POTTER, David M. NGOs in international politics. Bloomfield: Kumarian Press, 2006, p. 8
5  MERTUS, Julie A. War’s offensive on women: the humanitarian challenge in Bosnia, Kosovo and Afghanistan. Connecticut: 
Kumarian Press, 2000. p. 74. (tradução nossa).
6  Ibid., p. 75.
7  BROWNMILLER, Susan. Against our will: men, women and rape. New York: Ballantine Books, 1993. p. 70
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 Em conflitos recentes, os números da violência relacionados de modo particular aos estupros são 
alarmantes: conforme dados da ONU, estima-se que 500 mil mulheres tenham sido estupradas no genocídio 
de Ruanda; 64 mil em Serra Leoa; 40 mil nos conflitos da Bósnia e Herzegovina; 4 mil e quinhentas em apenas 
seis meses nos conflitos da República Democrática do Congo, além de centenas estupradas diariamente 
nas tensões correntes em Darfur8. Dados de relatório elaborado pela Harvard Humanitarian Initiative, em 
colaboração com a organização Oxfam International demonstram que apenas no ano de 2006, 27 mil mulheres 
foram estupradas na República Democrática do Congo. Essa mesma organização aponta que a instituição 
International Rescue Committee atendeu 40 mil sobreviventes desse tipo de violência no período de 2003 
a 20089. Tais números são aproximados e considera-se que efetivamente o número de vítimas seja ainda 
maior, tendo em vista a ausência de relatos por motivos como vergonha, temor de perseguição ou até 
mesmo devido à morte. Há também diversas localidades em que se verificou a utilização de violência de 
gênero em conflitos armados, especialmente internos, ao longo dos anos, dentre as quais se incluem: Kosovo 
(de onde se tem uma estimativa de 23 mil estupros praticados10), Bálcãs, Guatemala, Nicarágua, Algéria, 
Bangladesh, Mianmar, Camboja, El Salvador, Índia, Indonésia, Moçambique, Paquistão, Peru, África do Sul, 
Somália e Colômbia11. Atualmente, a violência se destaca em países como: Libéria, República Democrática do 
Congo, Darfur (Sudão)12, Uganda, Quênia, República Central Africana13, Afeganistão e Nigéria14, dentre outros. 
Além de estupros, podem incluir-se nos atos de violência de gênero a escravidão sexual, prostituição forçada, 
gravidez forçada, esterilização forçada e mutilação. 

Relatos de vítimas de tais atos retratam a brutalidade dos perpetradores, o nível de sofrimento 
decorrente da violência e os efeitos substanciais que tal violência pode ter em níveis físico, psicológico e 
social:

Nós os encontramos em nossa casa. Eles pilharam tudo. Colocaram meu marido na cama 
e o espancaram. Então dois dos soldados me estupraram. Essa história é tão trágica – não 
consigo acreditar que isso tenha acontecido comigo. Eu prefiro a morte à vida. Agora, o 
mundo está sem mim devido a minha situação. (tradução livre de relato de mulher 
de 27 anos, mãe de três crianças, estuprada na República Democrática do Congo e 
subseqüentemente abandonada por seu marido)15

 Tais atos não são praticados de modo impensado, apenas pelo impulso sexual de seus perpetradores, 
em sua maioria combatentes armados. A violência sexual é utilizada de forma recorrente nos conflitos como 
meio de combate e envolve diversos fatores e objetivos, que variam conforme o ato praticado. Conforme 
depoimento prestado por ex-rebelde e atual coronel do Exército da República Democrática do Congo:

Eu presenciei homens estuprando para punir. Fizemos por vingança. Acontece o tempo todo. 
Quando íamos lutar, muitas vezes cento e cinqüenta rebeldes iriam com apenas dez armas. 
Às vezes, cinqüenta de nós éramos mortos em uma batalha. Então ficava feliz por ter 
estuprado, pois poderia dizer aos outros da milícia: ‘pelo menos eu estuprei uma de suas 
mulheres’. (tradução livre)16

 De modo geral, a violência sexual, especialmente o estupro, constitui-se como um método barato, 
facilmente disponível e altamente eficaz para envergonhar, desmoralizar e humilhar o grupo inimigo. A 

8  Veja-se: <http://www.stoprapenow.org/>. Acesso em 01 fev 2011.
9  HARVARD HUMANITARIAN INITIATIVE; OXFAM INTERNATIONAL. Now the world is without me: an investigation of 
sexual violence in Eastern Democratic Republic of Congo. A report by the Harvard Humanitarian Initiative with the support from 
Oxfam America. Boston: 2010. p. 6
10  < http://www.un.org/en/women/>. Acesso em 11 fev 2011.
11  BARSTOW, Anne Llewellyn (ed.). War’s dirty secret: rape, prostitution and other crimes against women. Cleveland: The 
Pilgrim Press, 2000. p. 3
12  Veja-se: <http://www.stoprapenow.org/field-updates/>. Acesso em 08 fev 2011.
13 Conforme os casos em andamento no Tribunal Penal Internacional. Veja-se: http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/
Situations+and+Cases/. Acesso em 08 fev 2011.
14 Veja-se: <http://www.womenforwomen.org/global-initiatives-helping-women/help-women-nigeria.php>. Acesso em 08 fev 
2011.
15  HARVARD HUMANITARIAN INITIATIVE; OXFAM INTERNATIONAL, op. cit, p.1.
16  Disponível em: <http://www.csmonitor.com/World/Africa/2009/0804/p17s01-woaf.html?page=2>. Acesso em 15 fev 2011 
(tradução nossa).

organização de estupros sistemáticos aterroriza a população civil e motiva comunidades a deixarem suas 
casas, criando fluxos de refugiados. O terror facilita pilhagens e serve como modo de afirmação e poder não 
só em relação às mulheres, mas também aos homens a elas relacionados, sejam eles maridos, pais, filhos ou 
outros familiares, que são freqüentemente obrigados a assistir os atos de violência.
 Em alguns casos, como marcante em especial nos conflitos da Bósnia e Herzegovina e de Ruanda, a 
utilização de estupros deu-se como método de extermínio e limpeza étnica. Por meio do controle sobre as 
habilidades reprodutivas da mulher, com o intuito particular de se provocar a gravidez das vítimas, a estratégia 
militar foi sistematicamente planejada por líderes, sendo o estupro literalmente utilizado como uma arma de 
guerra. Conforme aponta Barstow:

O estupro nunca é apenas estupro, uma afirmação nunca tão verdadeira quanto na guerra. 
Estupros em massa têm o poder de realizar mudanças muito além do caos de um ataque 
particular. Como arma política, pode alterar o equilíbrio entre grupos étnicos, 
raciais e religiosos. Ao estabelecer a superioridade racial de um grupo sobre o outro, 
como no caso da Bósnia, pode alterar o equilíbrio regional. O estupro em massa têm ainda 
outras utilidades. Quando combinado com uma deliberada política de fecundação, como 
nos casos dos Sérvios na Bósnia e dos Hutus em Ruanda, objetiva a destruição de um 
grupo étnico. Torna-se uma técnica de genocídio: para contaminar as mulheres do 
inimigo de forma que não serão mais consideradas como futuras mães do seu 
próprio povo. Quando utilizado dessa forma, estupros sistemáticos em massa são uma 
arma poderosa de destruição como massacre (tradução livre, grifos nossos).17

Não bastasse o sofrimento enfrentado pelas vítimas durante os atos de violência, as perpetrações 
têm conseqüências graves que afetam a saúde das vítimas, suas relações com a família e comunidade, além de 
danos psicológicos muitas vezes irreversíveis. Muitas vítimas demoram a se apresentar para cuidados médicos 
ou só o fazem quando já experimentam quadros graves. Essa demora justifica-se, na maioria dos casos, devido 
aos efeitos sociais da violência e ao estigma sofrido pelas vítimas. Problemas de saúde comuns são dores 
abdominais, danos no sistema urinário e nas funções reprodutoras, tais como infertilidade, partos prematuros 
e abortos espontâneos, além de fístulas. Mortalidade e complicações no parto também são recorrentes. 

A possibilidade de transmissão do vírus HIV e de outras doenças sexualmente transmissíveis também é 
preocupante. O risco de transmissão do HIV amplia-se no contexto dos estupros em conflitos armados dada 
a freqüência dos estupros coletivos e tendo em vista os rompimentos e lacerações dos órgãos reprodutores, 
muito comuns em decorrência da natureza extremamente violenta dos ataques.

No plano psicológico, conseqüências comuns são medo, aflição, vergonha e angústia, sintomas muitas 
vezes ampliados devido à gravidez indesejada ou abandono por maridos e outros entes familiares.

Em âmbito social, vítimas sofrem perdas de seus bens materiais, tais como dinheiro, comida, roupas, 
plantações e gado, tendo muitas vezes suas residências destruídas em decorrência do ataque em casos de 
incêndio, por exemplo. Comuns são as mortes de filhos, maridos e entes familiares durante o ataque, o que 
também agrava os danos psicológicos sofridos pelas vítimas. O abandono marital ou a perda do apoio de 
cônjuges e outros entes da família é uma das conseqüências mais presentes enfrentadas pelas vítimas devido 
a padrões sócio-culturais que tendem a criar estigmas em relação às mulheres violentadas sexualmente. 
Conforme aponta relatório da Harvard Humanitarian Initiative e Oxfam International menos de 1% das vítimas 
de estupro da República Democrática do Congo foram acompanhadas por seus maridos no atendimento 
médico pós-ataque18. 

Tais conseqüências colocam as vítimas em situação de vulnerabilidade social e econômica. Ademais, 
em sua maioria, os locais em que se verifica a existência da violência contra a mulher em situação de conflitos 
armados são marcados pela deficiência ou ausência total de garantia de direitos políticos ou autoridade a 
mulheres, o que só contribui para a carência de recursos de auxílio, sejam eles médicos, psicológicos ou 
jurídicos19. A carência de tais recursos agrava os danos sofridos pelas vítimas e a superação de tais obstáculos 
mostra-se fundamental para a pacificação e reconstrução de sociedades afetadas.

17  BARSTOW, op. cit, p. 45. (tradução nossa; grifos nossos).
18  HARVARD HUMANITARIAN INITIATIVE; OXFAM INTERNATIONAL, op. cit, p. 43. 
19  Para mais detalhes, veja-se: Women, War, Peace: The Independent Experts’ Assessment on the Impact of Armed Conflict 
on Women and Women’s Role in Peace-Building (Progress of the World’s Women 2002, Vol. 1) . Authors: Elisabeth Rehn and Ellen 
Johnson Sirleaf. Disponível em: <http://www.unifem.org/materials/item_detail.php?ProductID=17>. Acesso em 05 out 2010.
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3. Disposições Internacionais de Proteção à Mulher em Situação de Conflitos Armados

 A proteção jurídica internacional a mulheres em situação de conflitos armados é ampla, e encontra-se 
positivada em uma série de dispositivos que passaram a se multiplicar desde o advento da Declaração Universal 
dos Direitos do Homem em 1948. Dessa forma, podem ser listadas as normas de Direito Internacional 
Humanitário, dispostas nas quatro Convenções de Genebra de 194920; o Estatuto de Roma (1998), que 
institui o Tribunal Penal Internacional e, no âmbito da Organização das Nações Unidas, a Declaração sobre 
Eliminação de Violência contra a Mulher (1993), a Declaração e Plataforma de Ação de Pequim (1995), bem 
como o Protocolo Facultativo à Convenção sobre Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra 
a Mulher (assinado em 1993, com entrada em vigor em 2000)21. Na esfera regional, destaca-se a Convenção 
de Belém do Pará ou Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, 
advinda em 1994 no âmbito da Organização dos Estados Americanos (OEA).
 Tais normas tratam especificamente do tema da violência contra a mulher em conflitos armados, 
vedando condutas de violência sexual, apresentando sanções aplicáveis a perpetrações, bem como introduzindo 
mecanismos de monitoramento de observância de tais direitos no âmbito interno dos Estados.

Não obstante a existência de tais dispositivos, não se verifica aplicação ampla dos mesmos. A eficácia 
das disposições de Direito Humanitário é freqüentemente obstaculizada pela ausência de conhecimento das 
disposições, tanto por parte de vítimas, como por parte de autoridades em locais afetados por conflitos, 
e carências na implementação completa das disposições nas legislações nacionais também dificultam sua 
observância. No que tange ao Tribunal Penal Internacional, embora haja previsões diversas no sentido de 
proteger os direitos da mulher e punir violadores, o número de casos processados pelo Tribunal em seus nove 
anos de existência é muito reduzido quando comparado aos números da violência e, não obstante a infra-
estrutura disponível na Corte, ainda enfrentam-se sérios problemas no julgamento dos casos, mencionando-
se também as dificuldades decorrentes do tipo de violência praticada contra a mulher, que torna investigações 
e julgamentos mais difíceis e em muitos casos as violações são praticadas por atores não estatais oriundos de 
grupos organizados e de difícil identificação. 
 No que tange à atuação da Organização das Nações Unidas, não obstante a existência de numerosas 
discussões e iniciativas relativas aos direitos da mulher, conforme se consubstancia nos instrumentos legais 
mencionados, medidas específicas com relação à violência de gênero em conflitos armados foram muito tardias 
e atualmente revelam-se ainda muito incipientes. Embora haja registros de violência sexual contra mulheres 
em conflitos armados desde a Segunda Guerra Mundial, que precedeu o estabelecimento da organização, o 
primeiro esforço do Conselho de Segurança das Nações Unidas no sentido de tratar da questão por meio de 
resoluções ocorreu apenas em 2000, por meio da resolução nº. 1325. De modo geral, tal resolução reconhece 
a importância de maior participação de mulheres e da inclusão de perspectivas de gênero em negociações 
de paz e em planejamentos de assistência humanitária, operações de manutenção de paz e de reconstrução 
pós-conflito. O documento assinala ainda disposições específicas de proteção contra violência em conflitos 
armados, especialmente no que tange à violência sexual. Novas iniciativas advieram apenas a partir de 2008, 
também por meio de resoluções. A resolução nº. 1820/2008 reconhece a utilização da violência sexual como 
ameaça à paz e segurança internacionais, especificando medidas de proteção às vítimas, conteúdo reforçado 
pelas medidas práticas advindas por meio da resolução nº. 1888/200922. Há ainda a resolução nº. 1889/2009, 
20  (i) Feridos e Enfermos das Forças Armadas em Campanha (Convenção I, consistente na revisão da Convenção de Genebra 
de 1929); (ii) Feridos, Enfermos e Náufragos das Forças Armadas no Mar (Convenção II, consistente na revisão e desenvolvimento 
da Convenção de Haia X, de 1907); (iii) Prisioneiros de Guerra (Convenção III, consistente na revisão e desenvolvimento da 
Convenção de Genebra de 1929); e (iv) Pessoas Civis (Convenção IV, que consistiu em complementos à Convenção de Haia II, de 
1899, e à Convenção de Haia IV, de 1907).
21  Cabe mencionar que, embora de forma não explícita, a Convenção de 1951 Relativa ao Status dos Refugiados oferece 
proteção a mulheres vítimas de violência de gênero em conflitos armados, de acordo com políticas nacionais de Estados quanto a 
pessoas que recebam esse status. No âmbito da ONU, embora a Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra a Mulher (CEDAW, assinada em 1979 e com entrada em vigor a partir de 1981) não apresente disposições específicas 
sobre a violência contra a mulher, em 1982 o Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher tomou a iniciativa de 
recomendar que os países demonstrassem em seus relatórios as medidas adotadas em seu âmbito interno nesse sentido. Dessa 
forma, pode-se dizer que, embora não inicialmente expresso, o direito da mulher de estar protegida contra a violência e o dever 
dos Estados- Partes de garantir tal direito está implícito na Convenção.
22  Dentre as medidas previstas em tal resolução, destacam-se: estabelecimento de equipes especialistas na garantia de 
respostas rápidas a violações; organização de prevenção; nomeação de assessores especiais em proteção de mulheres; elaboração 

que reitera as disposições da resolução nº. 1325/2000, incluindo mecanismos de monitoramento de sua 
implementação. 
 Além de tais medidas existentes no âmbito do Conselho de Segurança, podem ser mencionadas as 
iniciativas com o fito de sensibilizar Estados e indivíduos acerca do problema da violência de gênero em 
conflitos armados. Dessa forma, podem ser mencionados o programa “UNiTE to End Violence Against 
Women” (Unir-se para Acabar com a Violência contra a Mulher), lançado em 2008 com o objetivo de motivar 
a adoção de legislações e planos de ação nacionais contra a violência contra a mulher, reforçar a coleta de 
dados sobre a violência contra mulheres e meninas, aumentar a consciência pública e a mobilização social 
e cuidar da questão da violência sexual em conflitos armados, bem como a iniciativa “Stop Rape Now – UN 
Action Against Sexual Violence in Conflict” (Pare o Estupro Agora – Ação das Nações Unidas Contra a Violência 
Sexual em Conflitos), a qual tem o propósito de acabar com a violência sexual em conflitos armados por 
meio de aumento de responsabilidade e coordenação entre as entidades da ONU23, ampliar programas e 
defesa de direitos e apoiar os esforços nacionais para prevenir a violência sexual e responder de modo eficaz 
às necessidades de sobreviventes.
 A despeito do importante comprometimento que tais resoluções e medidas significam, a atuação da 
ONU mostra-se reduzida e sua existência mostra-se ainda muito teórica24, carecendo de medidas que de 
fato garantam, no longo prazo, a pacificação e reconstrução social e econômica das comunidades afetadas por 
conflitos. 
 Dessa forma, ressalta-se a importância do provimento de auxílio pelas organizações não governamentais 
que, com seu caráter independente e freqüentemente desburocratizado, têm maiores chances de atuar em 
localidades e problemáticas específicas, dando maior efetividade aos dispositivos de proteção aos direitos das 
mulheres vítimas de conflitos armados.

4. Atuação das Organizações Não Governamentais em Processos de Pacificação e Reconstrução Pós Conflito

4.1. As Organizações Não Governamentais no Cenários Jurídico e Político Internacionais

As organizações não governamentais (ONGs), não obstante seu grande número e representativa 
atuação, não são consideradas formalmente sujeitos de Direito Internacional. Todavia, ao analisar-se o conceito 
de sujeitos não formais apresentado pela doutrina, qual seja, “aqueles que, apesar de se situarem à margem do 
Direito Internacional formal, participam de modo não regulamentado da cena internacional, exercendo certa 
influência (positiva ou negativa) nas decisões da sociedade internacional relativamente à ação e tomada de 
posição em assuntos de interesse global”25, pode-se inferir o seu enquadramento nessa classificação.
de relatórios sistemáticos e informativos adicionais ao Conselho de Segurança acerca de incidentes e tendências, de medidas 
de proteção de civis nas operações de paz, além de identificação de responsáveis. Previsão importante da resolução é também 
a determinação da inclusão da questão da violência sexual em todos os estágios de negociação de paz, além da integração das 
questões de gênero em todas as operações de manutenção de paz.
23  Fazem parte do programa as seguintes entidades da ONU: Departamento de Assuntos Políticos,  Departamento de 
Operações de Manutenção da Paz, Gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários, Gabinete de Drogas e Crime, Organização 
Mundial da Saúde, Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 
Fundo de População das Nações Unidas, Gabinete de Apoio a Construção de Paz, Fundo das Nações Unidas para a Infância, Fundo 
de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher, Gabinete para o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos 
Humanos e Alto Comissariado das Nações Unidas para os refugiados. A amplitude e a variedade das entidades envolvidas reforça 
a magnitude do problema e a necessidade de diversas frentes de ação.
24  Por meio da relatórios publicados periodicamente pelo Secretário Geral da ONU, são observadas as dificuldades e 
obstáculos na implementação dos direitos de mulheres vítimas de conflitos armados e das resoluções do Conselho de Segurança. 
No relatório mais recente, publicado em 06 de abril de 2010 (documento S/2010/173 do Conselho de Segurança), aponta-se 
como conclusão a lentidão na implementação da resolução 1325/2000. Ademais, a avaliação de tal processo de implementação 
mostra-se dificultada pela ausência de dados específicos, realizáveis, com indicadores relevantes e determinados por prazos. Em 
relatório anterior, publicado em 16 de setembro de 2009 (documento S/2009/465 do Conselho de Segurança) são apontados como 
principais problemas a falta de metas claras e dados confiáveis sobre as questões envolvidas, bem como violência pós-conflito. 
As maiores necessidades apontadas para melhor implementação da resolução 1325/2000 consistem no fim da impunidade aos 
perpetradores pelos Estados-Membros, coleta de dados eficazes e intensificação das atividades das entidades da ONU e do próprio 
Conselho de Segurança.
25  MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. 2.ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 
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A atuação internacional das ONGs na defesa dos direitos humanos tem destacada relevância na análise 
das sistemáticas de monitoramento e implementação de tratados com essa temática. Estes muitas vezes 
contemplam a possibilidade de comunicações de grupos e indivíduos acerca de violações que porventura 
venham a ocorrer no âmbito de um determinado Estado, de forma que possibilita às ONGs o acesso 
direto a organizações internacionais de caráter governamental multilateral. Ademais, pode ser destacado o 
vultoso empenho de ONGs no reconhecimento dos direitos da mulher durante a Conferência dos Direitos 
Humanos de Viena de 1993, ocasião na qual diversos grupos nacionais e regionais organizaram uma série 
de apresentações e depoimentos, formando redes locais e agências de cooperação, o que possibilitou a 
construção de alianças que transcenderam qualquer dificuldade que pudesse ser apresentada no que tange 
a interesses diversos entre países do Norte e do Sul. Esforços semelhantes já haviam sido desenvolvidos 
nas Conferências sobre a Mulher realizadas pela ONU26 e continuam sendo verificados em diversos fóruns 
internacionais. Importante notar as observações de Ahmed e Potter:

As ONGs foram regularmente permitidas a organizar fóruns de ONGs em paralelo às 
conferências oficiais. Nesse contexto, contatos constantes podem ser mantidos entre os 
delegados oficiais e os membros dos fóruns de organizações não governamentais. Na maioria 
dos casos, estes foram realizados muito próximo à conferência oficial. As ONGs mantém os 
dois lados informados dos eventos por meio de boletins diários e outras mídias. Delegados 
oficiais, especialmente as ONGs com caráter consultivo oficial perante a ONU, atenderam 
regularmente tais fóruns27.

Cabe ressaltar que, nos últimos anos, o número de ONGs cadastradas na ONU cresceu 
representativamente. Conforme aponta Rourke, “em 1948 havia 40 ONGs com caráter consultivo oficial 
perante a ONU. Tal número passou de 1000 em 1996 e chegou a 2870 em 2006”.28  Para que uma ONG 
adquira caráter consultivo oficial perante a ONU deve preencher os requisitos estabelecidos na Resolução 
1996/31 do Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas (ECOSOC).

 Dentre as razões que justificam tal crescimento, podem ser mencionadas: a redução dos custos de 
comunicação e deslocamento, o que permite a administração de variados problemas em diversas localidades, 
bem como uma tendência de transferência de responsabilidades de bem-estar pelo Estado a agentes 
particulares. A busca crescente pelo desenvolvimento social em países emergentes e em países de menor 
desenvolvimento relativo demanda a confiança no auxílio de entes privados em detrimento do auxílio por 
governos desenvolvidos, sob o argumento de que tal adoção auxiliaria ainda mais a estagnação econômica29. 
Dessa forma, o caráter independente das ONGs não apenas prestigia o maior desenvolvimento dos Estados 
que de sua atuação necessitam, mas também possibilita operação dotada de maior eficácia. Conforme aponta 
Abiew30:

As organizações não-governamentais [...] revelaram-se essenciais na prestação de auxílio 
nas crises humanitárias recentes. A significativa atuação que desenvolvem a partir da 
década de 80 tem se mostrado vital para garantir a sobrevivência das vítimas de inúmeros 
conflitos internos. A flexibilidade, a rapidez com que respondem às situações 
de emergência, a reduzida burocracia que marca a sua estrutura decisória, o 
comprometimento efetivo dos membros e a neutralidade que manifestam em 
relação às instâncias políticas domésticas e internacionais fizeram das ONGs 
instrumentos indispensáveis para evitar que certos conflitos adquirissem proporções ainda 
mais trágicas.

Conforme se poderá verificar na seqüência, as práticas desenvolvidas pelas organizações não 

Tribunais, 2007, p. 331.
26  BARSTOW, op. cit., p. 235
27  AHMED; POTTER, op. cit, p. 203 (tradução nossa)
28  ROURKE, John T. International politics on the world stage. 12 ed. New York: McGraw Hill, 2009, p. 148 (tradução nossa)
29  AHMED; POTTER, op. cit p. 24
30  ABIEW, 1999 apud AMARAL JÚNIOR, Alberto do. O direito de assistência humanitária. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 
249-250

governamentais não mais se limitam ao auxílio imediato na prestação de socorro, mas cada vez mais destinam-se 
ao desenvolvimento econômico e social, atividades políticas, definição de agendas, educação, monitoramento 
de tratados internacionais e interação com Estados e organizações internacionais de caráter governamental, 
desenvolvendo papel relevante nos processos de pacificação e reconstrução que devem seguir a ocorrência 
de conflitos armados.

4.2. Práticas Desenvolvidas pelas Organizações Não Governamentais 

 O desenvolvimento de ações por organizações não governamentais no combate à violência de gênero 
em conflitos armados dá-se em diversas frentes. De modo genérico, pode ser mencionado o empenho tido 
pelas ONGs em fóruns e conferências internacionais para discussões acerca do reconhecimento de direitos, 
como por exemplo a Conferência dos Direitos Humanos de Viena e as diversas reuniões realizadas no 
âmbito da ONU com esse propósito.

Daremos aqui destaque às práticas desenvolvidas pelas ONGs com caráter de curto, médio e longo 
prazos no que se refere à prestação de auxílio direto às vítimas de conflitos armados, ressaltando-se a 
importante atuação na reconstrução de comunidades, provisão de infraestrutura, educação e medidas que se 
destinam à observância dos direitos humanos por meio do desenvolvimento econômico e social. A atuação 
das organizações é, de modo geral, marcada por características de solidariedade e humanidade, sendo que seu 
caráter independente possibilita atuação rápida, neutra e eficaz.

Em curto prazo, no que se refere ao auxílio prestado às mulheres vítimas de conflitos armados, 
verifica-se o encaminhamento e acompanhamento médico de vítimas de violência, especialmente de caráter 
sexual, o envio de profissionais de saúde, medicamentos e alimentos a áreas afetadas, suporte psicológico 
e coleta de doações. A provisão de cuidados imediatos em situações emergenciais envolvidas em conflitos 
armados é um papel central de diversas organizações. Exemplo desse tipo de atuação dá-se pela organização 
International Rescue Committee, responsável pela entrega de cuidados urgentes a vítimas e pela provisão de 
espaços seguros em que as mulheres vítimas do conflito possam buscar apoio31. 

 O implemento de medidas de médio e longo prazo, por sua vez, tem especial relevância no 
desenvolvimento econômico e social das localidades afetadas, permitindo a realização de processos de 
pacificação e reconstrução das localidades no cenário posterior à ocorrência de conflitos. A  provisão de 
infraestrutura mostra-se  fundamental em tais conjunturas, freqüentemente marcadas por ausência de recursos, 
pobreza extrema, o que não raro motiva a ocorrência de novas ondas de violência. Nesse âmbito, destacam-
se os incentivos dados ao desenvolvimento econômico por programas de concessão de microcrédito, 
treinamento em atividades artesanais e agrícolas e realização de parcerias com empresas. Em especial, nota-
se o treinamento oferecido para o desempenho de atividades agrícolas por variadas organizações, o que não 
somente promove o desenvolvimento econômico das comunidades, mas também possibilita a provisão de 
alimentos, combatendo também problemáticas relativas à fome.  

Iniciativas de destaque e relevância são aquelas relacionadas ao treinamento dos homens de 
comunidades em que se verifica a violência contra a mulher em conflitos armados. Considerando-se que na 
maioria das localidades afetadas as lideranças são ocupadas por homens, é crucial a utilização de sua influência 
e do papel que podem desempenhar tanto na prevenção da violência, como na reintegração de mulheres 
afetadas às famílias e comunidades, uma vez que a criação de estigmas contra as vítimas e o abandono 
marital é um problema recorrente. Assim, é importantíssima a realização de treinamentos de Forças Armadas, 
líderes comunitários e população masculina de comunidades de modo geral. A organização Women for Women 
International, radicada nos Estados Unidos, desenvolve o “Men’s Leadership Program” (Programa de Liderança 
de Homens), destinado à sensibilização de soldados, policiais, padres, professores e outros líderes, os quais 
tornam-se responsáveis por treinar mais cinco homens cada um. Dessa forma, a iniciativa não somente treina 
os homens para lidar com as atrocidades, mas também promove a integração da comunidade em uma causa 
comum. Depoimento de um congolês cuja mulher e filha foram estupradas demonstra as linhas do programa:

31  Cabe ressaltar aqui que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que tem atuação destacada na provisão de auxílio 
emergencial em situações de conflitos armados, é considerado como uma “agência não governamental humanitária”, um status 
intermediário entre organização não governamental e organização não governamental. Para mais detalhes, veja-se: AHMED; 
POTTER, op. cit, p. 8.



397396

Homens da milícia hutu vieram à minha casa quando toda a minha família lá estava. Eram 
sete. Eles vieram para pilhar minha loja e me amarraram. Então pegaram minha esposa e 
minha filha e as estupraram. Tudo aconteceu na frente dos meus filhos. Estava muito bravo 
e com medo de que pegasse AIDS. Então coloquei minha esposa para fora de casa. Quatro 
anos depois fui sensibilizado pela Women for Women International. Eles me disseram que o 
estupro era um acidente que eu não podia evitar, que a milícia fez uma coisa ruim com a 
minha esposa, não comigo, e que eu deveria perdoá-la. Hoje somos amigos. Quando a vejo 
até posso sorrir. Nunca me esquecerei do que aconteceu, mas a raiva perdeu o seu poder. 
Não estou sozinho com esse problema. Há muitos.32

A organização desenvolve também importantes iniciativas relacionadas ao empoderamento econômico 
de mulheres em localidades afetadas pelos conflitos armados, além de educação e conscientização acerca dos 
direitos das mulheres. Conforme a localidade em que o programa é desenvolvido, mulheres participantes dos 
programas desenvolvem atividades agropecuárias, organizam suas próprias empresas de artesanato, padarias, 
costura, fabricação de jóias, cerâmica, entre outros. A atuação da organização dá-se tanto no treinamento 
para a prática de tais atividades e sua administração, como também na provisão de recursos para seu 
desenvolvimento, por meio de parcerias com empresas, financiamentos e programas de microcrédito. Dados 
da ONG apontam que das mulheres atendidas na República Democrática do Congo (que somam mais de 
trinta e nove mil), 88% relatam melhoras na saúde mental e física; 83% relatam melhoras em sua situação 
econômica; 77% estão utilizando habilidades dos programas para garantir sua renda; 85% estão participando 
de decisões domésticas; 98% saem dos programas com conhecimento de seus direitos legais e 90% treinam 
outras mulheres em suas comunidades. A organização auxiliou em média vinte mil mulheres no Afeganistão; 
vinte e nove mil na Bósnia e Herzegovina; seis mil e quinhentas no Iraque; vinte e seis mil no Kosovo; trinta 
mil na Nigéria; trinta e seis mil em Ruanda e cinco mil e seiscentas no Sudão. Os números variam conforme 
o tempo de atuação em cada localidade. Entretanto, em todos os locais, significativas melhoras semelhantes 
às apresentadas em relação à República Democrática do Congo foram apresentadas33.

Considerando o grande número de ONGs existentes e atuantes no âmbito de defesa dos direitos 
humanos, práticas de outras instituições também merecem destaque. A organização BRAC, que tem sua 
atuação concentrada em Bangladesh e é qualificada como o maior grupo anti-pobreza do mundo, promove 
auxílio a mulheres por meio da concessão de programas de microcrédito. Conforme aponta Armstrong34, 
um integrante da organização reúne entre 20 e 30 mulheres para extensão do microcrédito. Muitas delas 
utilizam-se dos empréstimos para a criação de mercearias e pequenas lojas. Se uma mulher comprar uma 
vaca, por exemplo, a ONG a ajudará a dobrar o preço que podem conseguir pelo leite por meio de coletas 
em caminhões refrigerados e condução a uma de suas sessenta e sete estações de refrigeração, então para 
o centro de produção de laticínios, que processa dez mil litros de leite e derivados por hora e os vende em 
cidades. Isso traz para a organização 1.7 milhões de dólares em vendas de 13.4 milhões de dólares, valores 
esses que são novamente revertidos para os programas da organização.

Esses são apenas exemplos do quão detalhada pode ser a atuação das organizações e da amplitude do 
auxílio que podem oferecer. Verifica-se, independentemente do tipo de auxílio prestado, o comprometimento 
das organizações e dos indivíduos que as lideram com a realização de um efetivo impacto de melhora nas 
vidas de mulheres afetadas. Retomando-se a questão da flexibilidade de atuação de tais ONGs, pode-se dizer 
que isso permite também uma real compreensão das dificuldades enfrentadas pelas vítimas. Descentraliza-
se a ação do plano governamental, verificando-se a importante efetividade apresentada por iniciativas 
independentes. 

32  Disponível em: <http://www.csmonitor.com/World/Africa/2009/0804/p17s01-woaf.html?page=2>. Acesso em 15 fev 2011 
(tradução nossa).
33  Veja-se: <http://www.womenforwomen.org/global-initiatives-helping-women/worldwide-initiatives-helping-women.php>. 
Acesso em 17 fev 2011.
34  ARMSTRONG, David. Is Bigger Better? Global Issues. In: Annual Editions – Global Issues. New York: McGraw Hill, 2008. 
pp. 160-161

5. Conclusão 

A atuação de organizações não governamentais na defesa dos direitos da mulher é um exemplo 
claro do ativismo na criação de políticas de representatividade global no dos direitos humanos. As práticas 
desenvolvidas durante a ocorrência de conflitos armados, bem como nos processos de pacificação e 
reconstrução pós-conflito para o desenvolvimento econômico e social de localidades afetadas mostram-se 
como importante elemento da conjuntura internacional atual.

No que tange à violência de gênero em conflitos armados, as organizações não governamentais não 
apenas destinam sua atuação a assegurar as disposições específicas atinentes ao tema, como também operam 
garantindo os direitos mais fundamentais aos indivíduos por meio de suas práticas. Considerando-se as graves 
conseqüências da violência de gênero em conflitos armados, verifica-se que a atuação das ONGs tem efeitos 
na garantia dos direitos universais e fundamentais à pessoa humana conforme prescritos na Declaração 
Universal dos Direitos do Homem de 1948, no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e no Pacto 
Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos do ano de 1966, que em conjunto formam 
o sistema global de proteção dos direitos humanos.

Dessa forma,  ao proverem auxílio emergencial, as ONGs tratam diretamente de mulheres que 
indubitavelmente sofreram tratamentos desumanos e degradantes durante a ocorrência de conflitos, 
fornecendo também elementos destinados a garantir saúde, bem estar, alimentação, vestuário, habitação e 
cuidados médicos, direitos estes elencados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e reafirmados no 
Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.

 Nas medidas tomadas para provisão de auxílio e reconstrução de comunidades no médio e longo 
prazos, os treinamentos para o desenvolvimento de atividades que culminem no empoderamento econômico 
de mulheres vítimas abarcam o direito à educação, resultando no acesso à padrões de vida adequados 
e melhoria contínua de condições de vida. De modo análogo, os treinamentos dos homens líderes das 
comunidades afetadas pelos conflitos exploram a proteção contra a discriminação e privilegiam a igualdade 
material entre homens e mulheres, tendo como conseqüência a garantia dos cuidados e assistência especiais 
necessários a mulheres e crianças. A garantia de tais elementos leva ao intuito final de garantir os direitos mais 
básicos ao ser humano, quais sejam a vida, liberdade e segurança pessoal, conforme prescritos na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos.

Cabe destacar, por fim, que as medidas tomadas pelas organizações não governamentais estão longe 
de serem suficientes para o tratamento dos problemas decorrentes da violência de gênero em conflitos 
armados. Embora se demonstre o constante comprometimento das organizações, os atos de violência 
continuam a ocorrer diariamente, ressaltando-se a necessidade de atuação cada vez mais reforçada por 
Estados, organizações de caráter governamental e não governamental e indivíduos no sentido de evitar a 
ocorrência de tais perpetrações e, uma vez que ocorram, garantir o acesso a toda infraestrutura disponível 
para o auxílio às vítimas e reconstrução das localidades afetadas. Assim como para o reconhecimento dos 
direitos das mulheres vítimas de conflitos armados foi necessário empenho ao longo dos anos, é essencial 
que o mesmo ocorra no sentido de garanti-los e efetivá-los.  
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O DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL E O ENFRENTAMENTO DA POBREZA NO BRASIL
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RESUMO

A relevância dos estudos sobre a pobreza e o seu enfrentamento no Brasil centra-se no atual modelo de 
proteção social não contributiva do país que se tornou referência mundial. Historicamente a cidadania no 
Brasil foi reconhecida pela cobertura da previdência social através da proteção social contributiva. Quando 
o trabalho se torna precarizado, no estágio monopolista do capitalismo, e a maioria da população, sem 
acesso ao trabalho, fica descoberta do sistema de proteção social contributiva. Em 1988 é promulgada a 
Constituição Federal que continua garantindo a previdência como proteção contributiva, mas inclui a saúde e 
a assistência social como proteção social não contributiva. A assistência social, até então, vinculou-se a visão 
de solidariedade e caridade,  desenvolvida pelas entidades filantrópicas ou confessionais, cabendo ao Estado 
um apoio  suplementar. Este estudo tem como objetivo apresentar o enfrentamento da pobreza a partir da 
regulamentação da assistência social enquanto política pública no Brasil, direito do cidadão e dever do Estado. 
Tem como referências normativas a LOAS – Lei 8742/93, a Política Nacional de Assistência Social – PNAS 
2004 e a NOBSUAS 2005 – Norma Operacional Básica, que regula os serviços de Proteção Social Básica e 
Especial. Aborda o Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, considerando este a porta de entrada 
do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) e o Centro de Referência Especializado de assistência Social 
– CREAS como serviços garantidores das proteções afiançadas na PNAS. Utilizou-se como metodologia 
a revisão bibliográfica e documental tendo como fonte os documentos oficiais, os órgãos de pesquisa e 
teóricos que discutem o tema.   
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THE RIGHT TO THE WELFARE ASSISTANCE AND THE POVERTY FACING IN BRAZIL

ABSTRACT
The importance of this study about poverty and its facing in Brazil is focused on the currency model of 
welfare assistance with no country contributive which became world reference. The Brazilian citizenship 
was recognized by coverage from social security through welfare assistance contributive. But, when the job 
becomes substandard, in the level monopolist of the capitalism, and the most of population, without getting 
into the job, it gets out from the welfare assistance system contributive. In 1988 it is enacted laws for the 
Federal Constitution that goes on assuring the as foresight contributive protection. The welfare assistance, 
so far, linked to the solidarity and charity developed by philanthropic entity or confessional, taking up to the 
State a supplemental support.   This study aims to show the poverty facing from the regulation of the welfare 
assistance while public politic in Brazil, citizenship right and Duty State. It has as rules references the LOAS _ 
Law 8742/93, Welfare assistance National Politic – PNAS 2004 and the NOBSUAS 2005 – Basic rule working, 
which regulates the Basic Welfare Assistance and Special. It deals with Welfare assistance Social Center – 
CRAS, considerating it the entrance hall for  Welfare assistance Unit System  (SUAS) and the Center of 
reference Specialized of Welfare assistance – CREAS as the best service possible according it is linked with 
PNAS. It was used as a bibliography review and papers based on official papers and a search government body 
and theoretical who says about the theme.
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INTRODUÇÃO

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, também chamada “constituição cidadã” o Brasil passa 
a assegurar os direitos humanos, como a previdência social, a educação, a saúde, os direitos trabalhistas e 
a proteção ao meio ambiente. O Sistema de Seguridade Social, previsto no art. 194, garante como direitos 
de cidadania a Previdência Social, a Saúde e a Assistência Social. A Previdência Social  é garantida mediante 
contribuição dos seus destinatários. No entanto, a Carta Mágna reconhece a saúde e a assistência social como 
direitos universais de proteção não-contributiva, ou seja, como dever do Estado e direito de todos que delas 
necessitar.
Neste sentido a Assistência Social no Brasil foi instituída como política pública de Seguridade Social, 
regulamentada pela Lei 8742 de 07 de setembro de 1993 – LOAS, sendo a primeira Política Nacional de 
Assistência Social e Norma Operacional Básica – NOB 2, aprovadas pela Resolução nº 207/1998 do Conselho 
Nacional de Assistência Social – CNAS, vinculado ao então Ministério da Previdência e Assistência Social. 
A IV Conferência Nacional de Assistência Social, realizada em Dezembro/2003 em Brasília/DF, convocada 
pelo Conselho Nacional de assistência Social e Pelo Ministério do desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, apontou como principal deliberação a construção e implementação do Sistema Único da Assistência 
Social – SUAS, requisito essencial da LOAS para dar efetividade à assistência social como política pública. 
Como resultado da IV Conferência Nacional de Assistência Social, foi elaborada uma nova Política Nacional 
de Assistência - PNAS, aprovada pela Resolução CNAS nº 145 de novembro de 2004. Da mesma forma foi 
elaborada uma nova Norma Operacional Básica – NOB/SUAS/ 2005- aprovada pela Resolução CNAS nº 
130, Brasília, julho de 2005 , que disciplinou a gestão da Política de Assistência Social no território brasileiro. 
Por fim,  em julho de 2011 o SUAS é regulamentado pela Lei N. 12.435 de 06 de julho de 2011, que alterou 
a LOAS - Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social,  
apresentando novos parâmetros e diretrizes para a configuração de tal política. 

A nova concepção de assistência social como direito à proteção social, direito à se-
guridade social tem duplo efeito, em o de suprir sob dado padrão pré-definido um 
recebimento e outro, desenvolver capacidades para maior autonomia. Neste sentido 
ela é aliada ao desenvolvimento humano e social e não tuteladora ou assistencialista, 
ou ainda tão só provedora de necessidades ou vulnerabilidades sociais. O desenvol-
vimento depende também de capacidade de acesso, vale dizer da redistribuição, ou 
melhor, distribuição dos acessos a bens e recursos, isto implica em um incremento 
das capacidades de famílias e indivíduos.(PNAS, MDS, 2004: 7)

A política de Assistência Social é concebida como garantidora de direitos à população que dela necessitar. 
Neste sentido há necessidade de realizar uma reflexão em relação aos direitos que cabem a ela garantir.

Segundo Bobbio (1992) , os direitos se modificam ao longo da história, e ao fazer a reflexão sobre direitos 
é provável que estes implicam sempre em um sistema normativo, em obrigação. Mas, para que se tenha a 
realização dos direitos do homem, são necessárias condições objetivas que não dependem somente dos 
que proclamam e nem dos que possuem meios de protegê-los. Diante disso, o autor afirma que a grande 
dificuldade atualmente está em proteger os direitos do homem, pois embora proclamados, não existe uma 
garantia de usufruir destes direitos, ou ainda, os direitos reinvindicados não significam direitos reconhecidos 
e protegidos. 

Para que os direitos sociais passem da declaração puramente verbal à sua proteção efetiva, há necessidade da 
ampliação dos poderes do Estado. Neste sentido explica COUTO, em relação aos direitos sociais: 

A concretização dos direitos sociais depende da intervenção do Estado, estando 
atrelados às condições econômicas e à base fiscal estatal para ser garantidos. Sua 
materialidade dá-se por meio de políticas sociais publicas, executadas na órbita 
do Estado. Essa vinculação de dependência das condições econômicas tem sido a 
principal causa dos problemas da viabilização dos direitos sociais, que, não raro, são 
entendidos apenas como produto de um processo político, sem expressão no terreno 
da meterialidade das políticas sociais. (Couto, 2006, p. 48)   
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Neste sentido, há de se considerar que os direitos conquistados no Brasil são consequências das lutas 
dos trabalhadores, que pressionam e tensionam o Estado na cobertura de serviços públicos voltados ao bem 
estar e a sobrevivência.

O atual modelo de estado brasileiro é caracterizado como Estado de Direito. Como afirma Bobbio (1992), 
neste Estado o indivíduo tem não só a garantia de direitos privados, mas também de direitos públicos, este 
Estado é dos cidadãos. Desta forma, o Estado deve garantir os direitos através de programas, projetos e 
serviços. Raichelis igualmente afirma a responsabilidade estatal na esfera dos direitos sociais: “A peculiaridade 
dos direitos sociais é que exigem, para sua efetivação prática, a intervenção ativa do Estado e até ampliação 
de poderes”. (RAICHELIS, p. 163-164, 2007)

 A regulamentação da Política Nacional de Assistência Social por meio da configuração de um Sistema 
de Proteção - SUAS, prevê a articulação de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, 
hierarquizados por níveis de gestão de acordo com a complexidade da proteção a ser garantida e do porte 
de cada município da federação. 

A concepção de serviços é especificada de acordo com coberturas de proteção social básica e especial de 
alta e média complexidade. O local de referência onde são oferecidos os serviços de proteção social básica 
é o CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), e os serviços de proteção social especial é o CREAS 
(Centro de Referência Especializado da Assistência Social) são equipamentos da Política de Assistência Social, 
locais de referência de serviços e garantia de direitos à população. 

O presente estudo tem como objetivo caracterizar a pobreza  e explicar o seu enfrentamento atra-
vés do Sistema Único de Assistência Social no Brasil, utilizando como metodologia a pesquisa bibliográfica 
e documental, a partir da regulamentação da assistência social enquanto política pública, direito do cidadão 
e dever do Estado. Tem como fontes documentais as normativas legais que regulam esta política de direitos 
focalizando os serviços garantidores das proteções afiançadas pela Política Nacional de Assistência Social, 
quais sejam: Proteção Social Básica  executados pelo Centro de Referência de Assistência Social – CRAS e 
Proteção Social Especial executados no Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS.  

2. Pobreza e Proteção Social no Brasil

Os estudos sobre a situação de pobreza no Brasil perpassam pela análise de vários pontos específicos que 
foram sendo acumulados ao longo da história, sofrendo influências no plano econômico e político rebatendo 
diretamente na área social.
No primeiro momento para buscarmos a compreensão da pobreza na cena contemporânea, cabe remeter a 
uma análise da formação da sociedade brasileira, ou seja, a trajetória histórica de sua população, como explica 
Sposati (1988): 

A trajetória do Brasil e da maioria dos brasileiros espelha fortemente a história de 
um povo colonizado por descobridores, mercadores, senhores da terra, senhores do 
capital, senhores do aparelho de Estado, senhores da comiseração, pelos donos do 
poder. Assim, miséria e vassalagem, pobreza e  subalternidade fazem parte da mesma 
trajetória, embora tal relação antiética seja escamoteada por algumas estratégias de 
gestão articuladas pelos que se fazem donos do poder. (SPOSATI, 1988, p. 19) 

Uma sociedade marcada pela dominação de uma minoria privilegiada, a qual coube exercer o poder político, 
econômico e social do país. Ainda ressalta SPOSATI (2009), a pobreza no Brasil é fruto da desigualdade e da 
dívida social que marcam a história do modelo econômico brasileiro. 
No Brasil a passagem da economia agroexportadora para um país industrializado ocorreu em curto espaço 
de tempo e as mudanças na área da economia não foram acompanhadas por mudanças sociais, conforme 
ressalta POCHMAN(2009).

Nos países periféricos do sistema capitalista mundial, a transição do agrarismo para 
a sociedade urbano-industrial transcorreu sem a efetiva e consequente realização 

de revoluções ou reformas, o que implicou, em geral, prevalência do descolamento 
entre a melhora econômica e o avanço social. O Brasil, nesse sentido, constitui 
historicamente um dos principais exemplos internacionais de profunda diferenciação 
entre a modernização econômica e o atraso das condições de bem-estar social do 
conjunto da população POCHMAN (2009)

Esse processo de desqualificação da classe trabalhadora agravou-se pelas consequências da questão social, 
característica do estágio monopolista do capitalismo.
Desta forma no Brasil, a pobreza é resultante de um processo histórico de construção das desigualdades sociais. 
O desenvolvimento da industrialização e a expansão da urbanização nos grandes centros do país  produziram 
riquezas, mas também apresentou uma diversidade de problemas sociais, entre os quais, desemprego e miséria. 
Conforme ressalta SPOSATI (2001, p. 58), “A pobreza é um fenômeno complexo derivado do modo pelo qual 
uma sociedade distribui/concentra o acesso à riqueza social produzida”.  
Segundo Yazbek (2007), a pobreza faz parte da expansão do capitalismo brasileiro contemporâneo, e esta 
expansão cria a população sobrante, o necessitado, o desamparado cuja tensão de cada dia requer a luta 
pela sobrevivência. A pobreza está presente com a urbanização acelerada e na conseqüente dificuldade de 
criar novos empregos e em número suficiente. A modernização do país foi buscada, e mesmo assim com o 
crescimento das riquezas, não tem garantido a redução da pobreza. 
Assim sendo, torna-se necessário ressaltar que a pobreza não está relacionada somente ao indivíduo 
despossuído de renda e que por algum motivo não consegue ter acesso à ela, mas, igualmente ao trabalhador 
que mesmo possuindo um salário, pago pelo valor de seu trabalho, não consegue com ele satisfazer as suas 
necessidades de sobrevivência.

[...] ela compreende a totalidade dos assalariados, homens e mulheres que vivem da 
venda da sua força de trabalho e que são despossuídos dos meios de produção, não 
tendo alternativa de sobrevivência senão vender a sua força de trabalho sob a forma 
de assalariamento. (ANTUNES, 2002, p. 109)

A pobreza de que trata este estudo considera os desempregados, os assalariados sem emprego estável e os 
inativos, ou seja, aqueles sujeitos que fazem parte da classe trabalhadora, mas estão alijados do trabalho formal, 
e que portanto, não conseguem a garantia de sua proteção previdenciária e por isso vivem na incerteza.

[...] é preciso lembrar que sua cobertura não é plena. Trabalhadores, militares e 
servidores públicos somam 66,6% dos empregos regulares. (PNAD,2009), ou seja, 
33,4% dos trabalhadores não acessam a previdência social. Não são todos os domicílios 
brasileiros cujo chefe tem garantida a substituição de sua remuneração do trabalho 
caso sofra qualquer adversidade. O risco e a incerteza lhes cercam.  (SPOSATI, 2010)

Historicamente para ter a cobertura da previdência social no Brasil foi necessário o trabalho assalariado, 
por meio de um contrato formal de trabalho. Quanto ao trabalho precarizado, corresponde aos pobres 
economicamente ativos, ou seja, os que têm trabalho mas com renda insuficiente para garantir as suas 
necessidades básicas, ficaram descobertos do sistema de seguridade social até os anos 80 do século 
XX. 
O Brasil, por sua vez, possui outra particularidade. Uma importante característica deste país é a sua dualidade 
entre os altos níveis de desenvolvimento econômico e os elevados índices de pobreza. Trata-se de um país 
extremamente desigual, onde uma minoria concentra o grande capital, enquanto a maioria da população fica 
alijada das riquezas produzidas.   

O Brasil não é um país pobre, mas um país injusto e desigual, com  muitos pobres. 
Os elevados níveis de pobreza resultam, primordialmente, da intensa desigualdade na 
distribuição da renda e das oportunidades de inclusão econômica e social. (BARROS, 
HENRIQUES E MENDONÇA: 2000, p. 01)

Analisando a pobreza no Brasil sob a ótica do processo de desigualdade e em particular a desigualdade de 
renda, é possível afirmar que o país possuí recursos suficientes para o enfrentamento à pobreza. De acordo 
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com os dados do PNUD (2005), a desigualdade está relacionada à distribuição de forma não igual entre 
as pessoas ou regiões de um país. Porém, a desigualdade não está relacionada somente à renda, é possível 
apresentar como desigualdade a questão da raça negra e mulheres que sofrem com a pobreza e discriminação. 
Ao analisar como a pobreza vem sendo  enfrentada no Brasil, há que se considerar igualmente, as situações 
de desigualdade no País. Ser pobre não significa somente a ausência de renda, mas a privação de acesso aos 
serviços e a destituição de direitos. 
A pobreza no Brasil é estrutural, em virtude de uma sociedade injusta com uma herança que vem sendo 
repassada à população e se tem negado o acesso e usufruto dos bens socialmente produzidos, e as condições 
mínimas para uma sobrevivência digna. 
Um dos indicadores utilizados para medir desigualdade é o Índice de Gini. Ele mede o grau de concentração 
de renda em uma sociedade, apresentado em valores que variam de 0 a 1 . Quanto mais perto de 0 significa 
que o país tem menor desigualdade, quanto mais próximo de 1 maior é desigualdade. Em 2004 o valor do 
Índice Gini no Brasil era de 0,591, um dos maiores do mundo, isto significa que os 10% mais ricos ficam com 
50% do total da renda, e os 50% mais pobres ficam com apenas 10% da renda gerada no País. (PNUD, 2005) 
Em contrapartida o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano, parte do pressuposto que, para verificar a 
situação de uma população não se pode considerar apenas a dimensão econômica, sendo necessário apontar 
outras características como sociais, culturais e políticas que influenciam diretamente a qualidade de vida 
desta população. Segundo PNUD (2009) o IDH do Brasil é de 0,699, colocando o país entre os países de alto 
desenvolvimento humano, sendo maior que a média mundial 0,624.
No entanto no Brasil, não há um padrão para a definição da linha de pobreza, a forma de identificar os pobres 
é pela renda, pobres são aqueles cuja renda é inferior a meio salário mínimo, os extremamente pobres são os 
indivíduos que ganham até setenta reais por mês. 
Segundo os dados do IBGE, em pesquisa encomendada pelo atual governo para subsidiar as ações do “Plano 
Brasil Sem Miséria” 3  existem 16,27 milhões de pessoas em extrema pobreza, o que representa 8,5% da 
população total. Embora apenas 15,6% da população brasileira reside em áreas rurais, dentre as pessoas em 
extrema pobreza, elas representam pouco menos da metade (46,7%). A outra parte (53,3%) situa-se em áreas 
urbanas, onde reside a maior parte da população – 84,4%.   
Partindo da contextualização da pobreza, este estudo nos remete a apresentar como está sendo realizado 
o seu enfrentamento. A mudança mais significativa referente ao enfrentamento da pobreza no Brasil, foi 
constatada a partir da Constituição Federal de 1988, com o reconhecimento dos direitos sociais, ou seja, da 
proteção social não-contributiva, entendida como direito. Antes deste período a proteção era destinada aos 
indivíduos que estavam inseridos em empregos formais, que realizavam a contribuição: 

O modelo de proteção social não-contributivo é uma direção (ou um norte histórico), 
de um caminho em construção na sociedade brasileira. Supõe conhecer e enfrentar 
obstáculos e não desistir da chegada, pelo fato de ter que realizar mudanças durante 
o processo. (SPOSATI: 2009, p. 17)

O modelo de proteção social não-contributivo é regulamentado em lei, porém, para que aconteça de fato 
a sua efetivação, são necessárias mudanças. Sposati (2009) apresenta duas grandes mudanças necessárias. A 
primeira está no âmbito da responsabilidade do Estado através de seus órgãos públicos e a segunda está 
em vincular a assistência social, como uma política pública através da ação estatal planejada, apontando os 
resultados e a intervenção. 
Podemos observar que o debate está pautado na  mudança de concepção sobre em que consiste a proteção 
social não contributiva, ou seja, desvincular a proteção a uma ideia de amparo,  favor, assistencialismo. É 
preciso o entendimento de que o direito do cidadão carece de ações por parte do Estado, que contemple 

3  O plano tem como meta retirar da extrema miséria 16,27 milhões de pessoas até 2014. Para tanto, foi solicitado ao IBGE 
que realizasse um recorte para incluir apenas as pessoas residentes em domicílios com perfil de maior probabilidade de encontrar-se 
em extrema pobreza. Os critérios adotados para estimar esta parcela da população dentre os sem rendimentos foram os seguintes: 
Sem banheiro de uso exclusivo; ou Sem ligação com rede geral de esgoto ou pluvial e não tinham fossa séptica; ou Em área urbana 
sem ligação à rede geral de distribuição de água; ou, Em área rural sem ligação à rede geral de distribuição de água e sem poço ou 
nascente na propriedade; ou, Sem energia elétrica; ou, Com pelo menos um morador de 15 anos ou mais de idade analfabeto; ou, 
Com pelo menos três moradores de até 14 anos de idade; ou, Pelo menos um morador de 65 anos ou mais de idade.O contingente 
de pessoas sem rendimento que obedeceram às restrições foi calculado em 4.836.732, correspondente a 70,7% do total de pessoas 
sem rendimento. Este contingente foi somado aos 11.429.110 com rendimento médio domiciliar per capita entre R$ 1,00 e R$ 70,00. 
(Plano Brasil Sem Miséria, 2011)

esse direito no âmbito da seguridade social. Segundo Jaccoud: 
[...] A proteção social pode ser definida como um conjunto de iniciativas públicas 
ou estatalmente reguladas para a provisão de serviços e benefícios sociais visando 
enfrentar situações de risco social ou privações sociais. (JACCOUD: 2009, p. 58)

A autora considera em seus estudos que a proteção social brasileira nos últimos anos tem sido capaz de 
enfrentar a pobreza e a desigualdade no país. Porém esta temática vem sendo avaliada por três correntes: 

[...] a primeira considera que o nosso sistema de proteção social é iníquo e por isso 
tem agudizado o quadro de pobreza e iniqüidade; a segunda sustenta que o sistema 
desenhado após 1988 não foi integralmente implementado e tem sido objeto de 
desmontes, não tendo por isso demonstrado eficácia; a terceira interpretação vem 
sustentando, em que pesem seus limites, que tal sistema tem tido papel positivo no 
combate a pobreza e na melhoria das condições de vida da população. (JACCOUD: 
2009, p. 72)

As três correntes necessitam de aprofundamento e discussão para que aponte realmente os resultados da 
proteção social instituída. 
Neste mesmo debate de proteção social não-contributiva é necessário inserir na agenda pública além das 
políticas econômicas, igualmente às políticas sociais, ou seja, o planejamento e financiamento das políticas 
sociais, que apresentem resultados efetivos e mudanças na vida da população. É necessário compreendermos 
também que o combate à pobreza não se resume em programas de repasse de renda mínima4. 

Seu enfrentamento, complexo e multidimensional, necessita mobilizar não apenas os 
benefícios sociais de manutenção de renda, sejam eles de natureza contributiva e não 
contributiva. A eles devem articular políticas sociais que ofertam serviços, equalizam 
oportunidades, garantem acesso a padrões mínimos. (JACCOUD: 2009, p. 71)

Desta forma, a proteção social não contributiva pressupõe a oferta de serviços públicos que garantam 
seguranças, apontando resultados e mudanças de vida na população, articulando as diversas políticas sociais, 
para que realmente se efetive como direito social garantido. 

 

3. O Direito à Assistência Social no Brasil 

Historicamente o conceito de assistência social esteve relacionado com as ações pontuais destinadas às parcelas 
empobrecidas da sociedade, que não possuiam condições mínimas de sobrevivência, com o desamparado e 
o necessitado.  Como afirma Raichelis: “A assistência social tem sido historicamente o lugar de atendimento 
das carências dos segmentos empobrecidos da população”. (RAICHELIS, p. 149, 2007). 
No entanto, a partir da Constituição de 1988 não é este conceito que deve ser atribuído à Assistência Social, 
segundo Mota: 

[...] não podemos reificar a Assistência Social pelo fato de ela ser uma política não 
contributiva, que tem a especificidade de atender segmentos pauperizados. O nosso 
tratamento da Assistência não se dá por essa diferenciação, mas pela consertação que 
ela encerra no conjunto da Seguridade Social e das políticas sociais em geral. (MOTA, 
p. 16, 2009)

A Assistência Social no Brasil se efetiva como política pública de seguridade social, regulamentada pela LOAS 
– Lei 8742/1993 - Lei Orgânica da Assistência Social. 

As análises que procedi da assistência social até a promulgação da Loas sem dúvida 
4  No Brasil Programa Bolsa Família atende a mais de 11 milhões de famílias. Estão autorizados R$ 15,3 milhões no orça-
mento para 2011.  
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confirmaram-na como precária política para os pobres ou para a pobreza. Considero, 
porém, que a partir da Constituição de 1988 e da promulgação da Loas, esta política 
ganhou um novo estatuto, ainda que formal, que indica a possibilidade histórica de 
que se torne uma efetiva política social com possibilidade redistributiva, de avanço de 
direitos e cidadania. (SPOSATI, p. 64, 2001) 

Observa-se que, a Assistência Social começou a ser regulamentada legalmente como política pública, mas 
somente em 2004 com a regulamentação e efetivação da segunda Política Nacional de Assistência Social e a 
Norma Operacional NOB SUAS (2005) é que esta política passou a ser organizada em relação aos serviços 
de proteção: 

O SUAS permite, especialmente, a articulação de serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais, a universalização de acessos territerioalizados e a 
hierarquização de serviços por níveis de complexidade e porte do município com a 
repactuação de responsabilidades entre os entes federados. Sua regulamentação, por 
meio de base legal, como a nova NOB/SUAS e outros instrumentos jurídicos normativos 
necessárias para a unificação pretendida tem impulsionado reordenamentos das redes 
socioassistenciais para o atendimento dos sujeitos de direitos, na direção da superação 
de ações segmentadas, fragmentadas, pontuais, sobrepostas e assistencialistas, para a 
garantia de um sistema unificado, continuado e afiançador de direitos. (SILVEIRA, p. 
62, 2007) 

Deste modo, estas conquistas fazem surgir uma nova face na assistência social no Brasil, não mais relacionada 
ao favor e a benemerência, mas uma política pública regulamentada em lei como um direito reclamável. 
Enquanto política de ação protetiva, assegura os direitos dos seus usuários. Segundo o MDS - Ministério 
de Desenvolvimento Social e Combate á Fome: “A proteção social no âmbito da assistência social tem por 
direção o desenvolvimento humano e social e os direitos de cidadania.” (MDS, 2008, p. 45,) 
A partir da aprovação da PNAS e NOBSUAS, os serviços oferecidos no âmbito dessa política ganham uma 
nova classificação, dividindo-se em proteção básica e especial. Os serviços de proteção social básica  tem 
por objetivos prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e 
o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. A Assistência Social se destina à população que vive 
em situação de vulnerabilidade social decorrentes da pobreza, privação e/ou fragilização de vínculos afetivos/
relacionais e de pertencimento social. A segunda classificação dos serviços é a proteção social especial, 
dividida em alta e média complexidade. A primeira atende os indivíduos que tiveram a violação de direitos, 
mas não tiveram os seus vínculos rompidos, a segunda quando houve a violação de direitos e os vínculos 
familiares já foram rompidos. (NOB/SUAS, 2005)
Desta forma, a proteção social garantida pela política de Assistência Social se ocupa das vitimizações, 
fragilidades, contingências, vulnerabilidades e riscos que o cidadão, a cidadã  e suas famílias enfrentam na 
trajetória de seu ciclo de vida, por decorrência de imposições sociais, econômica e políticas e de ofensas à 
dignidade humana. (PNAS/ 2004)
De acordo com SPOSATI (2001) a proteção da assistência social não se restringe apenas  ao enfrentamento 
das condições de pobreza mas, a um conjunto de seguranças para se contrapor às incertezas sociais, que 
resultam em situações de pobreza.  Tais seguranças que devem ser ofertadas nos diversos fatores como 
ausência de trabalho, ausência de renda, através  de serviços e  atendimentos ofertados e estes contribuem 
para não prejudicar  o bem –estar da população.
Ela é necessária, na afirmação de Mota (2009), na impossibilidade de garantir o direito ao trabalho, de acordo 
com a conjuntura que se estabelece, como por exemplo os níveis de desemprego ou pelas orientações 
econômicas, quando o Estado capitalista, como uma das formas de enfrentamento às seqüelas deixadas pelo 
sistema vigente, amplia o campo da ação da assistência social, incluindo além dos pobres, miseráveis e inaptos 
para produzir fazem parte também de seu público os desempregados, os trabalhadores informais e aqueles 
que com o rendimento  do trabalho não consegue suprir suas necessidades. 
O SUAS – Sistema Único de Assistência Social está sendo implementado gradualmente pela implantação 
de serviços, programas, projetos e benefícios destinados a essa parcela da população destituída de direitos. 
Segundo Colin e Silveira (2007), os serviços são caracterizados pelas ações continuadas que visam melhorias 
da qualidade de vida da população e suas ações estão voltadas para as necessidades básicas. Os programas são 
atividades integradas, onde são definidos objetivos, tempo e área de abrangência - definidos para qualificar, 

incentivar, potencializar e melhorar os benefícios e os serviços socioassistenciais. Os projetos de enfrentamento 
à pobreza abrangem investimentos nos grupos populacionais em situação de pobreza, buscando subsidiar, 
técnica e financeiramente, as iniciativas para melhoria da qualidade de vida da população, em articulação 
com outras políticas. E por fim, há os benefícios, que são divididos entre Beneficio de Prestação Continuada 
(repasse de um salário mínimo mensal ao idoso e à pessoa com deficiência que comprove não ter meios para 
suprir sua subsistência), Benefícios Eventuais (aqueles que atendem a população que se encontra em situação 
de vulnerabilidade temporária) e outros benefícios de transferência de renda (que visam o repasse direto de 
recursos do fundo de assistência social aos beneficiários.) 
O local onde se realizam os serviços, programas, projetos e benefícios são os equipamentos públicos:

Os serviços, programas, projetos e benefícios se realizam por meio de equipamentos 
que, como estruturas sócio-institucionais, governamentais, são reconhecidos como 
locais de desenvolvimento do trabalho e de atendimento às pessoas que os acessam. 
Caracterizam-se como espaços físicos onde se manifestam as necessidades e os 
carecimentos dos usuários, impulsionando novas formulações de políticas sociais 
como respostas às demandas sociais (COLIN e SILVEIRA, 2007, p. 160).

São considerados serviços da proteção social básica: atendimento sócio familiar, defesa de direito e participação 
popular, orientação técnico-jurídica e social, socialização familiar e comunitária, convivência e sociabilidade e 
atendimento social circunstancial/emergencial. Os programas e projetos pertencentes à proteção social básica 
são: enfrentamento à pobreza, inclusão produtiva para beneficiários do Programa Bolsa Família e do Beneficio 
de Prestação Continuada - BPC, economia solidária e grupos de produção, capacitação socioprofissional e 
geração de trabalho e renda. Os benefícios são: Bolsa Família, transferência de renda, Beneficio de Prestação 
Continuada e Benefícios eventuais de assistência, em espécie ou material. Os equipamentos socioassistenciais 
da proteção social básica são: Centro de convivência, Centro de Geração de Trabalho e Renda, Centro 
Múltiplo Uso, Centro da Juventude e o CRAS (Centro de Referência da Assistência Social).(Colin e Silveira, 
2007). 
São considerados serviços de proteção social especial de média complexidade: atendimento domiciliar, 
atendimento à população de rua, atendimento jurídico e social, atendimento especializado à criança em 
situação de trabalho infantil, atendimento às vitimas de violência, execução da medida sócio-educativa de 
prestação de serviços à comunidade, execução da medida socioeducativa de liberdade assistida e serviços 
de atendimento especializado às famílias com direitos violados. São serviços da social especial de alta 
complexidade: o abrigamento, família acolhedora, execução da medida socioeducativa de semiliberdade, 
execução da medida socioeducativa de internação provisória e de internação sentenciada. Os equipamentos 
da proteção social especial definem-se pelo centro-dia, casa de acolhida (passagem), abrigo, asilo, albergue, 
centro de atendimento especializado à criança e ao adolescente, centro de atendimento especializado à 
pessoa com deficiência, centro de atendimento especializado ao idoso, casa-lar, república, moradia provisória, 
centro de socioeducação ao adolescente em conflito com a lei e Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS). 
Deste modo, as famílias são atendidas por diversos equipamentos públicos de acolhimento aos usuários da 
política de Assistência Social, conforme a situação apresentada. 
O CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, de acordo com Silveira e Colin (2007), é uma unidade 
descentralizada da política de assistência social destinada às pessoas excluídas de bens e serviços, em áreas 
de concentração de pobreza. Desta maneira, observamos que o CRAS é a referência das famílias necessitadas 
no que se refere à inserção e inclusão nos serviços que garantem seus direitos.
Os serviços de proteção social especial de alta e média complexidade são vários, conforme previsto na Tipificação dos 
Serviços Socioassistenciais (Resolução Nº 109, de 11/11/2009 – Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS) 
 são referenciados no CREAS – Centro Especializado de Assistência Social.
Ainda merece destaque, dentre as bases que organizam a gestão do SUAS,  a Matricialidade Sócio- Familiar: 

[...] é necessário que as famílias, com suas necessidades e demandas por direitos, 
sejam contextualizadas no cotidiano, referenciadas no território e atendidas nos 
serviços socioassistenciais, tendo como perspectiva a construção da autonomia e do 
protagonismo popular. (SILVEIRA, p.72, 2007)
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Nota-se que os serviços tem a atenção voltada às famílias e não mais aos indivíduos (a criança, o idoso e 
etc). E, além disso, os serviços foram descentralizados para perto das famílias - da comunidade em geral, a fim 
de facilitar o acesso aos serviços e conhecer o território no qual estão inseridos. Deste modo e de acordo 
com a demanda estabelecida, junto com os usuários é possível propor programas, projetos, serviços, ações. 
Tais serviços que historicamente foram prestados por organizações não governamentais, passam a ser de 
obrigatoriedade do poder público. Como o Estado precisa se estruturar para assumir integralmente as ações 
dessa política, há um tempo de transitoriedade em que os mesmos são executados tanto pelo poder público 
como pelas entidades socioassistenciais. 
Desta forma, observa-se que a política de assistência ganhou um novo formato de política pública e 
também se constituiu em um sistema que organizou a sua forma de gestão e operacionalização através dos 
serviços, programas, projetos e benefícios. No entanto, nesse processo de transição entre as antigas práticas 
assistencialistas para uma política de direitos, com a afirmação de um sistema de garantia de direitos sociais 
no campo da assistência social, segundo Couto (et al, 2010) é exigido um reordenamento que ultrapassa as 
questões que estão previstas em instrumentos legais, pois é insuficiente para que se efetive uma cultura que 
considere a assistência social no campo dos direitos de cidadania. 

Considerações finais 

Este estudo teve o objetivo de apontar discussões sobre as atuais configurações da pobreza no Brasil, através 
dos seus indicadores e das suas formas de enfrentamento pelo Estado de Direito. Como conclusão temos que a 
garantia do direito à assistência social, ainda carece de aprofundamento dos debates sobre o seu entendimento 
e operacionalização. De fato a assistência social está garantida como direito constitucional, regulamentada pela 
LOAS/1993 e os seus serviços normalizados através dos documentos oficiais como a PNAS/2004, a NOB/
SUAS/2005 a Tipificação Nacional dos Serviços, dentre outros. Ressalta-se que tal arcabouço legal formaliza 
e afirma a assistência social como política pública de seguridade social não contributiva, mas isso não significa 
necessariamente, que a mesma seja reconhecida e efetivada sob a ótica da cidadania, em todos os municípios 
e estados brasileiros. Para tanto, coloca-se ainda o grande desafio de implementação das ações da política de 
assistência social, aliado ao desafio do seu planejamento, financiamento, monitoramento e avaliação. 
Além disso, conforme as diretrizes constitucionais, deve ocorrer o controle social dessa política por meio da 
participação social com o protagonismo de seus usuários, destinatários das suas ações. É necessário que se 
constitua uma rede de proteção e promoção social, de modo racional, democrático e com ampla participação 
da sociedade. Nesse sentido, entende-se que a criação do SUAS, pela Lei nº 12.432/11 dará um novo impulso 
na consolidação da política pública de assistência social no Brasil. 
No entanto, considerar a assistência social como política pública afiançadora de seguranças e operadora de 
direitos reclamáveis, através de serviços, programas, projetos e benefícios, envolve o debate nacional sobre a 
articulação entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento social no enfrentamento à pobreza.. Para 
além dos benefícios de garantia de renda mínima, é preciso articular políticas de habitação, saúde, segurança 
alimentar, educação, preparação para o trabalho e inserção produtiva. 

REFERENCIAS

BARROS, HENRIQUES e MENDONÇA, Ricardo Paes de. Ricardo. Rosane. Evolução recente da pobreza 
e da desigualdade: marcos preliminares para a política social no Brasil. Disponível em:. http://vsites.
unb.br/face/eco/seminarios/sem100.pdf. Acesso em 05/11/2110.

COLIN. Denise Arruda. SILVEIRA. Jucimeire Isolda. Serviços socioassistenciais: referências preliminares na 
implantação do SUAS . SUAS: Sistema Único de Assistência Social em debate. In: BATTINI. Odária. São Paulo: 
Veras Editora; Curitiba, PR: CIPEC, 2007. 

EZEQUIEL, Márcio. Pobreza como objeto histórico: Problemas empíricos e teóricos. Disponível em: 
http://www.dhi.uem.br/publicacoesdhi/dialogos/volume01/vol02_atg4.htm. Acesso em 05/11/2010. 

JACCOUD, Luciana. Proteção Social no Brasil; Debates e Desafios; MDS, UNESCO, Nov, 2009, p. 57-86.

POCHMANN, Márcio. Assegurar o bem-estar coletivo . Disponível em: http://diplomatique.uol.com.br/

artigo.php?id=562. Acesso em: 10/05/2011. 

POLÍTICA Nacional de Assistência Social. PNAS/2004. Norma operacional básica – NOB/SUAS. 
Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome. Brasília, 2005.

PNUD: IDHS/PUC-Minas. Indicadores de pobreza e desenvolvimento humano: uma introdução. Belo 
Horizonte, 2005. 

RAICHELIS, Raquel. Esfera Pública e Conselhos de Assistência Social: caminhos da construção 
democrática. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2007.  

SPOSATI. Aldaísa. Modelo Brasileiro de proteção social não contributiva: concepções fundantes; MDS, 
UNESCO, Nov, 2009, p. 13-56. 

________________. Vida Urbana e Gestão da Pobreza. São Paulo: Cortez, 1988.

______. et al. Desafios para fazer alcançar a política de Assistência Social no Brasil. Revista Serviço Social 
& Sociedade, São Paulo, n. 68, p.64 , Nov.  2001.

________________. O cidadão pode contar com o quê?. Disponível em: http://diplomatique.uol.com.
br/artigo.php?id=865. Acesso em : 10/05/ 2011.

SILVEIRA. Jucimeire Isolda. Sistema Único de Assistência Social: institucionalidade e prática. SUAS: 
Sistema Único de Assistência Social em debate. In: BATTINI. Odária. São Paulo: Veras Editora; Curitiba, PR: 
CIPEC, 2007. 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais - Resolução Nº 109, de 11/11/2009 – Conselho Nacional 
de Assistência Social - CNAS) Brasília, MDS: 2009.

YAZBEK, Maria Carmelita. Classes subalternas e assistência social. 6. Ed. São Paulo: Cortez Editora, 2007. 



411410

Análise sócio-jurídica dos conflitos ambientais envolvendo a proteção de recursos hídricos e a 
vulnerabilidade e resistência das populações atingidas 

Marcio Henrique Pereira Ponzilacqua 
  Doutor em Política Social (UnB)
  Professor Doutor de Sociologia Geral e do Direito (FDRP- USP)

marciorique@usp.br
GT: Direitos Humanos e práticas sociais

RESUMO
A questão socioambiental é intensamente conflitiva. Envolve a proteção da natureza mas igualmente requer 
a consideração holonômica, dialógica e recursiva da existência e dos direitos humanos.  Por consequência, 
o escopo desta pesquisa é  refletir sobre os fenômenos sociais  a interagirem, desafiarem e/ou moldarem 
os direitos humanos em sua dimensão socioambiental. Por outro lado, perscruta-se como o ordenamento 
jurídico busca regular ou enfrentar o fenômenos da escassez dos recursos hídricos e dos conflitos  dele 
derivados.  A perspectiva teórica  consiste num substrato comum ao pensamento antropológico e 
sociológico  contemporâneo acerca dos fenômenos socioambientais e da dominação simbólica, bem como 
de uma abordagem crítica da ineficácia ou insuficiência do sistema jurídico e judiciário na solução destes 
problemas (Pierre Bourdieu, Zigmunt Baumann, Edgar Morin, Enrique Leff, Boaventura Sousa Santos, Pierre 
Clastres). Por se tratar de zona   fronteiriça e transdisciplinar, por método de análise buscar-se-á subsídios 
na teoria da complexidade e na fenomenologia. Naquilo que respeita aos procedimentos metodológicos, 
a investigação tem especialmente um caráter de pesquisa teórica associada à compreensão de dados 
provenientes da coleta documental e investigação empírica. A expectativa, no que concerne aos resultados, 
é apresentar propostas de programas de ação ou políticas públicas  incidentes no campo dos conflitos 
socioambientais  persistentes envolvendo a proteção de recursos hídricos e os direitos humanos conexos. O 
estágio atual da pesquisa concerne à discussão doutrinária e à análise da legislação pertinente, bem como 
a revisão das estratégias empíricas e da coleta documental.
Palavras-chave: direitos socioambientais, direitos humanos, recursos hídricos, sociologia crítica, teoria da 
complexidade
Socio-legal analysis of the conflicts involving environmental protection and water resistance 
and the vulnerability of affected populations
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ABSTRACT
The social and environmental issue is intensely conflictive. It involves the protection of nature but also 
requires holonomic dialogic and recursive consideration, and the existence of human rights. Consequently, 
the scope of this research is to reflect on how the social phenomena interacts, challenges and / or shapes 
human rights in its environmental dimension. On the other hand, it peers how the law seeks to regulate or 
face the shortage of water resources phenomena and conflicts derived from it. The theoretical perspective 
consists of a common substrate to contemporary sociological and anthropological thinking about the social 
and environmental phenomena and symbolic domination, as well as a critical approach to ineffectiveness or 
failure of the legal and judicial system in solving these problems (Pierre Bourdieu, Zigmunt Baumann, Edgar 
Morin Enrique Leff, Boaventura Sousa Santos, Pierre Clastres). As it is a border and transdisciplinary area, 
through a methodology of analysis we will get subsidies in complexity theory and phenomenology. In what 
regards the methodological procedures, this research has a particular character of theoretical research related 
to the understanding of data from the document collection and empirical research. The expectation regarding 
the results, is to present proposals for action programs and public policy events in the field of persistent 
social and environmental conflicts involving the protection of water resources and related human rights. The 
current state of research concerns about the doctrinal discussion and analysis of relevant legislation as well 
as the review of empirical strategies and gathering documents. 
Keywords: social and environmental rights, human rights, water resources, critical sociology, complexity 
theory 

Introdução

 Lamentavelmente, pouca atenção tem merecido a dimensão conflitiva da questão socioambiental 
no Brasil, notadamente no campo das políticas públicas. Pretendemos aqui refletir sobre os conflitos 
socioambientais persistentes envolvendo a proteção dos recursos hídricos e a vulnerabilidade e resistência 
das populações atingidas ante a insuficiência do ordenamento jurídico. 

 A fim de encontrar subsídios para formular políticas públicas adequadas e de eficácia da legislação 
socioambiental vigente, é preciso partir de uma análise dos mecanismos sócio-jurídico-administrativos 
específicos, investigando seus efeitos e problemas práticos. Em outras palavras, é mister a análise de  casos 
específicos (micro-universos sócio-jurídicos) para que se possa começar a respondê-las, pois as respostas 
globais até hoje dadas geralmente partem de pressupostos mais intuitivos do que evidências científicas. 
 É neste contexto que se insere o artigo e a investigação em que se fundamenta:  encontrar elementos 
fáticos e dados relevantes que possam permitir aferir a solidez das políticas públicas socioambientais em 
curso na região norte de São Paulo, com epicentro em Ribeirão Preto, e seus efeitos sobre as populações 
locais, notadamente as de maior vulnerabilidade social, que são as que  mais proximamente sentem os 
impactos da destruição ambiental por fazer uso imediato dos recursos naturais, que repercutem, inclusive, 
como elementos de deterioração humana. 

Conflitos, subjetividades, multiterritorialidades e espacialidades na governança das águas

       São patentes as reivindicações em escala mundial que gravitam em torno dos recursos naturais. 
Crescentes e dramáticos os conflitos relativos aos recursos hídricos. Isto se torna mais evidente nas regiões 
em que a aridez é acentuada. As regiões desérticas assistem, já de tempos, estas tensões e hostilidades. O 
clássico  do cinema internacional “Lawrence of Arabia”, dirigido por David Lean1,  já registrava o valor da água 
na disputa entre tribos locais do deserto saudita. De lá para cá a situação não melhorou, seguramente. Muito 
pelo contrário! Mas no Brasil, salvo as pesquisas específicas sobre o tema, costuma-se subestimar os conflitos 
envolvendo os recursos hídricos. 

 A obra coordenada por Pedro Roberto Jacobi2 é um feliz exemplo das observações dos jogos 
de papeis concernentes ao uso de águas, das perspectivas e advertências provenientes da comunidade 
acadêmica sobre os grandes desafios envolvendo a governança dos recursos hídricos. Refere-se 
especialmente a conflitos existentes em regiões particularizadas do Estado de São Paulo (as bacias do Alto 
Tietê, Piracicaba, Capivari, Jundiaí, Pirajuçara mereceram atenção pormenorizada). Obviamente, estudos 
semelhantes acontecem em toda a extensão nacional. O GETeM (Grupo de Pesquisa e Estudos sobre 
Geografia, Trabalho e Movimentos Sociais)3 do curso de Geografia da UFG, campus de Catalão,  é  outro 
exemplo notável de trabalhos que se  consolidam na abordagem da disputa espaço-territorial relativa à 
construção de barragens para efeito de produção de energia hidroelétrica, com enfoque para a alteração do 
quadro sócio-comunitário e econômico das diversas populações afetadas no Estado de Goiás.  
 Todavia, estes problemas estão longe de serem pontuais ou localizados. Conformam-se, plenamente, 
às transformações econômicas de escala global operadas no mundo todo.  África, Ásia, América Latina, 
Oceania, e, mesmo na periferia da Europa e da América do Norte, em que o monitoramento das 
populações locais é mais intenso, tem assistido aos embates entre o poder político aliado às corporações 
internacionais e as reivindicações comunitárias de base socioambiental4. A construção da barragem de Belo 
Monte e da transposição das águas do São Francisco não são fenômenos isolados. Antes, correspondem a 
uma dinâmica complexa e desvastadora das formas já insustentáveis do sistemas de produção hegemônicos, 
alicerçados nos mercados internacionais e no consumismo exacerbado. 
1  Lawrence of Arabia, 1962.
2   JACOBI, 2009
3   O GETeM, como Núcleo de Estudos e Pesquisas vinculado ao programa de Pós-Graduação do Curso de Geografia da Universidade Federal 
de Goiás, campus de Catalão, tem por escopo “promover encontros de saberes, oportunizando um diálogo efetivo a partir de ações construídas com os 
trabalhadores, populações atingidas por barragens e/ou grandes empreendimentos, camponeses e professores da Rede de Ensino” (cf. http://dgp.cnpq.br/
buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=0106706Z6GR18I)

4  cf. SCHLOSBERG,  2007, p. 117-27
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 A incorporação tecnológica ao facilitar ‘conexões e fluxos’ imprimiu ênfase no indivíduo, em 
detrimento do cidadão, e possibilitou a “privatopia”: há um esfacelamento do espaço público em benefício 
do privado e inventa “um comunitarismo às avessas”. Neste quadro, privilegia-se o global em detrimento do 
local, a transterritorialidade mais do as tessituras consistentes da coesão social5.

 A territorialidade (interação sujeito-espaço) é submetida a novas dinâmicas, que a ela se contrapõe 
e fragilizam. O território que ‘abarca e contém’, é substituído, e às vezes supresso, pela multiterritorialidade 
- que “abre espaço” e deve ser concebida como “universo que articula planos diferenciados”, ao mesmo 
tempo, que implica a compreensão da transterritorialidade e da interterritorialidade6. Ou seja, na reflexão 
sobre a multiterritorialidade, subjaz a compreensão de que subsiste e recrudesce a tensão entre espaço 
e território, mas se conservam as disputas em torno do poder, tanto formal quanto informal, e das 
modalidades de capital apontadas por Pierre Bourdieu 7.

 É angustiante a lucidez de Simone Weil, que já na primeira metade do século XX, denunciava a 
fórmula perniciosa emergente da composição entre as fraturas sociais, a tecnocracia, o individualismo e a 
dominação capitalista: “ora, o mecanismo social, por seu funcionamento cego, está em vias, com o mostra 
tudo o que acontece desde agosto de 1914, de destruir todas as condições de bem-estar material e moral 
do indivíduo, todos as condições de desenvolvimento intelectual e da cultura. Dominar esse mecanismo é 
para nós uma questão de vida ou morte”  e, surpreendemente conclui: “domina-lo é submetê-lo ao espírito 
humano, isto é, ao indivíduo8. Ou seja, embora  um exacerbado individualismo seja nefasto, somente e 
paradoxalmente, cabe ao espírito humano em sua individualidade e liberdade, escolher pelos caminhos que 
imprimem qualidade de vida.  Nem mesmo   o marxismo9, segundo a autora, respondeu satisfatoriamente 
à questão, embora a tenha descrito com força. E o fato está, justamente, por ter descuidado da essencial 
liberdade humana, que faz com que o mesmo indivíduo compareça ora como opressor, ora como 
oprimido10. Neste ponto, aproxima-se seguramente de Zigmunt Baumann, que demonstra que as doutrinas 
comunitaristas não podem responder aos desafios atuais se não forem ponderadas pelo princípio da 
liberdade. Nem mesmo a fluidez das identidades, tampouco a prevalência dos “templos do consumo” e a 
insegurança dos valores, da liquidez dos vínculos sociais e afetivos, propiciam a formação de comunidades 
efetivas. Em geral, a comunidade refugia-se nas utopias e as comunidades reais demonstram-se ‘comunidades 
cabides’, em que os indivíduos permanecem solitários  e pela inexistência de pontos de convergência das 
energias de socialização – ao contrário, tais comunidades abastecem a dispersão e o isolamento real11.
 Ao mesmo tempo, é crescente a insatisfação do conjunto social no tocante às ações dos poderes 
constituídos. No âmbito da esfera pública, justamente aquela em que se encontram, interagem e reagem 
as ações da esfera do poder público e as ações da esfera privada, é fundamental o reconhecimento da 
relevância das redes da sociedade civil organizado12. Há também, no âmbito da esfera privada, importantes 
reivindicações socioambientais convivendo e conflitando com uma práxis social conservadora a primar pela 
supervalorização do mercado em detrimento da natureza e dos seres humanos que dela são partícipes.  
 As redes comparecem nesse estágio como elementos aglutinadores das forças sociais, que tanto 
podem enveredar por uma compreensão emancipatória como podem fomentar e favorecer uma conduta 
de sujeição e de opressão13.  As associações e organizações de resistência ante um modelo depredatório 
são elementos fulcrais em vista do deslinde de conflitos socioambientais – cujo conteúdo é imbuído, ao 
contrário do que se pensa, de alta carga de hostilidade e violência. Muitos desses conflitos são persistentes 
5  HEIDRICH, 2009: 30-3 
6  cf. HEINRICH, ibid: 33-4
7  BOURDIEU, P.,  2010.
8    WEIl, S., 2001, p.  32.
9  Há que se reconhecer, como o faz István MESZÁROS (2011, p.52-4), a exemplo do que fizera antes dele, Simone 
Weil e o próprio Marx, que o problema ecológico é inerente à intrínseca necessidade de expansão do modelo capitalista. 
Todavia, o que se discute aqui não é a sua descrição, já realizada com propriedade por Marx, mas as soluções apontadas (MARX 
& ENGELS, 2007M, p. 46-7, nota a) – ou seja inexistem estruturas humanas, que por si mesmas são capazes de confrontar a 
destruição ambiental se o ser humano não for conquistado em sua liberdade essencial, o que implica consciência e opções 
axiológicas, individuais e coletivas. A propósito há críticas consistentes sobre isto, sob perspectivas teóricas bem distintas, mas 
que convergem neste ponto, ou seja, na reflexão sobre os limites da análise marxiana, desde WEIL (2001),  BENTO XVI, (2008, p. 
40) e MORIN (2004).
10   WEIL, ibid.: 33 e 183-192
11  cf. BAUMANN, 2001, p.  208; 2003 e SPINELLI, 2006, p. 10-3 
12  cf. SANTOS, 2003 e 2005; DAGNINO, 2002
13  cf. GOHN, 2005

no corpo social, porque sequer tocados por décadas pelas esferas de poder – ainda que estilisticamente 
reconhecidos, permanecem insolúveis.
 O imbricamento entre conflitos sociais e ambientais tornam indissociável a chave socioambiental de 
leitura das tensões sociais. Com efeito, “pouco a pouco, pôde-se ir verificando que o cruzamento entre os 
conflitos sociais e a problemática da apropriação dos recursos ambientais não era meramente circunstancial”14. 
Na América Latina, particularmente, cresce o esforço para criação e disseminação de tecnologias que diminuam 
o impacto ambiental e intentem a solução dos conflitos de natureza socioambiental. O campo dos conflitos 
ambientais é amplo. Acserald15 ao desenvolver as diferentes concepções téoricas sociológicas acerca do 
conteúdo dos conflitos ambientais, conclui pela necessidade de reportá-los a quatro dimensões constitutivas: 
a apropriação simbólica e a apropriação material, durabilidade e interatividade espacial das práticas sociais. 
Nos conflitos ambientais há mais do que um elemento material em disputa configurado na apropriação (base 
material), mas há também elementos de base cultural, simbólica, de legitimação a concorrem efetivamente 
para o conflito e sua perpetuação na sociedade. Os elementos não aparecem estanques e dissociados, mas 
se enfeixam e conjugam de tal maneira que é preciso uma visão holonômica a fim de se reconhecer tanto a 
sua complexidade quanto as vias possíveis de solução e encaminhamento dos problemas, sem a pretensão de 
esgotamento das tensões de base, sempre vivas no seio da sociedade. 

 Com efeito, é infecundo se pensar o ambiental deslocando-o de questões de fundo como o ideológico, 
o cultural e o econômico, e, sobretudo, dissociando-o da racionalidade econômica dominante16. Um projeto 
de composição dos conflitos que os desconsidere como inerentes à dinâmica do tecido social está fadado ao 
insucesso, haja vista que a brasa permanece acesa, ainda que a suponhamos extinta. E é o que parece suceder 
com o modelo de políticas públicas brasileiras. Supõe-se que os conflitos se resolvam no âmbito jurídico-
legislativo - havemos de convir que nossa atual legislação ambiental é bastante arrojada- mas esquece-se 
justamente que o direito estatal é apenas uma dimensão do problema  e sequer representa a complexidade e 
ebulição subsistente no seio social17.  Nem sempre a tentativa de conciliação entre os conflitantes expressa a 
solução mais adequada e, não raras vezes, chega bastante atrasada. Todavia, a consideração do desenvolvimento 
da legislação ambiental, sua repercussão na órbita administrativa e no plano da consciência coletiva ambiental 
é de capital importância ante o tema que estamos desenvolvendo, a tanger os conflitos na órbita jurídica, 
ainda que os reconheçamos apenas como uma parte do problema investigação.

A face jurídica da problemática socioambiental relativa aos recursos hídricos

              O direito, que na compreensão historiográfica de Michel Villey18, é expressão da justiça particular 
menos do que da justiça geral, implica disputa em torno das diversas modalidades de capital (político, 
econômico, cultural, simbólico, social) em jogo em  campo específico que é o jurisdicional. Ou seja, subsiste 
a tensão constante pelo poder de “dizer o direito” entre os atores, notadamente os membros do poderes 
constituídos (legislativo, executivo e judiciário) e aqueles que compõem a esfera pública, aqui entendida como 
o espaço de inserção e confluência das energias provenientes da esfera privada em vista da participação dos 
processos decisórios e deliberativos da esfera do poder público.

‘                 A legislação constitucional e infraconstitucional e as práticas administrativas relativas à proteção 
dos recursos naturais, em geral, e aos recursos hídricos, em particular, reflete esta dinâmica de disputa por 
‘dizer o direito ambiental’ e das tensões oriundas das diversas esferas da sociedade, como havemos de 
demonstrar na sequência.

            No âmbito da Constituição Federal, alguns artigos  representam o núcleo da proteção ambiental 
no ordenamento jurídico brasileiro. Sem dúvida, destaca-se o bastante citado art. 225, ao dispor em seu 
caput: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

14  ACSERALD, 2004, p. 8
15  ACSERALD, ibid., p. 23-6
16  cf. LEFF, 2002
17  cf. AGUIAR, 1998; CLASTRES, 2003
18  VILLEY, 2007
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preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.  Para se compreender a natureza jurídica do bem ambiental 
é imprescindível que se atenha ao fato de que, conforme a inteligência do art. 225, caput, o meio ambiente 
é bem comum a todos (res communes omnium), com disciplina e título jurídico autônomo.  Considera-se o 
meio ambiente como um bem socialmente protegido, afeto à coletividade19. José Afonso da Silva reconhece 
que há bens que têm uma disciplina especial por se destinarem à consecução de um fim público. Nesse caso, 
possuem um regime jurídico peculiar tanto quanto ao seu gozo como também no concernente ao regime de 
política de intervenção e tutela pública. São nomeados como “bens de interesse público” – que podem incluir 
bens públicos ou privados, sem se restringir a um ou outro. O ambiente é entendido como um macrobem – 
composto dos microbens como florestas, rios, propriedade de valor paisagísticos. O desfrute destes bens de 
interesse público é necessariamente comunitário, mas também destinados ao bem-estar individual20.

 A natureza jurídica do bem ambiental é aquilo que se convencionou chamar de “bem difuso”. Não 
é propriamente nem público, nem privado. Não se classifica nas categorias de bem público ou privado 
constantes do art. 98 do CC de 2002. Situa-se numa faixa intermediária que é justamente a dos bens 
difusos, porquanto pertença a cada um e a todos simultaneamente. Seu titular não é identificável e sequer 
seu objeto é suscetível a divisões21. A Convenção sobre Diversidade Biológica, de 1992, consolidou a noção 
do meio ambiente como incisivamente holonômica e intrinsecamente não-fragmentária22.

 Para efeito de política públicas e administrativas de compreensão macroregional, tanto a União, no 
que diz respeito ao âmbito nacional, quanto os Estados, nas regiões metropolitanas ou supraregionais em seus 
territórios, podem instituir programas de desenvolvimento e redução de desigualdades translocais (cf. art. 43, 
caput, §§ 2º e 3º), mantidos obviamente os parâmetros dominiais em questão.

 Certamente que o tema das competências é zona conflitiva. A doutrina tem assentado o entendimento 
de que há prevalências das normas hierarquicamente superiores, ou seja, aquelas promanadas da União, em 
matéria ambiental, salvo quando tratarem-se de normas cuja especifidade as desloca para o âmbito dos outros 
entes federados. O controle de constitucionalidade, difuso ou concentrado, é o mecanismo adequado para 
dirimir os conflitos, especialmente a declaração de inconstitucionalidade de normas em caso de invasão de 
incompetência.  Em todos os casos, os legisladores ou aplicadores das normas devem valer-se dos princípios 
constitucionais consagrados.  

 A ausência de lei complementar fixando normas para a competência administrativa dos entes 
federados, decorrente do disposto no art. 23 da CF, deixou a questão ambiental nesta esfera do poder público 
numa situação de impasse ainda maior do que a da competência legislativa. Há autores que se tem debruçado 
sobre o tema, todavia, ainda se carece de instrumentos apropriados.

 De maneira semelhante, os municípios podem e devem criar zoneamentos ambientais prioritários, com 
o reconhecimento de áreas especiais de conservação, notadamente naquelas respeitantes à biodiversidade 
endógena, aos mananciais dos rios, ao reflorestamento com espécies nativas, à proteção das águas subterrâneas 
e à políticas de monitoramento da produção agrícola (em especial no que concerne à produção de resíduos 
tóxicos).  Os municípios que compreendem a área do áquífero Guarani, dentre os que se destaca a região 
de Ribeirão Preto, que se entende como local de afloramento do aquífero, têm, neste sentido obrigação 
particular de defesa e proteção ambiental.

 Em termos de avanços sociais, é insuficiente que tenhamos um quadro teórico aprofundado em 
matéria ambiental com uma legislação igualmente avançada, mesmo em se tratando de matéria constitucional. 
Isto implica num benefício, mas é mister, paripassu, educação jurídico-legislativa  e efetivas garantias de 
cumprimento, mediante políticas socioambientais adequadas, além de um esforço conjunto de mudança de 
mentalidade, em que a vida compareça como elemento axial e não os valores eminentemente ou meramente 
econômicos.

 As ações dos poderes constituídos é fundamental. Todavia, são inexpressivas se não houver, da parte 

19  cf. LEITE & AYALA, 2002, p. 51-2.
20  cf. SILVA, 1994, p. 54 e ss
21  cf. SIRVINKAs, 2008, p.  49
22  Cf. CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA SOBRE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO, 1997; VIOLA, 1992 E 1998.

da sociedade civil organizada (movimentos socioambientais, sindicatos, ONGs militantes, empresários 
conscientes, associações civis e religiosas, entre outras) monitoramento constante das ações governamentais 
e, quando necessário, uma pressão para que as políticas convirjam para o que há de melhor em matéria 
ambiental – de acordo com a previsão constitucional e legal.  O poder legislativo, sobretudo no âmbito 
federal, tem, ao longo de algumas décadas, lançado mão de expedientes normativos relevantes em matéria 
ambiental. O que se deve reputar, principalmente, à ação organizada dos grupos e movimentos ambientais23, 
num contexto ambiental de ampla reflexão e, talvez, de emergência de uma nova postura e condutas coletivas. 
A atual discussão de mudanças no Código Florestal vai na contramão dos avanços consideráveis havidos no 
âmbito da legislação infraconstitucional no Brasil. 

 Para o campo de análise dos recursos hídricos, cite-se, primeiramente, o Dec.n. 24.643 de 10 de 
julho de 1934, chamado de “Código das Águas”. Devido ao tempo de sua publicação é mister relacioná-lo 
com a legislação e regulamentações posteriores – especialmente a Leis n. 7754/89 – acerca das nascentes e 
mananciais de água doce, as Lei n. 9433/97 e 10881/04– sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, as 
Leis n. 9.966/2000 a respeito da poluição das águas nacionais; a Lei n. 9.984/2000 que dispõe sobre a Agência 
Nacional de Águas. Neste caso especialmente, a legislação correlata é tão relevante quanto o Código e não 
pode ser menosprezada. 

 Ainda que saibamos que a legislação, por si só, é insuficiente para contrapor-se à devastação, à 
poluição, à destruição, é fundamental que haja mecanismos legais a estruturarem políticas públicas eficientes 
e eficazes. Por outro lado, os Estados e Municípios usam muito mal a sua faculdade propositiva no âmbito 
legislativo. Embora não lhes caiba a competência legislativa principal, podem legislar em matéria residual 
ou complementar. Ou seja, naquilo que faltou no complexo legislativo federal (constituição mais legislação 
infraconstitucional) pode ser feito pelos Estados e Municípios. Isso tem ocorrido, mas de maneira ainda 
modesta e limitada. Exemplo de grande monta foi dado pelo Estado de São Paulo ao legislar sobre a proteção 
dos remanescentes do cerrado. Embora bastante tardia, é uma importante medida legislativa em vista de 
preservação deste bioma tão importante e desprestigiado. 

 Caso semelhante, quando Estados e Municípios criam unidades de conservação especiais. Obviamente, 
longe ainda de se constituírem como política integral ambiental, as unidades de conservação apresentam-
se com uma medida profilática inicial em vista de uma abertura ainda maior. Após criá-las, União, Estados e 
Municípios precisam provê-las dos mecanismos que assegurem o zoneamento, o manejo sustentável, quando 
é o caso, além do  monitoramento e a  preservação.

 Nota-se assim íntima convergência entre a ação da estrutura legislativa e da estrutura administrativa. 
Ou seja, ao mesmo tempo em que se normatizam e as normas tenham respaldo ético-social, é mister que 
a administração pública lance mão dos mecanismos de execução das normas conforme suas respectivas 
competências, discriminadas no bojo do texto constitucional ou, em alguns casos, da legislação complementar, 
ou em casos de impasse, na inteligência das normas existentes no interior do ordenamento jurídico. O 
Judiciário, em sua condição de intérprete legitimado pela assembléia constituinte, goza de condição muito 
particular enquanto não se tem uma legislação complementar adequada. E mais, compete a ele, como instância 
julgadora, compelir os infratores e investir numa conduta pautada pelo cuidado e respeito na natureza.

 Em geral se descuida do fato de que o poder judiciário é também ele instrumento e gestor de 
políticas públicas. Muitas vezes, ao se realizarem análises de políticas sociais, e no caso das socioambientais em 
particular, restringe-se a investigação às ações dos poderes executivos e, quando muito, ao legislativo. Todavia, 
como parte integrante dos poderes constituídos, o Judiciário responde por importantes estratégias no que 
concerne a res publica.  A atuação significativa do STF (Supremo Tribunal Federal) no tocante às reservas 
indígenas no caso ilustrativo da Raposa Serra do Sol, ainda que sujeita a críticas por parte dos movimentos 
sociais mais incisivos, demonstra como o Estado, mediante o poder judiciário, pode favorecer ou não políticas 
públicas de caráter socioambiental.  

 O mesmo há de se dizer do Ministério Público, cujas atribuições constitucionais felizmente ampliadas 
pelo texto constitucional de 1988 fomentam maior discussão e inserção nos campos das políticas públicas, 
23  Cf. SANTILLI, 2005; PORTO-GONÇALVES, 2006; VIOLA,1992; 1998; SANTOS, 2003
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especialmente aquelas relativas ao meio ambiente. Em muitos lugares e não poucas ocasiões, a ação do 
ministério público quer federal, quer estadual, deixa entrever uma dinâmica favorável aos anseios da 
sociedade por maior qualidade de vida.  Ambos, Ministério Público e Judiciário, podem e devem ter uma 
configuração em favor da emancipação sócio-política nacional e dos membros da federação, por uma atuação 
eminentemente pedagógica, quer pela prevenção, quer pela repressão dos atos lesivos ao meio ambiente e ao 
patrimônio público, em geral.  No Estado de São Paulo, a atuação do Ministério Público Estadual, em não raras 
vezes, tem sido decisiva nos processos de emancipação socioambiental das populações. Noutras ocasiões, 
todavia, a despeito de   sua combatividade e da propositura de ações relevantes, não tem logrado o sucesso 
esperado, por diversas razões, em que preponderam fatores de várias ordens, desde os políticos, como  
o conservadorismo que permeia as decisões dos executivos e legislativos locais,  a força do agronegócio 
e, mesmo, fatores relativos à estrutura judiciária, como a inexistência de varas especializadas em matéria  
ambiental.

 Portanto, comparece a expressão normativa do direito, mas há carência ainda de da chamada justiça 
ambiental e ecológica, concernente ao reconhecimento da composição de amplitude antropo-ecoplanetária 
- capaz de considerar a problemática ambiental adequadamente, e que suplanta os âmbitos local, regional, 
nacional e continental e atinge o conjunto planetário, ou seja, a relação biosfera/humanidade. O circuito então 
se complexifica. Não é o antropossocial mais considerado isoladamente. Enraíza-se, ramifica-se, interage. 
Percebe-se o anelamento da vida, que é eco-bio-antropossocial24 e que implica, ao mesmo tempo, engajamento 
e reflexão no âmbito da esfera pública25 dos envolvidos (indivíduos, comunidades, movimentos, instituições 
estatais e oriundas da sociedade civil), a fomentar um Estado Ecológico, pela reivindicação das transformações 
estruturais e pela convergência discursiva em torno do bem ambiental e da qualidade de vida26. 

 Os desafios concernentes à Região Administrativa de Riberão Preto (SP)

 Como aludimos no início do texto, as reflexões globais são desencadeadas com base nas experiências 
locais. Em matéria ambiental, é sabido que a compreensão holonômica requer, a todo tempo, o olhar 
constante e atento sobre o enfeixamento recíproco das relações entre o todo e as partes. Local e Global 
implicam-se mutuamente. No caso em tela, a análise confirma essa regra: há vários problemas socioambientais 
decorrentes do acesso e do uso dos recursos hídricos no Brasil e a região de Ribeirão Preto (SP), a exemplo 
de outras áreas de crescimento desordenado e de urbanização crescente,  ilustra bem a relação entre direitos 
e conflitos socioambientais. Trata-se, de uma região de elevada renda per capita, mas que padece de não 
pequenas mazelas sociais e descasos políticos.
 A Região Administrativa de Ribeirão Preto, que se situa no nordeste do Estado de São Paulo, ocupa 
o sétimo lugar em matéria de concentração populacional. Em torno de 97% da população vive em áreas 
urbanas, sendo ultrapassada neste particular apenas pela Região Metropolitana da Baixada Santista (com 99,6% 
que, por sinal, é o mesmo índice verificado na própria cidade de Ribeirão Preto). A densidade demográfica 
verificada na região é de 120 hab./km². No entanto a metrópole de Ribeirão Preto tem um índice de 800 hab./
km²!  
 Apresenta-se como um dos mais importantes pólos econômicos do Brasil, que concilia agropecuária 
de alto nível com um moderno setor industrial. Destaca-se pela agroindústria sucroalcooleira e pelo 
diversificado e desenvolvido setor terciário. Isso decorre de uma série de fatores, que variam da localização 
privilegiada,  infra-estrutura de transportes  considerável, alicerçada em rodovias como a Anhanguera, a linha-
tronco da Ferroban e um aeroporto de grande porte. Tem ainda  a presença de importantes instituições de 
ensino superior e centros de pesquisa e de importantes veículos  de comunicação de massa. Aduz-se a tudo 
isto, um mercador consumidor respeitável e crescente. 

24  Portanto, a análise que daqui emerge é de caráter holonômico. Holonomia é termo oriundo da física que supõe a 
generalização de vínculos entre as partes na formação do todo. Constituída do prefixo grego holos – relativo ao todo, ao inteiro 
e do sufixo também grego, nomos, que em nosso vernáculo se traduz por norma, regra, lei. A holonomia contempla os vínculos e 
não-vínculos entre as partes do todo (cf. MORIN, 1191; 1997; 1999)
25  Sobre o conceito de esfera pública e a sua relação com a noção de sociedade civil, recomendamos a leitura de 
SCHIOCHET, Sociedade civil: o social pensado politicamente – que concerne à construção, desconstrução e reconstrução da 
chamada “sociedade civil” e suas implicações para a compreensão das arenas políticas hodiernas.
26  cf. SCHLOSBERG, 2007:199-212

 Obviamente, sob o ponto de vista estritamente mercadológico, tratar-se-ia de um paraíso econômico, 
um “eldorado brasileiro” como tem sido alcunhado. Todavia, tudo isto tem forte impacto sobre o meio 
ambiente, desde a questão das matrizes energéticas, passando pela destruição ou desprestígio dos biomas 
locais, e atingindo, finalmente, os usos e abusos dos recursos hídricos, numa região que se destaca pela afloração 
do Aquífero Guarani. O desenvolvimento econômico e dos padrões de consumo não foi acompanhado de 
proporcional avanço social e educacional. Há inúmeros problemas humanos emergentes na região, tais como o 
crescente tráfico de entorpecentes e das modalidades de violência, o aumento dos contingentes populacionais 
dos bairros periféricos, degradação familiar e desagregação comunitária.  Há ainda antigas questões típicas do 
crescimento urbano desordenado, como ruas sem asfaltamento, asfaltamento insatisfatório, precariedade de 
acesso a sistemas aprimorados de água e a carestia do seu abastecimento, notadamente na estiagem, o que 
se verifica até em bairros de classe média alta da metrópole, problemas relativos à eletricidade, ao esgoto, à 
segurança, ao transporte coletivo, à saúde e à distribuição da justiça.
 Por fim, é preciso atentar para a importância hidrológica da Região Administrativa de Ribeirão Preto, 
que tem municípios em quatro Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHIs), a saber: Pardo, 
Mogi-Guaçu, Turvo/Grande e Sapucaí/Grande – as duas primeiras, que são predominantes, comparecem 
como bacias de rios tributários do  Rio Grande. O Relatório de Qualidade Ambiental do Estado de São 
Paulo – 2006, preparado pela Secretaria do Meio Ambiente com informações referentes a 2005, declarava que 
as águas destas bacias hidrográficas exigiam atenção, particularmente no tocante à vida aquática e aos seus 
nutrientes, em decorrência do uso indiscriminado das águas, do uso irregular ou da poluição.  
 Inexiste nas cidades da RA de Ribeirão Preto nenhuma legislação específica sobre manejo das 
águas fluviais27. Em termos de poluição atmosférica, houve um registro de problema em 2005  relativo à 
quantidade de ozônio acima do recomendável durante sete dias. A maioria dos municípios da área não dá 
destinação adequada aos resíduos sólidos domésticos. Mesmo na sede regional, embora haja coleta seletiva, 
há problemas sérios relativos a universalização dos serviços, à organização dos catadores em cooperativas e 
no que concerne à melhoria dos serviços de coleta. A erosão oscila entre média e alta, com poucos trechos 
de grau baixo (entre eles, Sertãozinho e Cravinhos). A vegetação natural remanescente é, em geral, inferior 
a 10% da área dos municípios. As exceções mais destacadas são Santa Cruz da Esperança (15,7%) e Cajuru 
(14,6%). Ribeirão Preto preserva apenas 3,3% da área de sua cobertura vegetal original. Dez unidades de 
conservação estão distribuídas pelo território regional 28.

 Por se tratar de região de predomínio do setor sulcroalcooleiro, ainda são poucos os estudos do 
impacto ambiental da produção da cana-de-açúcar para efeito de produção de bioenergia. Todavia, o que se 
tem feito já aponta no sentido de que as “ações de desmatamento negam eventuais benefícios energéticos 
aos biocombustíveis, ou, na melhor das hipóteses, postergam balanços positivos do sistema em décadas”29. Se 
houver a incorporação nestas estatíticas do índices de desgaste dos recursos hídricos, associado ao uso do 
cerrado e a seu rápido desmatamento,seguramente, menos ainda se poderá afirmar ou defender eventuais 
benefícios do uso dos biocombustíveis.  

Conclusão

Do exposto decorre que  as interfaces entre os conflitos socioambientais persistentes relativos à 
proteção dos recursos hídricos e os desafios jurídicos para o implemento de políticas públicas adequadas 
às populações atingidas constituem-se atualmente perplexidades a serem enfrentadas pela  sociologia do 
direito. A existência de um conjunto razoavelmente avançado de legislação ambiental não é acompanhada 
por práticas proporcionais de proteção à natureza. Outrossim, não raras vezes são encaradas pelos atores 
que os disputam como entraves burocráticos e não como elementos propulsores de uma nova tomada de 
consciência e, menos ainda, de mudança de padrões de conduta. A ação isolada dos indivíduos ou grupos, nas 
sociedades pluralistas e multiterritoriais estão longe de atingir uma compreensão socioambiental satisfatória. 
Tampouco a força das redes sociais por si só pode granjear resultados promissores. É mister a confluência de 
esforços, que demandem a participação conjunta das redes, associações e indivíduos, vinculados às parcelas 
27  cf. IBGE, 2011
28  Os dados apresentados constituem-se como uma coletânea de diversas fontes eletrônicas e de 
agências estatais, a saber: AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS (ANA), 2007; AGÊNCIA NACIONAL DE 
ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL), 2006;  INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍTICA (IBGE), 
2011.
29  cf. MARTHA JR, 2008: 230
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dos poderes públicos que são sensíveis e engajadas no âmbito da proteção dos recursos naturais. Em outra 
palavra, esfera pública e Estado precisam comparecer na elaboração, execução e monitoramento das políticas 
públicas concernentes à proteção dos recursos hídricos, notadamente visando a uma necessidade básica 
humana que é a dessedentação.
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Direitos Humanos e Multiculturalismo: uma análise do caso Raposa Serra do Sol sobre o enfoque indígena.

Marcos Aurelio Dusso1

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo referenciar o marco teórico do multiculturalismo e sua 
aplicabilidade em decisões judiciais de relevância nacional na temática dos Direitos Humanos. Fenômenos 
importantes como a democracia sofrem com a dificuldade em abordar o respeito a culturas e costumes 
diferentes. Isto pode ser comprovado pela análise da petição 3388 pelo Supremo Tribunal Federal. 
Palavra-Chave: multiculturalismo; Direitos Humanos; indígenas.
Keywords: multiculturalism; human rights; indigenous.

Sumário: Introdução; 1. Multiculturalismo e Democracia; 2. O caso raposa serra do sol (petição 
3388 julgada pelo Supremo Tribunal Federal); Considerações Finais; Referências Bibliográficas.

Introdução

Que tipo de relação inter-pessoal desejamos em nossa sociedade? Esta indagação serviu de 
motivação para o início desta reflexão acerca implicação dos Direitos Humanos e o Multiculturalismo. 

A razão disto mostra-se através de uma análise da sociedade e de seus desafios onde, passado 
um pouco mais de 20 anos da institucionalização de um regime democrático no país, demonstrações de 
uma necessidade de aprimoramento sobre a forma pela qual as pessoas irão se relacionar é importante e 
fundamental para a manutenção das nossas estruturas democráticas básicas. 

Isto se deve a um fato onde, ao aguardar em uma loja, para ser atendido, outro senhor, ao 
debater sobre os problemas da corrupção envolvendo políticos – em mais um escândalo – afirma algo que, 
freqüentemente ouvimos em nossa sociedade, ‘com todos estes escândalos seria importante voltar à ditadura 
no país para que estes fatos parassem. Bastaria uma semana, quinze dias, não muito, mas o suficiente para 
voltar à ordem’.2

Este fato não é somente fruto de uma cultura, mas de uma institucionalização recente de um 
processo democrático, ainda em consolidação, e por isso volto a recordar de algumas lições sobre que tipo 
de democracia e que tipo de pessoas são estas que fazem parte da nossa sociedade.

Lembramos Alexis de Tocqueville, ao comentar sobre a democracia na América, afirma algo 
extremamente aplicável a nossa sociedade. Comenta o autor que a democracia, ao levar à igualdade as 
pessoas, faz com que um grande número delas, não sendo ricas ou poderosas para influenciar sobre o destino 
das demais pessoas, começam a adquirir bens e cultura para bastarem por si só. Sem considerar o outro, mas 
vivendo isoladamente, imaginam que seu destino encontra-se sobre sua regência.3

Estas sociedades não encerram somente grande número de cidadãos independentes, 
mas enchem-se diariamente de homens que, chegados ontem à independência, 
encontram-se inebriados por esse novo poder: desenvolvem uma confiança presunçosa 

1  Professor da Faculdade de Direito do UniRitter e Dom Bosco, Mestre em Direito do Estado e 
Teoria do Direito, Professor da Disciplina de Direitos Humanos, marcosdusso@gmail.com

2  Veja o site http://www.latinobarometro.org/latino/LATAnalizeQuestion.jsp onde 33,5% da população 
brasileira apoiaria um governo militar e 42,8% afirmam que um governo militar solucionaria mais coisas que 
um democrático. 
3  JEFFERSON, Thomas; PAINE, Thomas; HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John; 
TOCQUEVILLE, Alexis de. Escritos políticos; Senso comum; O federalista; A democracia na 
América; O antigo regime e a revolução. 2. ed. São Paulo: Abril, 1979, p. 288.

em suas próprias forças e não imaginam que possam doramante precisar pedir ajuda 
de seus semelhantes; por isso, mostram sem dificuldade que só pensam em si mesmos.
É, portanto, normalmente na origem das sociedades democráticas que os cidadão se 
mostram mais dispostos a isolar-se.
A democracia leva os homens a não se aproximarem de seus semelhantes; mas as 
revoluções democráticas predispõem-nos a se evitarem, e perpetuam, no seio da 
igualdade, os ódios nascidos da desigualdade.4

Este viés individualista de uma sociedade democrática traz consigo uma implicação na forma de 
organização institucional e, principalmente, na concepção de Direito preponderante a sociedade.

Quanto à concepção de Direito preponderante numa sociedade de cunho individualista mantemos 
a necessidade de proteção dos bens e interesses de cada pessoa, e, portanto as principais demandas terão 
como objeto, direitos subjetivos em ações individuais.

Quanto ao Poder Judiciário, ele estará centrado e procurará resolver cada ação para cada indivíduo, 
e assim todo o corpo burocrático estará disponível para solucionar um problema de cada vez.

Contudo, este é o modelo de Direito, Sujeito e das instituições que promovam mais os objetivos 
fundamentais de nossa sociedade?5

Neste sentido é que a temática do multiculturalismo surge para apresentar um novo paradigma à 
democracia e aos Direitos Humanos. As instituições e o Direito somente existem para a proteção à pessoa 
humana6 e o que representa a identidade desta pessoa não poderá permanecer naquele sujeito isolado e 
individualista, mas deverá representar uma forma como nós nos reconhecemos em determinada comunidade.7

Para tanto será verificado o julgamento realizado no Supremo Tribunal Federal acerca da petição 
3388 do estado do Roraima, sobre o caso Raposa Serra do Sol e como foi analisada a questão indígena neste 
julgado.

1. Multiculturalismo e Democracia.

Podemos tratar o multiculturalismo de várias formas, mas adotamos a terminologia abordada por 
Kymlicka, citada por Ramirez,

La convivencia, en el interior de una sociedad, de un conjunto de grupos minoritarios 
que demandan reconocimiento de su identidad y la aceptación de sus diferencias 
culturales.8

4  TOCQUEVILLE, Loc. Cit..
5  Art. 3º Constituem objetivos fundamentais 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 regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação.
6  Neste sentido veja MARITAIN, Jacques. O Homem e o estado. Rio de Janeiro: Livraria Agir, 1959;  
Os direitos do homem e a lei natural. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1947; Princípios 
de uma política humanista. Rio de Janeiro: Livraria Agir, 1946.
7  TAYLOR, Charles. Multiculturalismo. Lisboa: Editora Piaget, 1998, p. 45.
8  Apud Kymlicka, Will. Multicultural, Citizienship. Oxford Claredon, in RAMIREZ, Raul Madrid. II 
Jornadas Internacionales de Derecho Natural – Ley Natural e Multiculturalismo. Buenos Aires: EDUCA, 
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O que acontece, segundo o autor, é que o multiculturalismo é um questionamento no interior de 
uma sociedade organizada, de modo unitário, acerca do reconhecimento da identidade de seus membros e, por 
sua vez a institucionalização de direitos decorrentes da própria cultura daquelas comunidades minoritárias.

Contudo, Santos, ressalta um aspecto importante sobre o multiculturalismo ao ampliar suas 
fronteiras e as diferenças culturais onde, a busca da identidade não se dá exclusivamente dentro de uma 
sociedade organizada, mas ocorre em um contexto transnacional e global.9

Prossegue o autor ao mencionar que este conceito, enquanto descrição nos apresenta fatos 
importantes como (1) a existência de várias culturas no mundo, (2) a co-existência delas em um mesmo 
Estado e (3) a relação destas culturas e suas influências dentro e fora do país.10

Tanto Santos11, quanto Taylor12 são uma voz uníssona no sentido de vincular o multiculturalismo, 
o reconhecimento da identidade e os direitos decorrentes deste às diferenças existentes entre culturas.

De que forma isto se dá? Inicialmente pela mitigação das hierarquias sociais fundadas na noção 
de honra.13 Em toda a perspectiva clássica a sociedade está centrada na desigualdade social com base em 
posições sociais que os indivíduos pertenciam. Isto representava uma concepção ordenada e rígida quanto à 
posição e a função de cada indivíduo dentro da sociedade e a natureza servirá como uma ‘bitola’ para definir 
o certo e o errado. Exatamente porque a natureza é entendida em um sentido ontológico ao garantir a 
objetividade através de um parâmetro de justiça.14

A partir da perspectiva moderna, entendida aqui em meados de 1300 d.C., e a influência do 
cristianismo15, fazem uma transformação na sociedade onde a hierarquia social é substituída pelo individualismo 
e uma conceito  passa a ser central – a troca desta hierarquia pela dignidade.

Ao surgir o termo e, principalmente, a vinculação do termo dignidade com a pessoa, ocorre uma 
mudança de parâmetro que será fundamental para entendermos as democracias modernas.

Somente no terreno de um reconhecimento igualitário, centrado na dignidade da pessoa humana 
é que será possível o pleno desenvolvimento democrático.16

Quando pessoas são reconhecidas como dignas, e este é o critério da igualdade, é que poderemos 
ter a atribuição da soberania individual para que a democracia seja exercida e se torne uma real promotora 
desta dignidade da pessoa humana.17

2008, p. 74
9  SANTOS, Boaventura de Souza. Reconhecer para libertar: o caminho para o 
cosmopolitismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010p. 26.
10  Santos, também, nos revela alguns aspectos que são levantados para a crítica a concepção do 
multiculturalismo como (1) sendo algo eurocêntrico para descrever a particularidade dos países do 
hemisfério norte ao lidar com os problemas dos imigrantes, no sul serve para lidar com aspectos políticos 
de interesse local de comunidades; ou (2) mascara uma nova forma de racismo ao colocar uma cultura 
como diferente de outra; (3) o multiculturalismo representa um movimento apolítico havendo tolerância 
e não comprometimento com os outros (‘united colors of benetton’); (4) funcionam como um ‘status 
especial’ quando se tornam políticos; (5) não se aplica aos casos de mobilidade forçada ou subordinada 
(refugiados, trabalhadores migrantes ou migrantes regressados), sendo vinculada aos casos de mobilidade 
e imigração voluntárias; (6) a própria relação com os termos cultura – multiculturalismo para descrever 
contextos e experiências distintas e que não seriam formas de cultura. Ibidem, p. 30 a 32.
11  Ibidem, 33.
12  TAYLOR, Charles. Multiculturalismo. Lisboa: Editora Piaget, 1998, p. 45.
13  Ibidem, 47.
14  RENOUT, Alain. HISTÓRIA da Filosofia política: a liberdade dos antigos. Lisboa: Instituto 
Piaget, 1999, p.28. E também HONNETH, Axel. Luta por Reconhecimento. São Paulo: Editora 34, 2008, 
p. 54.
15  VILLEY, Michel. A formação do pensamento jurídico moderno. São Paulo: Martins Fontes, 
2005, p. 176
16  TAYLOR, Charles. Multiculturalismo. Lisboa: Editora Piaget, 1998, p. 48.
17  Neste sentido veja MARITAIN, Jacques. What is Man. Acesso em: http://maritain.nd.edu/jmc/jm502.

Pois, se o reconhecimento opera a formação da identidade pessoal pela alteridade – ver no outro 
nossa imagem e principalmente, as reações dialógicas com eles18 – isto dependerá da autodescoberta de cada 
pessoa dentro de grupos sociais.

A identidade é aquilo que nós somos, de onde nós provimos. Assim definido, é o 
ambiente no qual nossos gostos, desejos, opiniões e aspirações fazem sentido. Se 
algums das coisas a que eu dou valor estão ao meu alcance apenas por causa da 
pessoa que eu amo, então ela passa a fazer parte da minha identidade. ... Assim a 
descoberta da minha identidade não significa que eu me dedique a ela sozinho, mas 
sim que eu a negocie, em parte, abertamente, em parte interiormente, com os outros. 
... A minha própria identidade depende, decisivamente, das minhas reações dialógicas 
com os outros. 19

Assim, nossa identidade depende de um diálogo e uma luta permanente de cada indivíduo com 
os ‘outros-importantes’ daquele grupo social ao qual ocorre uma identificação, ou seja, nossa identidade 
como pai/mãe (índio, etc...) depende do reconhecimento e da luta pela integração de uma pessoa no grupo 
chamado família (etc.) onde os outros pais/mães (índio, etc...) nos reconhecem como tal.

Contudo a esfera íntima não é única neste sentido, há uma esfera pública de reconhecimento.20

Isto ocorre a partir do procedimento democrático onde a substituição do atributo honra pela 
dignidade leva a uma política universal que leva uma igual dignidade a todas as pessoas, ou seja, igualdade de 
direitos e privilégios, nas áreas socioeconômica e política. 

Isto implica que se todo ser humano possui dignidade todos são universalmente iguais.

Contudo, como conciliar algo universalmente igual com uma política da diferença? O 
multiculturalismo e a formação da identidade pessoal, pela interação em grupos sociais distintos, nos 
apresentam a afirmação e a necessidade de preservação do diferente, e assim, como manter a dignidade e a 
democracia neste sentido?

htm em 10/05/2008. Here let me say briefly that medieval civilization, whose historical ideal was the holy 
empires constituted a “sacral” Christian civilization, in which temporal things, philosophical and scientific reason, 
and the state, were subservient organs or instruments of spiritual things, of religious faiths and of the Church. 
In the course of the following centuries, temporal things, philosophical and scientific reason, and the state, 
gained a position of autonomy, all of which was in itself a normal process, the misfortune has been that 
this normal process, instead of being a process of distinction for a better form of union, was a process of 
separation and secularization and progressively severed earthly civilization from evangelical inspiration. A new 
age of Christendom, if it is to come, will be an age of reconciliation of that which was disjoined, the age of a 
“profane” Christian civilization, in which temporal things, philosophical and scientific reason, and the state, will 
enjoy their autonomy and at the same time recognize the quickening and inspiring role that spiritual things, 
religious faith, and the Church, play from their higher plane. Then a Christian philosophy of life would guide 
a vitally, not decoratively Christian city, a city of human rights and of the dignity of the human person, in 
which men belonging to diverse racial stocks and to diverse religious creeds would commune in a temporal 
common good and common work truly human and progressive.
18  HONNETH, Axel. Luta por Reconhecimento. São Paulo: Editora 34, 2008, p. 94, ‘Somente o fato 
de que o outro defenda seus direitos individuais, mas não o mode de fazê-lo, faz com que os dois sujeitos 
reconheçam em seu defrontantea pessoa moralmente vulnerável, chegando assim à aceitação recíproca de 
suas pretensões fundamentais de integridade; nesse sentido, é a experiência social da vulnerabilidade moral 
do parceiro de interação e não aquela existencial da mortalidade do outro, o que pode conscientizar os 
indivíduos daquela camada de relações de reconhecimento prévias cujo núcleo normativo assume na relação 
jurídica uma forma subjetivamente vinculante.
19  TAYLOR, Charles. Multiculturalismo. Lisboa: Editora Piaget, 1998, p. 54. 
20  Ibidem, p. 57.
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Primeiro aspecto, afirmar que as pessoas são universalmente dignas significa que elas são 
igualmente dignas de respeito. Neste sentido, Kant é um dos autores a tratar a dignidade na concepção de 
respeito ao outro pela condição de pessoa.

No Reino dos fins, tudo tem um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um 
preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra como equivalente; mas quando uma 
coisa está acima de todo o preço, e, portanto não permite equivalente, então tem ela 
dignidade. O que se relaciona com as inclinações e necessidades gerais do homem 
tem um preço venal; aquilo que, mesmo sem pressupor uma necessidade, é conforme 
a um certo gosto, isto é a uma satisfação no jogo livre e sem finalidade das nossas 
faculdades anímicas, tem um preço de afeição ou de sentimento; aquilo porém que 
constitui a condição só graças à qual qualquer coisa pode ser um fim em si mesma, 
não tem somente um valor relativo, isto é um preço, mas um valor íntimo, isto é 
dignidade.
Ora a moralidade é a única condição que pode fazer de um ser racional um fim em 
si mesmo, pois só por ela lhe é possível ser membro legislador no reino dos fins. 
Portanto a moralidade e a humanidade enquanto capaz de moralidade, são as únicas 
coisas que têm dignidade.21

No entendimento de Taylor, qualquer indivíduo, com potencial humano universal é merecedor 
de respeito – dignidade. Mesmo que esteja em coma, por não possuir um equivalente de si, para uma troca, 
apresenta dignidade, e, portanto, é merecedor de respeito.

Neste sentido o autor aborda a necessidade de afirmação da política da diferença, em função de 
que existe um potencial universal necessário para a formação da identidade de cada pessoa e, portanto, não 
sendo algo passível de troca, não apresenta preço em função de que depende da interação de cada indivíduo 
dentro de cada grupo social.

Consequentemente, a suposta sociedade justa e ignorante das diferenças é, não 
só inumana (porque subjuga identidades), mas também ela própria extremamente 
discriminatória, de uma maneira subtil e inconsciente.22

2. O caso raposa serra do sol (petição 3388 julgada pelo Supremo Tribunal Federal)

Trata-se de um julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal sobre uma temática importante 
ao nosso país, à demarcação de terras indígenas, e a possibilidade de utilização desta área como meio de 
desenvolvimento nacional pela implementação de uma hidroelétrica. Apesar da temática, o objeto de estudo 
é, na verdade, o entendimento que nossas instituições apresentam sobre a formação da identidade indígena.

Em relatório ao presente julgado podemos notar uma vinculação da Constituição Federal não ao 
termo índio, mas índios, no plural, representando uma coletividade de pessoas em torno de fatores lingüistas, 
somáticos e culturais.23

21  KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Lisboa: Edições 70, 1995, p. 
77.
22  TAYLOR, Charles. Multiculturalismo. Lisboa: Editora Piaget, 1998, p. 63. Comentado pelo próprio 
autor, Kymlicka, apresenta outro fundamento ao multiculturalismo e a formação da identidade. Esta posição 
torna-se paralela ao que Taylor coloca porque este afirma a base do multiculturalismo na identidade 
individual e a formação da democracia liberal para garantir o acesso universal ao outro e a outras 
comunidades.
23  BRASIL, Roraima. Supremo Tribunal Federal. Petição 3388 em Ação Popular. Requerente: Augusto 
Antonio Botelho Neto. Requerido: União. Relator: Min. Ayres Brito. Julgamento em 19/03/2009, p.38.

Este agrupamento de índios, caracterizando uma coletividade de culturas reúnem-se a tantas 
outras, afrodescendentes, imigrantes dos mais variados países e que formam aquilo que podemos chamar de 
nação brasileira.

Tanto é importante que o relator menciona o correto emprego do vocábulo território indígena 
e não povo, nação, ou outro, porque trata do espaço onde uma comunidade24 organiza suas funções básicas 
de cultura e identidade.

...ter a chance de demonstrar que o seu tradicional habitat ora selvático ora em 
lavrados ou campos gerais e formador de um patrimônio imaterial que lhes da uma 
consciência nativa de mundo e de vida que é de ser aproveitada como um componente 
da mais atualizada ideia de desenvolvimento, que e o desenvolvimento como um 
crescer humanizado. Se se prefere, o desenvolvimento não só enquanto categoria 
econômica ou material, servida pelos mais avançados padrões de ciência, tecnologia e 
organização racional do trabalho e do produto, como também permeado de valores 
que são a resultante de urna estrutura de personalidade ou modo pessoal-indígena 
de ser mais obsequioso...25

Isto ocorre por meio de fatores agregados pela forma de vida e identidade dos povos indígenas 
como um sentido de propriedade priorizando o coletivo; o não enriquecimento pessoal à custa de outras 
pessoas; um tipo de ocupação dos espaços não predatórios; de uma postura ético-religiosa frente ao meio 
ambiente e a biodiversidade que o cerca.26

Neste sentido bem coloca o relator no sentido da formação da identidade de todas as pessoas 
não apenas de forma unilateral, mas dialógica e dependente das relações interpessoais e, coloca textualmente,

... as populações ditas civilizadas também têm a ganhar com sua aproximação com 
os índios. Populações civilizadas de quem se exige: a) solidariedade, no plano do 
reconhecimento de que os aborígenes precisam do convívio com os não-índios; b) 
humildade, para reconhecer que esse convívio é uma verdadeira estrada de mão 
dupla, porquanto reciprocamente benfazejo. Esse tipo de humildade, justamente, que 
refreia e dissipa de vez todo ímpeto discriminatório ou preconceituoso contra os 
indígenas...27

Considerações Finais

Que tipo de relação interpessoal desejamos? Uma relação que trata cada pessoal como um 
átomo isolado e independente do outro? Onde o isolacionismo leva o individualismo a não reconhecer a 
humanidade e a dignidade do outro? Uma democracia que vise a garantir e a manter os preconceitos e não 
faça das instituições um meio para mitigar as desigualdades sociais?

Somente com a concepção multicultural onde reconhecemos o outro como um fator necessário 
a nossa própria identidade é que levaremos a democracia como plena e concretizadora do bem comum e 
da dignidade da pessoa humana porque ao tratarmos e reconhecemos o diferente como parte integrante de 
nossa cultura é que a tolerância, enquanto forma de respeito e aceitação de opiniões diversas, pode gerar e 
promover os Direitos Humanos.

24  MARITAIN, Jacques. Princípios de uma política humanista. Rio de Janeiro: Livraria Agir, 1946, 
sobre o conceito de comunidade
25  Voto do Ministro relator, p.61
26  Voto do Ministro relator,  p.63
27  Voto do Ministro relator, idem.
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Assim é que os Direitos Humanos poderão, e serão, uma ferramenta eficaz no combate ao 
totalitarismo que esmaga a identidade pessoal e impõe uma forma unitária de ser e de pensar.
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RESUMO: Tendo como objeto de análise o movimento de expulsão dos mais pobres do centro para as 
periferias das grandes metrópoles, o presente trabalho pretende: 

1) Expor os problemas fundiários de Belo Horizonte e as políticas de reassentamento da Administração 
Municipal que são novas formas de expulsão das populações mais vulneráveis de áreas onde há 
grande interesse das empresas imobiliárias, com objetivos próprios de especulação urbana. 

2) Apresentar a contradição existente entre as normas brasileiras sobre o direito à moradia e as 
formas utilizadas para a remoção das populações excluídas pelas políticas públicas que, muitas 
vezes, se utilizam da pressão psicológica e da força policial, ao invés de proteger as populações 
vulneráveis, garantindo seus direitos de cidadania. 

3) Serão descritos casos analisados que deverão exemplificar novos formatos de políticas públicas 
orientadas no sentido de expulsar os mais pobres das regiões valorizadas pelo mercado e pela 
especulação imobiliária, negando-lhes o direito à cidade. Nesse sentido, serão apresentados 
estudos do Programa Pólos de Cidadania (PÓLOS) realizados na Vila Acaba Mundo, Vila UFMG 
e,na favela da Serra, três regiões de grande vulnerabilidade social de Belo Horizonte.

A pesquisa, já encerrada, foi realizada com o uso das metodologias de história oral e  de pesquisa-
ação.  Esta última teve como foco a continuidade do trabalho que vinha sendo realizado pelo PÓLOS nas 
comunidades-caso há alguns anos. A história oral possibilitou mapear as intervenções, bem como estimular 
ações em relação aos problemas vividos.

ABSTRACT: The dynamics that displace the poorest people from city center to peripheries in the metropolis are the 
study objects of this article. For that reason it:

1) Analyzes estate speculation problems in Belo Horizonte and the municipal administration resettlement policies 
that many times constitute actions for the eviction of the poorest populations from areas highly valued by the 
property market, collaborating with urban speculation.

2) Present the contradiction between Brazilian laws concerning housing rights and the ways excluded people are 
resettled by public policies and forced by police violence which, at the contrary, should provide protection and 
guarantee their citizen rights. 

3) Shall exemplify by cases studies the ways public policies frequently lead to poorest people eviction from areas 
highly valued by the property market, collaborating with estate speculation, and this way, deny housing rights 
to many people. In this sense the article presents the results of the extension activities taken by “Programa 
Polos de Cidadania (Polos)” at Vila UFMG and Dandara, two socially vulnerable communities located near Belo 
Horizonte center which suffer with the problems described above. 

Oral History and Research-action are the methodologies used in this study, which is already finished. Research-
action focus on the continuity of the interventions that “PÓLOS” have been making in the case communities for a few 
years. Oral History made possible to map the interventions and stimulate the community to think about the problems 
they are going through.  

Palavras-chave: Reassentamentos; Remoções; Especulação urbana; Direito à cidade.
Key Words: Ressetlement; Removal; Urban expeculation; Right to the city. 
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1. INTRODUÇÃO:

“Negam-se a ir embora. Foram os mais pobres do campo e são agora os mais pobres 
da cidade, sempre os últimos da fila, gente de braços baratos e pernas bailarinas; e pelo 
menos aqui moram perto dos lugares onde ganham o pão. Ficaram teimosos os moradores 
da praia do pinto e das outras favelas que cobrem as montanhas do Rio de Janeiro”

GALEANO, Eduardo. 1988,“A Expulsão das favelas” In O Século do Vento.

Nas primeiras palavras de seu livro “Ser como Eles”, publicado em 1993, Eduardo Galeano descreve 
poeticamente a situação dramática a que chegamos no final do século XX: “Os sonhos e os pesadelos são 
feitos da mesma matéria, mas este pesadelo se diz o único possível, um sistema que despreza a vida e que 
adora as coisas.” 

Com a queda do Muro de Berlim e a desintegração da URSS foi-se o sonho do socialismo, a ponto 
de alguns decretarem o “Fim da História” 4. O socialismo real da União Soviética e do Leste Europeu havia 
se revelado um fracasso e, portanto, estávamos todos condenados a aceitar as  injustiças do capitalismo e as 
sociedades desiguais.

Mas eis que com o novo século surgem novas utopias, a começar pela proliferação de manifestações 
contra-hegemônicas, seguidas da construção de Fóruns mundiais, regionais e locais, do fortalecimento do 
pensamento democrático radical e do surgimento de novos e numerosos movimentos sociais e grupos da 
sociedade civil organizada que reivindicam outra realidade diferente da que existe. Tamanha é a intensidade 
dessas novas utopias que Boaventura de Sousa Santos chega a considerar que “nosso tempo está assistindo 
à crise final da hegemonia do paradigma sociocultural da modernidade ocidental e, portanto, é chegado o 
momento de uma mudança de paradigma” (SANTOS, 2008).

Neste contexto em que a aparente inevitabilidade do que existe se confronta com as aspirações de 
outros mundos possíveis é que se encontra a questão das cidades e das políticas urbanas. Portanto, duas 
concepções de cidade se chocam frontalmente na atualidade, de um lado está a concepção da cidade como 
mercadoria, a cidade como empresa, a cidade como espaço dos investimentos, da competição, da concorrência 
e da desigualdade. Do outro, a cidade como espaço de promoção da vida, a cidade como espaço do fazer e 
do prazer, do trabalho e da alegria, da igualdade e da convivência com a diversidade, da sustentabilidade e do 
bem-estar. “A natureza das cidades nos tempos atuais é aquela da ilegalidade e da violência de todos os tipos. 
Mas vale a pena torná-la um espaço de cidadania e de emancipação.” (GUSTIN, 2006).

Desde o ponto de vista da cidade-mercadoria que, há algum tempo, tem se apresentado como a única 
solução possível para as grandes metrópoles, cada pequena parcela da área urbana é entendida como um 
investimento, uma potencial fonte de lucro. Assim, a unificação do espaço segundo os interesses do capital e 
da cultura mercantil torna-se o grande objetivo da urbanização. Segundo essa concepção, as cidades devem 
se assemelhar a fábricas,  racionalmente planejadas para serem absolutamente eficientes, mas nem sempre 
para todos. 

Claro está que em metrópoles assim concebidas os pobres não têm lugar central, tanto que nas grandes 
cidades as políticas urbanísticas têm se orientado no sentido de remoção dos pobres e não da pobreza. Esta 
é a questão central deste artigo que tenta apresentar os mecanismos de expulsão das comunidades mais 
vulneraveis, utilizados não só pela especulação imobiliária, mas também (e o que é ainda mais perverso) pelas 
políticas públicas que deveriam protegê-los, garantindo seus direitos fundamentais de cidadania.

O presente artigo está dividido em cinco seções. Nesta primeira introduz-se o tema. Na segunda seção 
será discutida a efetividade das políticas públicas de reassentamento em setores urbanos de exclusão e risco, 
bem como a pressão da especulação imobiliária nestas comunidades. Em seguida, na terceira, demonstra-se 
como, além da especulação imobiliária e das políticas urbanísticas, o paradigma da violência que permeia as 
políticas públicas em ações de remoção contra os moradores de vilas e favelas e contra os moradores e 
trabalhadores de rua também contribui para essa expulsão por ser um efeito e um instrumento das políticas 
de exclusão. Na quarta seção, apresenta-se os estudos de caso da Vila Acaba Mundo, da Vila UFMG e da favela 
da Serra, três exemplos emblemáticos de como os moradores de vilas e favelas são tratados pelo poder 
público e pela especulação imobiliária. Na quinta e última seção as considerações finais apresentam um 
panorama geral de como o direito à cidade vem sendo negado a grandes grupos populacionais, encerrando 
4  A idéia, originalmente cunhada por Hegel, ressurgiu em um artigo, publicado em fins de 1989 com o título de “O fim da 
história” e, posteriormente, em 1992, com a obra “O fim da história e o último homem”, ambos do estadunidense Francis Fukuyama.
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com  propostas para se reverter este processo. 

2. A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE REASSENTAMENTO EM SETORES 
URBANOS DE EXCLUSÃO E RISCO.

              De início, um conceito importante que fundamentará os argumentos a serem expostos. Aqui se 
entenderá por efetividade a correlação entre cumprimento de objetivos pré-determinados – políticos ou 
jurídicos - com as demandas e necessidades de determinados grupos sociais ou populacionais em situação 
de exclusão ou de risco.  
     Alguns outros conceitos necessitam ser esclarecidos antes de se iniciar uma argumentação mais 
substantiva sobre o tema. Primeiro, porque o tema será relacionado a “periferias” e não de forma genérica 
em relação à cidade como um todo. Duas razões são explicativas dessa opção: uma delas de cunho estrutural, 
a outra ideológica. Deve-se abordar, em primeiro lugar, a questão das periferias internacionais e não apenas 
aqueles setores periféricos que se localizam no interior dos países, em especial do Brasil, mais especificamente 
da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A situação de países periféricos frente à internacionalização das 
relações não deve ser compreendida, no atual momento, apenas como um processo econômico-financeiro 
ou de comunicação ampliada. O processo de internacionalização das relações será aqui entendido como uma 
sucessão de mudanças que geraram exclusões diversas: desde a exclusão de grandes regiões geográficas e de 
nações, até a constituição de grandes aglomerados de favelamento urbano e a exclusão de grupos sociais com 
interesses específicos ou comunidades. Comunidade, neste artigo, não terá uma definição correspondente 
a um espaço político ou geográfico determinado, mas a um conceito político-sociológico que se relaciona 
a determinadas relações entre ou intra grupos sociais que concorrem para o surgimento de interesses 
determinados e que, por conseguinte, promovem uma coesão mais evidente. Aqui, essas comunidades 
serão tratadas do ponto de vista da identidade/não identidade das regiões metropolitanas, no caso a Região 
Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH. 

Os padrões tecnológicos e econômicos que predominaram até o atual momento e após a 
segunda metade do século XX conduziram inúmeros grupos sociais ao desemprego e ao subemprego, ao 
isolamento nas cidades e a todo tipo de exclusão e de exploração. Começou-se a pensar, recorrentemente, 
na possibilidade de se estabelecer políticas internas que pudessem minimizar, de alguma forma, os efeitos 
perniciosos dessa ordem sócio-econômica sobre as camadas sociais mais fragilizadas. 

Gradualmente, começou-se a discutir, no âmbito acadêmico-científico e em fóruns internacionais, 
sobre a necessidade imediata de políticas públicas que concretizassem modelos de administração que 
permitissem uma aproximação maior entre governo e sociedade organizada. Os fundamentos teóricos 
dessas reflexões giravam em torno da suposição de que em condições adversas e de exclusão, quando 
as políticas públicas permitissem a geração de injustiças sociais evidentes, tornar-se-ia inevitável uma nova 
lógica que pudesse instituir efetivas reações locais e de regiões político-geográficas de proteção aos direitos 
fundamentais e humanos. Aqui se trabalha, pois, com a noção de esfera pública e argumenta-se em relação ao 
fato de como as políticas das administrações municipais não incorporam esse conceito em suas ações.

O que seria uma esfera pública?  Dir-se-ia, em parte com Marramao, que é o encontro-confronto 
de “narrativas” ou “comunicações” em torno da organização da sociedade global ou local proveniente dos 
diversos contextos de experiência e mundos de vida.

Assim, deve-se superar a noção de tolerância pela de respeito recíproco e subtrair da categoria 
de reconhecimento tentações tais como as políticas  paternalistas ou falsamente inclusivas. Deve-se entender 
que as políticas públicas para setores urbanos de exclusão devem ser pensadas a partir da noção de uma 
igualdade na diferença. Se assim não for, o espaço da exclusão será inevitavelmente ampliado.

Este artigo deriva de comunicação feita no Fórum Social Mundial, pela equipe do Programa Pólos 
de Cidadania, e que se estruturou após a divulgação do relatório da Organização das Nações Unidas sobre 
o “Estado das cidades do mundo 2010/2011: unindo o urbano dividido” onde constam quatro cidades brasileiras 
dentre as 15 cidades com maior desigualdade social do mundo e, nessas quatro, encontra-se Belo Horizonte; 
não há como se justificar negativamente essa inclusão na tentativa de negar essa realidade. O relatório 
trabalha com o poder de consumo da população, ou seja, a desigualdade é vista a partir de um consumo que 
corresponde a um mínimo vital (que permite apenas a sobrevivência sem qualquer bem-estar), mas do outro 
lado um consumo de alto poder aquisitivo de bem-estar. De um lado, moradias de lata, tapume ou barracos 
sem qualquer acabamento que permita uma vivência digna; de outro, mansões ou apartamentos de alto luxo, 
quase sempre fechados em condomínios.

As comunidades e regiões de exclusão se perguntam “quem somos nós”? Esta pergunta remete à 
falta ou escassez de identidade nesses setores. As instituições “pseudo democráticas” são hoje incapazes de 
resolverem os conflitos que exigem respeito e universalismo na diferença, ou multiculturalismo em lugar de 
diversidade cultural. Para isso tornam-se imensamente importantes as políticas de inclusão que respeitem o 
diálogo da diversidade, pois, hoje cada comunidade é um mundo, uma constelação de símbolos e de valores 
que devem ser analisados, antes de tudo, pelas políticas “públicas”: sem projetar sobre este universo simbólico 
os parâmetros culturais das esferas técnicas das administrações locais. 

Em termos fáticos, o que se percebe são identidades múltiplas. Grupos sociais, mesmo que 
periféricos nas cidades e no mundo, dotados de competência comunicativo-argumentativa.  Todos podem 
ser capazes de considerar suas próprias escolhas éticas ou as consequências que a adoção de determinadas 
normas e estilos de vida têm para a sua própria existência. Todos nós, excluídos ou não, somos capazes de 
narrar as nossas experiências cotidianas e nossas necessidades que não são apenas aquelas que formam o 
nosso mínimo existencial (não apenas saúde, educação, moradia; mas, saúde e educação de boa qualidade e 
em período integral e moradia sustentável com acesso a todos os bens e serviços indispensáveis a uma cidade 
inclusiva).

Deve-se, agora, restabelecer o objeto inicial desta discussão, ou seja, é indispensável refletir 
sobre os limites das chamadas políticas públicas inclusivas. São elas efetivamente públicas e inclusivas? Pela 
interpretação já apresentada, as políticas públicas não podem ser concebidas apenas como políticas estatais, 
elas devem se voltar para a concepção mais ampla de esfera pública, ou seja, aquele espaço da inclusão pelo 
diálogo, pela argumentação/contra argumentação e pela incorporação da diversidade. Tudo isto realizado 
com efetividade, isto é, pelo cumprimento integral dos objetivos das legislações urbanas (CF 88, Estatuto da 
Cidade, planos diretores participativos, etc.) e correspondendo às demandas e necessidades das comunidades 
objeto dessas políticas. Aqui a discussão se deterá sobre questões relacionadas aos reassentamentos de áreas 
de favelamento. Esses reassentamentos têm sido efetivamente inclusivos? O que se pode observar é que 
inúmeras vezes as políticas públicas de reassentamento se associam às estratégias da especulação imobiliária 
urbana prejudicando as comunidades.

 Não se deve esquecer que o distanciamento dos grupamentos de favelas para os demais grupos 
sociais tem natureza diferenciada. Essa exclusão é múltipla e diversificada. Origina-se quer  por escassez de 
recursos financeiros, quer pela falta ou exiguidade de trabalho e até mesmo por inexistência de moradia ou 
pela moradia deficiente ou de risco. Também pelas políticas de contenção migratória que não correspondem 
às necessidades e demandas da população.    

Sabe-se que as políticas metropolitanas municipais e intermunicipais podem dar origem tanto 
a realizações com alta prosperidade social e econômica, como, ao contrário, podem gerar efeitos bastante 
perversos, como a favelização de novos setores urbanos pela remoção forçada ou dissimulada por políticas 
públicas apresentadas como inclusivas.

Ao se referir, neste texto, a regiões de depauperamento social não se pensa apenas nas estatísticas 
econômicas em relação às taxas de pobreza/indigência superiores a 40%, considerada tão só a renda familiar. 
No caso de regiões metropolitanas, esses locais de grande adensamento apresentam outros fatores sociais 
e ambientais que tornam mais severa essa condição. A RMBH, por exemplo, mostrou-se ao longo desses 
anos como a maior receptora de movimentos migracionais e, Belo Horizonte liderou não só essa atração 
populacional como também foi expulsora de população para as demais cidades da Região. E pior, essa expulsão 
de grandes levas populacionais, inúmeras vezes derivou de políticas públicas com uma argumentação em favor 
da inclusão e realizando exatamente o oposto. Uma dessas políticas pode ser dita como o carro chefe das 
ações de reassentamento de Belo Horizonte, o Projeto “Vila Viva”. 

Esse Projeto, com suposto formato de política de melhoria de favelas, tem realizado essas 
melhorias com indenizações precárias daqueles que não permaneceram nos mesmos locais de moradia, em 
face de grandes obras urbanísticas. O que ocorreu, no entanto, é que as indenizações cobriram apenas os 
custos das casas e não dos terrenos, localizados inúmeras vezes em setores de grande valorização urbana. 
Ora, não podendo arcar com a compra de nova casa ou barraco no mesmo local de residência (inúmeras 
vezes, ai residente por mais de vinte anos) esses moradores-trabalhadores tiveram como única alternativa se 
deslocarem com suas famílias para outras cidades da RMBH, formando favelamentos de grande precariedade. 

A partir de estimativas feitas, em abril de 2009, pela URBEL (Companhia Urbanizadora de Belo 
Horizonte) e pelo pessoal do canteiro de obras do Projeto “Vila Viva”, no Aglomerado de favelas da Serra 
tem-se o seguinte cenário: seriam feitas 2.500 remoções de famílias. Dessas, apenas 856 permaneceriam nos 
apartamentos dos prédios construídos, ou seja, só 35% do total removido. Os demais 65% (1644 famílias) 
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seriam indenizados, como já dito, de forma precária e insuficiente. 
Assim, pelo deslocamento forçado, tem sido sofrida a sobrevivência em aglomerações domiciliares 

de favelamentos em outras cidades, distantes de seus antigos trabalhos, agora com ausência de serviços 
básicos como o acesso a esgotos sanitários, à água potável, à coleta de lixo, ao fornecimento de luz elétrica 
nos domicílios e nas vias públicas. Além de tudo isso, a exposição a altos níveis de violência e à falta de 
segurança pública, características que tornam mais severos os índices de pobreza, segundo a renda. E, o que 
é pior, esses moradores já tinham certo bem-estar nos locais dos quais foram removidos com o epíteto de 
reassentados.

Nesse sentido, a efetividade das políticas públicas municipais tornou-se a não-efetividade ou a 
efetividade às avessas. Se as esferas técnicas tivessem se prestado a ouvir as demandas dos moradores e o 
relato de suas necessidades comunitárias não teriam incorrido em tantos erros e desajustes que afetaram 
várias áreas da RMBH. Um aprendizado permanece, políticas públicas efetivas devem realizar diagnósticos 
amplos das áreas onde se darão as intervenções e devem ser democráticos e participativos para não 
provocarem injustiças óbvias a famílias que já tinham vida estruturada em dado setor urbano, mesmo sem a 
qualidade de vida que merecem. Um reassentamento de famílias deve decorrer de um diálogo amplo e deve 
considerar todos os fatores de melhoria de vida dessas populações, sem o uso de forças externas ou de 
argumentos falaciosos.

              
3. O PARADIGMA DA VIOLÊNCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA REPRESSÃO E 

EXPULSÃO DOS MAIS POBRES DOS CENTROS URBANOS.
 

A estratificação da sociedade brasileira em camadas pobres, constituídas principalmente por negros 
e pardos, e as camadas ricas, marca um processo de segregação sócio-espacial e criação de territórios 
de anulação da cidadania de milhares de pessoas. Tal parece ser o caso das periferias e dos favelamentos 
urbanos onde o tratamento dado pelo poder público é desigual e inferior aquele tratamento oferecido 
aos cidadãos da chamada “cidade legal”. Isso significa que esses territórios não possuem acesso a bens e 
serviços da cidade como os demais setores da cidade e, freqüentemente, seus moradores são tratados com 
menos dignidade e cuidado pelo poder público, em especial pela Polícia. 

 O Estado contribuiu para essa exclusão dos pobres das cidades não só por meio da negligência ao 
processo de urbanização ilegal que se expandia cada vez mais e pela não garantia de direitos sociais e de 
cidadania, mas também por meio de políticas de segregação e expulsão que visavam garantir o funcionamento 
pleno da renda fundiária urbana. Tal tratamento desigual de bens, serviços, baseado nos privilégios cria uma 
situação em que a lógica da democracia, meramente formal, convive com um regime de hierarquias, que 
Boaventura de Sousa Santos define como um “Fascismo Social”, Tal regime, caracterizado pelo autor pela 
“ausência total de cidadania, uma forma de negação da dignidade humana, da transformação do cidadão 
num objeto descartável, de um menosprezo total pela vida humana constituída e pelas aspirações de uma 
sociedade melhor” (SANTOS, 2007). 

Nesse contexto as mais variadas formas de violência surgem como conformação de uma identidade 
autodestrutiva, como resposta a uma sociedade excludente e injusta e como expressão da competitividade, 
do individualismo e do autoritarismo baseados em uma visão do outro como um adversário, uma ameaça, 
alguém a ser superado e não um ser dialogante com quem se deve cooperar e solidarizar. As pessoas passam 
querer ser mais do que o outro e não mais com o outro. Dessa forma, a cidade se converte em um cenário 
de guerra e surgem as mais variadas formas de violações de direitos, de criminalidades e de desrespeitos e 
opressões multilaterais, ou seja, todos são em alguma medida oprimidos e opressoras, uns mais oprimidos e 
outros mais opressores. 

  Nessa luta de todos contra todos, o medo e a insegurança passam a entranhar-se cada vez mais no 
imaginário das pessoas e os paradigmas do controle e da segurança passam a vigorar nas soluções que estas 
encontram para os problemas individuais e coletivos. 

Os problemas da violência, do caos e da pobreza nas cidades passam, então, a serem também encarados 
pelo poder público sob a perspectiva desses paradigmas. Isto se expressa de forma bastante clara na 
arquitetura das cidades, onde altos muros que são erguidos, vias obstruídas e câmeras instaladas, na utilização 
da repressão policial para a efetivação de políticas públicas que promovem remoções forçadas e a expulsão 
dos mais pobres dos centros urbanos, e na ênfase cada vez maior que o Estado dá às políticas de segurança 
como forma de combate aos efeitos de uma sociedade injusta, desigual e autoritária. 

As políticas de segurança são importantes para assegurar a proteção dos cidadãos e, no Brasil, devem 

garantir direitos previstos pela Constituição. No entanto, muitas vezes essas políticas foram e ainda são 
utilizadas para segregar e expulsar a população mais pobre dos espaços urbanos que o mercado destina 
aos mais ricos e para calar e oprimir todos os possíveis movimentos de contestação e combate ao sistema 
excludente. São exemplos disso a atuação policial na execução de violentas remoções de favelas e de 
ocupações de terra promovidas pelos movimentos sociais, como é o caso do assentamento Dandara; a 
instalação unidades de polícias pacificadoras nas favelas que, com o objetivo de combater o crime e tráfico, 
acabam por extrapolar suas ações e tratar a população local de forma desrespeitosa e ofensiva; a construção 
de muros nas favelas para conter o seu crescimento e, ao mesmo tempo, sitiar e separar os mais pobres da 
cidade rica; a adoção de operações policiais como o “Choque de Ordem” no Rio de Janeiro que, objetivando 
remover espaços públicos ocupados ilegalmente na zona sul do Rio de Janeiro, têm o real efeito de afastar 
os pobres que trabalham circulam e vivem nos espaços nobres da cidade; a fiscalização municipal que dá 
aos moradores e trabalhadores de rua um tratamento altamente violento, além de outras mazelas que se 
destinam mais a combater os pobres do que a própria pobreza. 

Tais ações tem se agravado naquelas capitais que, como Belo Horizonte, estão se preparando para a 
Copa do Mundo de 2014. Parece que os preparativos para o Mundial conjugam interesses transnacionais com 
modelos políticos das elites locais de forma que se busca configurar, ainda com mais intensidade, um modelo 
hegemônico de cidade: limpa, moderna, desenvolvida, eficiente e sem pobreza ou problemas sociais.

Em Belo Horizonte alguns casos emblemáticos nos ajudam a perceber como tem sido a atuação do 
poder público no que diz respeito à reestruturação do espaço urbano conforme interesses que refletem um 
projeto de cidade elitista e segregacionista. Vale destacar, nesse sentido, o processo de higienização do hiper-
centro da cidade com a intensificação das atividades de fiscalização municipal e a reabilitação de espaços antes 
amplamente utilizados pela população mais pobre para eventos culturais e comércio. Espaços utilizados pelo 
Hip Hop, para festas e eventos que visam o público mais pobre das cidades vem sendo ameaçados; moradores 
de rua vêm sendo afugentados pela polícia e pela fiscalização municipal que com violentas abordagens lhes 
impedem de permanecerem em seus espaços e lhes tiram os poucos pertences que possuem (remédios, bolsas, 
cobertores, comida, dinheiro e inclusive documentos); está se intensificando a fiscalização de mercadorias de 
comerciantes de rua.  A violência policial serve sempre como instrumento de pressão pelo temor, sendo um 
elemento fundamental na remoção de famílias em assentamentos precários como ocorreu nos casos da Vila 
UFMG e do aglomerado da Serra.

 As soluções repressivas e securitárias adotadas como forma de reprimir os efeitos perversos do 
crescimento da pobreza urbana, da falta de empregos e oportunidades para os mais pobres e do aumento da 
violência e da insegurança, nos fecham para a raiz do problema e acabam por acentuar ainda mais a divisão 
entre os cidadãos nas cidades e contribuir para a materialização das fragmentações entre espaços destinados 
para diferentes classes e pessoas. Como nos indica as sábias palavras de Boaventura: 

“Aqueles que pensam que ainda podem ser protegidos, protegem-se com exércitos, 
protegem-se com polícias, protegem-se com condomínios fechados, protegem-se com todos 
os instrumentos de que podem dispor. A tragédia é que essa proteção nunca é total. Enquanto 
não houver o mínimo de dignidade para todos os seres humanos, não penso que nenhum ser 
humano se sinta, se possa sentir verdadeiramente seguro” (SANTOS, 2007). 

A concepção das cidades sob uma lógica que separa as pessoas e impossibilita o diálogo, instrumento 
fundamental para a construção de uma democracia radical, deve, então, ser substituída por uma concepção 
das cidades participativa e intercultural, que possa de fato levar a concretização de uma democracia social 
com a igualdade efetiva entre os seres humanos. 

O grito dos movimentos sociais e de vários setores da sociedade civil é cada dia mais contundente 
nas exigências de participação para a (re)construção conjunta das cidades. É necessário revolucionar a forma 
como interagimos e vemos uns aos outros para revolucionar as nossas cidades. A real democracia não pode 
existir onde as possibilidades de diálogo são minadas pela dominação de um grupo sobre outros e onde a 
repressão policial serve a manutenção de uma ordem violenta e autoritária.

4. VILA ACABA MUNDO, VILA UFMG E PROJETO VILA VIVA NA FAVELA DA SERRA: 
TRÊS EXEMPLOS DE COMO SE DÁ A EXPULSÃO DOS MAIS POBRES DOS CENTROS 
URBANOS PARA AS PERIFERIAS. 

4.1. A Vila Acaba Mundo:
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 A Vila Acaba Mundo é uma pequena comunidade localizada em uma das regiões mais valorizadas de 
Belo Horizonte, próxima aos bairros Sion, Mangabeiras e Anchieta, possuindo cerca de 1400 habitantes5.

Apesar de terem iniciado a ocupação da região na década de 40, até hoje cerca de 97% dos moradores 
vivem em condição de informalidade por não possuírem os títulos de propriedade dos terrenos. 

Há décadas atrás, quando a ocupação se iniciou, a região onde atualmente se encontra a Vila Acaba 
Mundo era distante do centro de Belo Horizonte (Daí o nome Acaba Mundo), e praticamente desprovida de 
valor econômico. No entanto, com o passar dos anos a cidade se expandiu aceleradamente de modo que a 
pequena comunidade passou a sofrer os fortes impactos da especulação imobiliária na região.

Os proprietários formais, que nunca tiveram nenhum vínculo com os terrenos da Vila Acaba Mundo6, em 
função do grande valor comercial que a área adquiriu nos últimos anos, passaram a reivindicar seus lotes na 
justiça ameaçando gravemente o direito à moradia de uma população já vulnerabilizada pela exclusão social.
 Já houve uma série de ações movidas pelos supostos proprietários, por meio das quais foram 
reivindicados os terrenos e apesar de inúmeras nulidades processuais, em vários casos o Poder Judiciário 
decidiu a favor dos proprietários, ignorando o fato de que há mais de 40 anos os moradores da Vila exercem 
a posse plena dos terrenos fixando neles suas moradias e construindo suas relações sociais na comunidade.
  Diante de tal situação, pressionados pela crescente especulação imobiliária e visto que a segurança 
da posse de seus terrenos era constantemente ameaçada, os moradores se organizaram em conjunto com 
entidades da comunidade e com o apoio de parceiros como o Programa Pólos de Cidadania, para reivindicar 
seus direitos e lutar por uma regularização fundiária que os reconhecesse como os legítimos proprietários 
dos terrenos onde vivem.
 Apesar de algumas conquistas, como a aprovação de um decreto municipal impedindo o despejo 
das famílias mais ameaçadas e a elaboração de um plano para ações de usucapião coletivo, o que se pode 
claramente observar nessa situação é um profundo descaso do poder público que; se omitindo de fornecer à 
comunidade as políticas públicas de urbanização e regularização fundiária  necessárias, acaba sendo conivente 
com os efeitos perversos da especulação imobiliária e com os interesses de grandes empresas que vêem na 
remoção da comunidade da Vila Acaba Mundo um possibilidade de lucrativos negócios. 
 Atualmente a situação da comunidade se vê seriamente agravada pelo anúncio de um grande 
empreendimento imobiliário que pretende construir prédios de luxo nas proximidades da Vila valorizando 
ainda mais os terrenos e, conseqüentemente, tornando ainda maior os interesses da especulação imobiliária 
na remoção dos moradores. Todavia, mesmo diante da conformação de uma clara situação de injustiça 
e mesmo diante da possibilidade concreta de violações do direito à moradia de centenas de famílias em 
condição de vulnerabilidade social, a resposta do poder público é um contundente silêncio revelador de seus 
compromissos com os investimentos e não com as pessoas.

4.2. A Vila UFMG:

A Vila UFMG foi uma pequena favela situada na Avenida Antonio Carlos em Belo Horizonte com cerca 
de sessenta famílias que, apesar de residirem no local há mais de 10 anos, não possuíam a propriedade da 
terra. No ano passado, os moradores da Vila receberam a notícia de que seriam removidos dentro do período 
de um mês7, pois seria construído um viaduto justamente no local onde moram com a justificativa de que a 
obra seria necessária como preparação da cidade para a Copa do mundo de 2014.8
 O caso dessa remoção é emblemático porque o planejamento do viaduto foi realizado de modo que 
ele ocupasse exatamente a área onde vive a pequena comunidade. Como se não bastasse, a prefeitura de Belo 
Horizonte, por meio da URBEL (Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte), pretendia 
realizar a remoção forçada oferecendo apenas uma indenização de quantia ínfima comparada ao valor de uma 
moradia digna dentro da cidade. Tal indenização correspondia aos gastos dos moradores com a construção 
5  Dado retirado do “Plano Global Específico da Vila Acaba Mundo” realizado no ano 2000 pela 
Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte (URBEL).
6  Muitos deles, que já não são os proprietários originais, mas seus herdeiros sequer conhecem a 
localização dos lotes.
7  DIAS, Laércio Aparecido. Entrevista realizada com o morador pelo Programa Pólos de Cidadania, 
dia 28 de junho de 2010.
8  LACERDA, Márcio. Duplicação da Antônio Carlos: primeiro passo para BH se adequar à Copa do Mundo. 
<http://www.marciolacerdabh.com.br/atividades/atividades.php?chave=109>. Acesso em 12 agosto. 2010. 

da casa, sem considerar o valor do terreno em que estas casas estavam construídas a mais de dez anos. Claro 
está, para nós, que o objetivo não dito de uma política como esta só poderia ser a expulsão destes homens 
e mulheres das áreas valorizadas da cidade.
 Com o risco eminente de terem seus direitos violados, os moradores da pequena comunidade se 
organizaram e, com a ajuda da igreja, de entidades da sociedade civil e de movimentos sociais passaram a 
exigir um tratamento digno e humano de modo que a prefeitura não teve alternativa senão negociar outra 
remoção, atendendo aos direitos e reivindicações da comunidade.

Diante da mobilização da comunidade para resistir às remoções e das redes montadas com outros 
grupos para fazer frente à violação de seus humanos direitos, a prefeitura ofereceu reassentar os moradores 
da vila UFMG em apartamentos do programa “Minha casa, minha vida”. Apesar de os apartamentos oferecem 
condições dignas de habitação, pode-se verificar que na alternativa dada pela prefeitura a lógica da segregação 
não foi superada visto que a opção de reassentamento oferecida é longe do centro de Belo Horizonte e da 
região onde as famílias habitavam e tinham seus laços sociais de trabalho de solidariedade e de ajuda mútua.  

4. 3. O programa “Vila Viva” no aglomerado da Serra. 
 
Entre os anos 2005 a 2009 o programa de regularização fundiária sustentável “Vila Viva” foi executado 

pela prefeitura de Belo Horizonte conforme o PGE (Plano Global Específico) na Favela da Serra provocando 
enormes transformações na geografia o lugar e na vida dos 50 mil moradores do aglomerado. Por regularização 
fundiária sustentável, entende-se uma intervenção multidimensional e participativa que conjuga de forma 
eficaz as ações jurídicas (regularização fundiária), urbanísticas (pavimentação de ruas, instalação e reforma 
dos sistemas de energia, água e esgoto, construções de vias, praças e outros equipamentos urbanos) e sociais 
(intervenções destinadas à educação, saúde, lazer, cultura e geração de renda). O objetivo desse tipo de 
intervenção é conferir a milhares de pessoas o direito à vida digna na cidade, com acesso aos equipamentos 
e serviços públicos e com o incremento da sua capacidade de crescimento pessoal e econômico.

No entanto, o Programa Pólos de Cidadania, que há vários anos atua no aglomerado com ações de 
mediação de conflitos individuais e coletivos, percebeu diversos efeitos deletérios dessa política na vida das 
pessoas e, a partir dessa constatação, realizou em 2010 uma pesquisa aprofundada sobre o “Vila Vila”.

Para os fins desse artigo vale ressaltar alguns desses efeitos, principalmente aqueles que se referem à 
expulsão dos moradores para zonas periféricas. 

Em primeiro lugar, percebeu-se que o “Vila Viva” conferiu prioridade as ações urbanísticas em 
detrimento das ações socioeconômicas e houve pouca integração entre essas duas dimensões da política. Um 
caso emblemático, porém não o único, foi a prioridade na construção de vias de transporte de forma mais ou 
menos desconectada as dinâmicas do aglomerado. Embora a construção de vias tenham facilitado o acesso 
de ambulâncias, viaturas de polícia, e demais veículos indispensáveis aos serviços sociais no aglomerado, a 
construção da Avenida do Cardoso, estabelecida como prioritária no Aglomerado, não corresponde a maior 
demanda de circulação dos moradores. Ademais, a avenida serve mais como via de conexão entre a zona 
Leste e Centro-Sul de Belo Horizonte, sendo utilizada majoritariamente por veículos de não moradores do 
aglomerado. Como um agravante, os serviços de transporte público não foram devidamente conectados a 
essa avenida. Disso se conclui que a maior intervenção urbanística foi, de certa forma, apartada das políticas 
sociais. 

A priorização das intervenções de cunho urbanístico causaram ainda outros efeitos deletérios, entre 
os que mais nos interessam estão o aumento da especulação imobiliária e o elevado número de remoções 
relacionados principalmente à construção da Avenida do Cardoso.

Este elevado número de remoções, que segundo a URBEL foi de 2269 famílias, agrava-se ainda mais 
com a consideração das famílias que receberam indenizações ao invés de serem reassentadas na própria 
comunidade, como é estimado pelos programas de regularização fundiária sustentável. 

Segundo a URBEL Apenas 74% das famílias removidas permaneceram no próprio aglomerado e seu 
entorno, as demais famílias tiveram que se mudar para áreas distantes, em sua maioria áreas periféricas e, 
não raro, em outros assentamentos ilegais. Ou seja, cerca de 600 famílias foram basicamente expulsas do 
Aglomerado da Serra para regiões periféricas, fenômeno que está relacionado às baixas indenizações e a 
outros erros da política de reassentamento que não acompanharam ou facilitaram a procura de novas moradias 
dignas aos removidos e, não raro, dificultavam o processo de mudança dos moradores pela burocracia e 
ineficiência nos pagamentos das indenizações. 

Outro aspecto extremamente negativo é o fato de que despejo dos moradores foi realizado sob clara 
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pressão da URBEL para que as pessoas desocupassem suas casas em um prazo muito curto ameaçando-as 
de perderem tudo com a demolição das casas caso tal prazo não fosse cumprido. Assiste-se assim, a ação 
violenta dos órgãos do poder público para a consecução ágil de seus objetivos.

Diante de todos esses dados, o PÓLOS concluiu na pesquisa que o “Vila Viva” direta ou indiretamente 
dificultou enormemente a permanência dos moradores dentro do aglomerado, bem como seu reassentamento 
dentro da cidade formal. Podendo ser, face ao exposto, classificada como uma política eminentemente 
expulsora.

  
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Diante dos argumentos expostos ao longo do presente artigo, podemos concluir que a pressão 
da especulação imobiliária, as políticas urbanas e as políticas de segurança pública têm, sistematicamente, 
resultado na expulsão dos mais pobres das grandes metrópoles. De fato, as populações dotadas de menos 
recursos estão sendo obrigadas a deixar os centros urbanos, e as principais causas dessa expulsão são:

a) As pressões econômicas de grandes empresas que possuem interesses nas regiões onde 
moram.
b) As políticas habitacionais que, sob o pretexto de melhorar suas condições de moradia, os 
empurra para conjuntos habitacionais, em geral, localizados a grandes distâncias dos centros.
c) As  políticas de segurança pública que em alguns casos têm assustadoramente se 
apresentado como políticas terroristas e de extermínio que, disseminando o medo e a violência nas 
regiões mais pobres, tornam insuportável a vida nestes lugares.
Sem a segurança da posse (já que a maioria das vilas e favelas são resultado de ocupações informais), 

sofrendo pressões e ameaças de todo tipo, privados de seus direitos e diante da ausência de oportunidades 
de trabalho e renda, as populações mais pobres não têm tido outra saída, senão aceitar resignadas, as políticas 
habitacionais do governo que os expulsa das grandes cidades.

Dante Alighieri em seu clássico “A Divina Comédia”, ao descrever o inferno diz que nos seus grandes 
portões de entrada se encontra escrito: “Vós que entrais deixai toda esperança”. (ALIGHIERI, 1304 - 1321)

Nossas metrópoles têm se tornado espaços infernais não só por causa do trânsito, da violência e das 
desigualdades absurdas, não... Nossas metrópoles têm se tornado infernais sobretudo porque a condição de 
ingresso e de sobrevivência nas grandes cidades tem sido esta, a de deixar toda esperança.    

Daí a importância imensa de mobilizar e organizar as comunidades periféricas para que elas possam 
fazer frente à essa ausência de esperança apresentando alternativas à essa aparente inevitabilidade da 
realidade opressora que lhes é imposta.

Estas pessoas que foram ao longo do tempo exploradas, humilhadas, marginalizadas, excluídas, 
destituídas de sua dignidade e cidadania, estes homens e mulheres que nada possuem, quando se unem e 
se organizam cooperativamente, passam a possuir a si mesmos, passam a possuir uns aos outros e juntos 
podem coletivamente reivindicar seus direitos e lutar pela superação da condição de pobreza em que se 
encontram. O destino comum, a amizade, o companheirismo e a ajuda mutua é muitas vezes o que estes 
homens e mulheres têm de mais valioso em suas vidas e tanto isso é verdade que as situações em que os 
processos de expulsão fracassaram, curiosamente coincidem com os lugares onde os laços de amizade, de 
cooperação e de ajuda mutua são fortes e permanentes.

 Por fim, os argumentos expostos neste artigo nos levam a crer que, para garantir o direito a cidade, 
é preciso se pensar em espaços públicos que sejam democráticos, que sejam integradores, que sejam plurais, 
que dialoguem com a diversidade e não espaços que promovam a segregação e o distanciamento sócio-
espacial entre rico e pobres. Para isso necessário é uma inversão no objetivo das políticas públicas: De 
políticas habitacionais que favorecem a especulação imobiliária e as grandes construtoras para políticas que 
beneficiem os que sofrem e que têm seus direitos cotidianamente violados. De políticas de segurança que 
coagem, oprimem e amedrontam para políticas de segurança que respeitem, defendam e protejam a dignidade 
dos moradores de vilas e favelas.

Considerar possível a existência de cidades justas, igualitárias e inclusivas concebendo-as como espaços 
de realização da plenitude humana pode parecer uma utopia, e nós devemos aceitar chamar de utopia esta 
outra concepção de cidade, desde que por utopia se entenda o que propõe Boaventura: “A imaginação de 
algo radicalmente melhor do que o que existe, pelo que vale a pena lutar e para o que a humanidade está 
absolutamente capacitada”. (SANTOS, 2008).
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RESUMO

A relevância dos estudos sobre a pobreza e o seu enfrentamento no Brasil centra-se no atual modelo de 
proteção social não contributiva do país que se tornou referência mundial. Historicamente a cidadania no 
Brasil foi reconhecida pela cobertura da previdência social através da proteção social contributiva. Quando 
o trabalho se torna precarizado, no estágio monopolista do capitalismo, e a maioria da população, sem 
acesso ao trabalho, fica descoberta do sistema de proteção social contributiva. Em 1988 é promulgada a 
Constituição Federal que continua garantindo a previdência como proteção contributiva, mas inclui a saúde e 
a assistência social como proteção social não contributiva. A assistência social, até então, vinculou-se a visão 
de solidariedade e caridade,  desenvolvida pelas entidades filantrópicas ou confessionais, cabendo ao Estado 
um apoio  suplementar. Este estudo tem como objetivo apresentar o enfrentamento da pobreza a partir da 
regulamentação da assistência social enquanto política pública no Brasil, direito do cidadão e dever do Estado. 
Tem como referências normativas a LOAS – Lei 8742/93, a Política Nacional de Assistência Social – PNAS 
2004 e a NOBSUAS 2005 – Norma Operacional Básica, que regula os serviços de Proteção Social Básica e 
Especial. Aborda o Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, considerando este a porta de entrada 
do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) e o Centro de Referência Especializado de assistência Social 
– CREAS como serviços garantidores das proteções afiançadas na PNAS. Utilizou-se como metodologia 
a revisão bibliográfica e documental tendo como fonte os documentos oficiais, os órgãos de pesquisa e 
teóricos que discutem o tema.   
PALAVRAS-CHAVE: pobreza; direito; assistência social. 

THE RIGHT TO THE WELFARE ASSISTANCE AND THE POVERTY FACING IN BRAZIL

ABSTRACT
The importance of this study about poverty and its facing in Brazil is focused on the currency model of 
welfare assistance with no country contributive which became world reference. The Brazilian citizenship 
was recognized by coverage from social security through welfare assistance contributive. But, when the job 
becomes substandard, in the level monopolist of the capitalism, and the most of population, without getting 
into the job, it gets out from the welfare assistance system contributive. In 1988 it is enacted laws for the 
Federal Constitution that goes on assuring the as foresight contributive protection. The welfare assistance, 
so far, linked to the solidarity and charity developed by philanthropic entity or confessional, taking up to the 
State a supplemental support.   This study aims to show the poverty facing from the regulation of the welfare 
assistance while public politic in Brazil, citizenship right and Duty State. It has as rules references the LOAS _ 
Law 8742/93, Welfare assistance National Politic – PNAS 2004 and the NOBSUAS 2005 – Basic rule working, 
which regulates the Basic Welfare Assistance and Special. It deals with Welfare assistance Social Center – 
CRAS, considerating it the entrance hall for  Welfare assistance Unit System  (SUAS) and the Center of 
reference Specialized of Welfare assistance – CREAS as the best service possible according it is linked with 
PNAS. It was used as a bibliography review and papers based on official papers and a search government body 
and theoretical who says about the theme.
KEY WORDS: poverty; rights; welfare assistance
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INTRODUÇÃO

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, também chamada “constituição cidadã” o Brasil passa 
a assegurar os direitos humanos, como a previdência social, a educação, a saúde, os direitos trabalhistas e 
a proteção ao meio ambiente. O Sistema de Seguridade Social, previsto no art. 194, garante como direitos 
de cidadania a Previdência Social, a Saúde e a Assistência Social. A Previdência Social  é garantida mediante 
contribuição dos seus destinatários. No entanto, a Carta Mágna reconhece a saúde e a assistência social como 
direitos universais de proteção não-contributiva, ou seja, como dever do Estado e direito de todos que delas 
necessitar.
Neste sentido a Assistência Social no Brasil foi instituída como política pública de Seguridade Social, 
regulamentada pela Lei 8742 de 07 de setembro de 1993 – LOAS, sendo a primeira Política Nacional de 
Assistência Social e Norma Operacional Básica – NOB 2, aprovadas pela Resolução nº 207/1998 do Conselho 
Nacional de Assistência Social – CNAS, vinculado ao então Ministério da Previdência e Assistência Social. 
A IV Conferência Nacional de Assistência Social, realizada em Dezembro/2003 em Brasília/DF, convocada 
pelo Conselho Nacional de assistência Social e Pelo Ministério do desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, apontou como principal deliberação a construção e implementação do Sistema Único da Assistência 
Social – SUAS, requisito essencial da LOAS para dar efetividade à assistência social como política pública. 
Como resultado da IV Conferência Nacional de Assistência Social, foi elaborada uma nova Política Nacional 
de Assistência - PNAS, aprovada pela Resolução CNAS nº 145 de novembro de 2004. Da mesma forma foi 
elaborada uma nova Norma Operacional Básica – NOB/SUAS/ 2005- aprovada pela Resolução CNAS nº 
130, Brasília, julho de 2005 , que disciplinou a gestão da Política de Assistência Social no território brasileiro. 
Por fim,  em julho de 2011 o SUAS é regulamentado pela Lei N. 12.435 de 06 de julho de 2011, que alterou 
a LOAS - Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social,  
apresentando novos parâmetros e diretrizes para a configuração de tal política. 

A nova concepção de assistência social como direito à proteção social, direito à seguridade social tem duplo 
efeito, em o de suprir sob dado padrão pré-definido um recebimento e outro, desenvolver capacidades 
para maior autonomia. Neste sentido ela é aliada ao desenvolvimento humano e social e não tuteladora ou 
assistencialista, ou ainda tão só provedora de necessidades ou vulnerabilidades sociais. O desenvolvimento 
depende também de capacidade de acesso, vale dizer da redistribuição, ou melhor, distribuição dos acessos a 
bens e recursos, isto implica em um incremento das capacidades de famílias e indivíduos.(PNAS, MDS, 2004: 
7)

A política de Assistência Social é concebida como garantidora de direitos à população que dela necessitar. 
Neste sentido há necessidade de realizar uma reflexão em relação aos direitos que cabem a ela garantir.

Segundo Bobbio (1992) , os direitos se modificam ao longo da história, e ao fazer a reflexão sobre direitos 
é provável que estes implicam sempre em um sistema normativo, em obrigação. Mas, para que se tenha a 
realização dos direitos do homem, são necessárias condições objetivas que não dependem somente dos 
que proclamam e nem dos que possuem meios de protegê-los. Diante disso, o autor afirma que a grande 
dificuldade atualmente está em proteger os direitos do homem, pois embora proclamados, não existe uma 
garantia de usufruir destes direitos, ou ainda, os direitos reinvindicados não significam direitos reconhecidos 
e protegidos. 

Para que os direitos sociais passem da declaração puramente verbal à sua proteção efetiva, há necessidade da 
ampliação dos poderes do Estado. Neste sentido explica COUTO, em relação aos direitos sociais: 

A concretização dos direitos sociais depende da intervenção do Estado, estando 
atrelados às condições econômicas e à base fiscal estatal para ser garantidos. Sua 
materialidade dá-se por meio de políticas sociais publicas, executadas na órbita 
do Estado. Essa vinculação de dependência das condições econômicas tem sido a 
principal causa dos problemas da viabilização dos direitos sociais, que, não raro, são 
entendidos apenas como produto de um processo político, sem expressão no terreno 
da meterialidade das políticas sociais. (Couto, 2006, p. 48)   

Neste sentido, há de se considerar que os direitos conquistados no Brasil são consequências das lutas 
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dos trabalhadores, que pressionam e tensionam o Estado na cobertura de serviços públicos voltados ao bem 
estar e a sobrevivência.

O atual modelo de estado brasileiro é caracterizado como Estado de Direito. Como afirma Bobbio (1992), 
neste Estado o indivíduo tem não só a garantia de direitos privados, mas também de direitos públicos, este 
Estado é dos cidadãos. Desta forma, o Estado deve garantir os direitos através de programas, projetos e 
serviços. Raichelis igualmente afirma a responsabilidade estatal na esfera dos direitos sociais: “A peculiaridade 
dos direitos sociais é que exigem, para sua efetivação prática, a intervenção ativa do Estado e até ampliação 
de poderes”. (RAICHELIS, p. 163-164, 2007)

 A regulamentação da Política Nacional de Assistência Social por meio da configuração de um Sistema 
de Proteção - SUAS, prevê a articulação de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, 
hierarquizados por níveis de gestão de acordo com a complexidade da proteção a ser garantida e do porte 
de cada município da federação. 

A concepção de serviços é especificada de acordo com coberturas de proteção social básica e especial de 
alta e média complexidade. O local de referência onde são oferecidos os serviços de proteção social básica 
é o CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), e os serviços de proteção social especial é o CREAS 
(Centro de Referência Especializado da Assistência Social) são equipamentos da Política de Assistência Social, 
locais de referência de serviços e garantia de direitos à população. 

O presente estudo tem como objetivo caracterizar a pobreza  e explicar o seu enfrentamento 
através do Sistema Único de Assistência Social no Brasil, utilizando como metodologia a pesquisa 
bibliográfica e documental, a partir da regulamentação da assistência social enquanto política pública, 
direito do cidadão e dever do Estado. Tem como fontes documentais as normativas legais que regulam esta 
política de direitos focalizando os serviços garantidores das proteções afiançadas pela Política Nacional de 
Assistência Social, quais sejam: Proteção Social Básica  executados pelo Centro de Referência de Assistência 
Social – CRAS e Proteção Social Especial executados no Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social – CREAS.  

2. Pobreza e Proteção Social no Brasil

Os estudos sobre a situação de pobreza no Brasil perpassam pela análise de vários pontos específicos que 
foram sendo acumulados ao longo da história, sofrendo influências no plano econômico e político rebatendo 
diretamente na área social.
No primeiro momento para buscarmos a compreensão da pobreza na cena contemporânea, cabe remeter a 
uma análise da formação da sociedade brasileira, ou seja, a trajetória histórica de sua população, como explica 
Sposati (1988): 

A trajetória do Brasil e da maioria dos brasileiros espelha fortemente a história de 
um povo colonizado por descobridores, mercadores, senhores da terra, senhores do 
capital, senhores do aparelho de Estado, senhores da comiseração, pelos donos do 
poder. Assim, miséria e vassalagem, pobreza e  subalternidade fazem parte da mesma 
trajetória, embora tal relação antiética seja escamoteada por algumas estratégias de 
gestão articuladas pelos que se fazem donos do poder. (SPOSATI, 1988, p. 19) 

Uma sociedade marcada pela dominação de uma minoria privilegiada, a qual coube exercer o poder político, 
econômico e social do país. Ainda ressalta SPOSATI (2009), a pobreza no Brasil é fruto da desigualdade e da 
dívida social que marcam a história do modelo econômico brasileiro. 
No Brasil a passagem da economia agroexportadora para um país industrializado ocorreu em curto espaço 
de tempo e as mudanças na área da economia não foram acompanhadas por mudanças sociais, conforme 
ressalta POCHMAN(2009).

Nos países periféricos do sistema capitalista mundial, a transição do agrarismo para 
a sociedade urbano-industrial transcorreu sem a efetiva e consequente realização 
de revoluções ou reformas, o que implicou, em geral, prevalência do descolamento 

entre a melhora econômica e o avanço social. O Brasil, nesse sentido, constitui 
historicamente um dos principais exemplos internacionais de profunda diferenciação 
entre a modernização econômica e o atraso das condições de bem-estar social do 
conjunto da população POCHMAN (2009)

Esse processo de desqualificação da classe trabalhadora agravou-se pelas consequências da questão social, 
característica do estágio monopolista do capitalismo.
Desta forma no Brasil, a pobreza é resultante de um processo histórico de construção das desigualdades sociais. 
O desenvolvimento da industrialização e a expansão da urbanização nos grandes centros do país  produziram 
riquezas, mas também apresentou uma diversidade de problemas sociais, entre os quais, desemprego e miséria. 
Conforme ressalta SPOSATI (2001, p. 58), “A pobreza é um fenômeno complexo derivado do modo pelo qual 
uma sociedade distribui/concentra o acesso à riqueza social produzida”.  
Segundo Yazbek (2007), a pobreza faz parte da expansão do capitalismo brasileiro contemporâneo, e esta 
expansão cria a população sobrante, o necessitado, o desamparado cuja tensão de cada dia requer a luta 
pela sobrevivência. A pobreza está presente com a urbanização acelerada e na conseqüente dificuldade de 
criar novos empregos e em número suficiente. A modernização do país foi buscada, e mesmo assim com o 
crescimento das riquezas, não tem garantido a redução da pobreza. 
Assim sendo, torna-se necessário ressaltar que a pobreza não está relacionada somente ao indivíduo 
despossuído de renda e que por algum motivo não consegue ter acesso à ela, mas, igualmente ao trabalhador 
que mesmo possuindo um salário, pago pelo valor de seu trabalho, não consegue com ele satisfazer as suas 
necessidades de sobrevivência.

[...] ela compreende a totalidade dos assalariados, homens e mulheres que vivem da 
venda da sua força de trabalho e que são despossuídos dos meios de produção, não 
tendo alternativa de sobrevivência senão vender a sua força de trabalho sob a forma 
de assalariamento. (ANTUNES, 2002, p. 109)

A pobreza de que trata este estudo considera os desempregados, os assalariados sem emprego estável e os 
inativos, ou seja, aqueles sujeitos que fazem parte da classe trabalhadora, mas estão alijados do trabalho formal, 
e que portanto, não conseguem a garantia de sua proteção previdenciária e por isso vivem na incerteza.

[...] é preciso lembrar que sua cobertura não é plena. Trabalhadores, militares e 
servidores públicos somam 66,6% dos empregos regulares. (PNAD,2009), ou seja, 
33,4% dos trabalhadores não acessam a previdência social. Não são todos os domicílios 
brasileiros cujo chefe tem garantida a substituição de sua remuneração do trabalho 
caso sofra qualquer adversidade. O risco e a incerteza lhes cercam.  (SPOSATI, 2010)

Historicamente para ter a cobertura da previdência social no Brasil foi necessário o trabalho assalariado, 
por meio de um contrato formal de trabalho. Quanto ao trabalho precarizado, corresponde aos pobres 
economicamente ativos, ou seja, os que têm trabalho mas com renda insuficiente para garantir as suas 
necessidades básicas, ficaram descobertos do sistema de seguridade social até os anos 80 do século 
XX. 
O Brasil, por sua vez, possui outra particularidade. Uma importante característica deste país é a sua dualidade 
entre os altos níveis de desenvolvimento econômico e os elevados índices de pobreza. Trata-se de um país 
extremamente desigual, onde uma minoria concentra o grande capital, enquanto a maioria da população fica 
alijada das riquezas produzidas.   

O Brasil não é um país pobre, mas um país injusto e desigual, com  muitos pobres. 
Os elevados níveis de pobreza resultam, primordialmente, da intensa desigualdade na 
distribuição da renda e das oportunidades de inclusão econômica e social. (BARROS, 
HENRIQUES E MENDONÇA: 2000, p. 01)

Analisando a pobreza no Brasil sob a ótica do processo de desigualdade e em particular a desigualdade de 
renda, é possível afirmar que o país possuí recursos suficientes para o enfrentamento à pobreza. De acordo 
com os dados do PNUD (2005), a desigualdade está relacionada à distribuição de forma não igual entre 
as pessoas ou regiões de um país. Porém, a desigualdade não está relacionada somente à renda, é possível 
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apresentar como desigualdade a questão da raça negra e mulheres que sofrem com a pobreza e discriminação. 
Ao analisar como a pobreza vem sendo  enfrentada no Brasil, há que se considerar igualmente, as situações 
de desigualdade no País. Ser pobre não significa somente a ausência de renda, mas a privação de acesso aos 
serviços e a destituição de direitos. 
A pobreza no Brasil é estrutural, em virtude de uma sociedade injusta com uma herança que vem sendo 
repassada à população e se tem negado o acesso e usufruto dos bens socialmente produzidos, e as condições 
mínimas para uma sobrevivência digna. 
Um dos indicadores utilizados para medir desigualdade é o Índice de Gini. Ele mede o grau de concentração 
de renda em uma sociedade, apresentado em valores que variam de 0 a 1 . Quanto mais perto de 0 significa 
que o país tem menor desigualdade, quanto mais próximo de 1 maior é desigualdade. Em 2004 o valor do 
Índice Gini no Brasil era de 0,591, um dos maiores do mundo, isto significa que os 10% mais ricos ficam com 
50% do total da renda, e os 50% mais pobres ficam com apenas 10% da renda gerada no País. (PNUD, 2005) 
Em contrapartida o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano, parte do pressuposto que, para verificar a 
situação de uma população não se pode considerar apenas a dimensão econômica, sendo necessário apontar 
outras características como sociais, culturais e políticas que influenciam diretamente a qualidade de vida 
desta população. Segundo PNUD (2009) o IDH do Brasil é de 0,699, colocando o país entre os países de alto 
desenvolvimento humano, sendo maior que a média mundial 0,624.
No entanto no Brasil, não há um padrão para a definição da linha de pobreza, a forma de identificar os pobres 
é pela renda, pobres são aqueles cuja renda é inferior a meio salário mínimo, os extremamente pobres são os 
indivíduos que ganham até setenta reais por mês. 
Segundo os dados do IBGE, em pesquisa encomendada pelo atual governo para subsidiar as ações do “Plano 
Brasil Sem Miséria” 3  existem 16,27 milhões de pessoas em extrema pobreza, o que representa 8,5% da 
população total. Embora apenas 15,6% da população brasileira reside em áreas rurais, dentre as pessoas em 
extrema pobreza, elas representam pouco menos da metade (46,7%). A outra parte (53,3%) situa-se em áreas 
urbanas, onde reside a maior parte da população – 84,4%.   
Partindo da contextualização da pobreza, este estudo nos remete a apresentar como está sendo realizado 
o seu enfrentamento. A mudança mais significativa referente ao enfrentamento da pobreza no Brasil, foi 
constatada a partir da Constituição Federal de 1988, com o reconhecimento dos direitos sociais, ou seja, da 
proteção social não-contributiva, entendida como direito. Antes deste período a proteção era destinada aos 
indivíduos que estavam inseridos em empregos formais, que realizavam a contribuição: 

O modelo de proteção social não-contributivo é uma direção (ou um norte histórico), 
de um caminho em construção na sociedade brasileira. Supõe conhecer e enfrentar 
obstáculos e não desistir da chegada, pelo fato de ter que realizar mudanças durante 
o processo. (SPOSATI: 2009, p. 17)

O modelo de proteção social não-contributivo é regulamentado em lei, porém, para que aconteça de fato 
a sua efetivação, são necessárias mudanças. Sposati (2009) apresenta duas grandes mudanças necessárias. A 
primeira está no âmbito da responsabilidade do Estado através de seus órgãos públicos e a segunda está 
em vincular a assistência social, como uma política pública através da ação estatal planejada, apontando os 
resultados e a intervenção. 
Podemos observar que o debate está pautado na  mudança de concepção sobre em que consiste a proteção 
social não contributiva, ou seja, desvincular a proteção a uma ideia de amparo,  favor, assistencialismo. É 

3  O plano tem como meta retirar da extrema miséria 16,27 milhões de pessoas até 2014. Para tanto, 
foi solicitado ao IBGE que realizasse um recorte para incluir apenas as pessoas residentes em domicílios com 
perfil de maior probabilidade de encontrar-se em extrema pobreza. Os critérios adotados para estimar esta 
parcela da população dentre os sem rendimentos foram os seguintes: Sem banheiro de uso exclusivo; ou Sem 
ligação com rede geral de esgoto ou pluvial e não tinham fossa séptica; ou Em área urbana sem ligação à rede 
geral de distribuição de água; ou, Em área rural sem ligação à rede geral de distribuição de água e sem poço ou 
nascente na propriedade; ou, Sem energia elétrica; ou, Com pelo menos um morador de 15 anos ou mais de 
idade analfabeto; ou, Com pelo menos três moradores de até 14 anos de idade; ou, Pelo menos um morador 
de 65 anos ou mais de idade.O contingente de pessoas sem rendimento que obedeceram às restrições foi 
calculado em 4.836.732, correspondente a 70,7% do total de pessoas sem rendimento. Este contingente foi 
somado aos 11.429.110 com rendimento médio domiciliar per capita entre R$ 1,00 e R$ 70,00. (Plano Brasil 
Sem Miséria, 2011)

preciso o entendimento de que o direito do cidadão carece de ações por parte do Estado, que contemple 
esse direito no âmbito da seguridade social. Segundo Jaccoud: 

[...] A proteção social pode ser definida como um conjunto de iniciativas públicas 
ou estatalmente reguladas para a provisão de serviços e benefícios sociais visando 
enfrentar situações de risco social ou privações sociais. (JACCOUD: 2009, p. 58)

A autora considera em seus estudos que a proteção social brasileira nos últimos anos tem sido capaz de 
enfrentar a pobreza e a desigualdade no país. Porém esta temática vem sendo avaliada por três correntes: 

[...] a primeira considera que o nosso sistema de proteção social é iníquo e por isso 
tem agudizado o quadro de pobreza e iniqüidade; a segunda sustenta que o sistema 
desenhado após 1988 não foi integralmente implementado e tem sido objeto de 
desmontes, não tendo por isso demonstrado eficácia; a terceira interpretação vem 
sustentando, em que pesem seus limites, que tal sistema tem tido papel positivo no 
combate a pobreza e na melhoria das condições de vida da população. (JACCOUD: 
2009, p. 72)

As três correntes necessitam de aprofundamento e discussão para que aponte realmente os resultados da 
proteção social instituída. 
Neste mesmo debate de proteção social não-contributiva é necessário inserir na agenda pública além das 
políticas econômicas, igualmente às políticas sociais, ou seja, o planejamento e financiamento das políticas 
sociais, que apresentem resultados efetivos e mudanças na vida da população. É necessário compreendermos 
também que o combate à pobreza não se resume em programas de repasse de renda mínima4. 

Seu enfrentamento, complexo e multidimensional, necessita mobilizar não apenas os 
benefícios sociais de manutenção de renda, sejam eles de natureza contributiva e não 
contributiva. A eles devem articular políticas sociais que ofertam serviços, equalizam 
oportunidades, garantem acesso a padrões mínimos. (JACCOUD: 2009, p. 71)

Desta forma, a proteção social não contributiva pressupõe a oferta de serviços públicos que garantam 
seguranças, apontando resultados e mudanças de vida na população, articulando as diversas políticas sociais, 
para que realmente se efetive como direito social garantido. 

 

3. O Direito à Assistência Social no Brasil 

Historicamente o conceito de assistência social esteve relacionado com as ações pontuais destinadas às parcelas 
empobrecidas da sociedade, que não possuiam condições mínimas de sobrevivência, com o desamparado e 
o necessitado.  Como afirma Raichelis: “A assistência social tem sido historicamente o lugar de atendimento 
das carências dos segmentos empobrecidos da população”. (RAICHELIS, p. 149, 2007). 
No entanto, a partir da Constituição de 1988 não é este conceito que deve ser atribuído à Assistência Social, 
segundo Mota: 

[...] não podemos reificar a Assistência Social pelo fato de ela ser uma política não 
contributiva, que tem a especificidade de atender segmentos pauperizados. O nosso 
tratamento da Assistência não se dá por essa diferenciação, mas pela consertação que 
ela encerra no conjunto da Seguridade Social e das políticas sociais em geral. (MOTA, 
p. 16, 2009)

A Assistência Social no Brasil se efetiva como política pública de seguridade social, regulamentada pela LOAS 
4  No Brasil Programa Bolsa Família atende a mais de 11 milhões de famílias. Estão autorizados R$ 15,3 milhões no 
orçamento para 2011.  
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– Lei 8742/1993 - Lei Orgânica da Assistência Social. 
As análises que procedi da assistência social até a promulgação da Loas sem dúvida 
confirmaram-na como precária política para os pobres ou para a pobreza. Considero, 
porém, que a partir da Constituição de 1988 e da promulgação da Loas, esta política 
ganhou um novo estatuto, ainda que formal, que indica a possibilidade histórica de 
que se torne uma efetiva política social com possibilidade redistributiva, de avanço de 
direitos e cidadania. (SPOSATI, p. 64, 2001) 

Observa-se que, a Assistência Social começou a ser regulamentada legalmente como política pública, mas 
somente em 2004 com a regulamentação e efetivação da segunda Política Nacional de Assistência Social e a 
Norma Operacional NOB SUAS (2005) é que esta política passou a ser organizada em relação aos serviços 
de proteção: 

O SUAS permite, especialmente, a articulação de serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais, a universalização de acessos territerioalizados e a 
hierarquização de serviços por níveis de complexidade e porte do município com a 
repactuação de responsabilidades entre os entes federados. Sua regulamentação, por 
meio de base legal, como a nova NOB/SUAS e outros instrumentos jurídicos normativos 
necessárias para a unificação pretendida tem impulsionado reordenamentos das redes 
socioassistenciais para o atendimento dos sujeitos de direitos, na direção da superação 
de ações segmentadas, fragmentadas, pontuais, sobrepostas e assistencialistas, para a 
garantia de um sistema unificado, continuado e afiançador de direitos. (SILVEIRA, p. 
62, 2007) 

Deste modo, estas conquistas fazem surgir uma nova face na assistência social no Brasil, não mais relacionada 
ao favor e a benemerência, mas uma política pública regulamentada em lei como um direito reclamável. 
Enquanto política de ação protetiva, assegura os direitos dos seus usuários. Segundo o MDS - Ministério 
de Desenvolvimento Social e Combate á Fome: “A proteção social no âmbito da assistência social tem por 
direção o desenvolvimento humano e social e os direitos de cidadania.” (MDS, 2008, p. 45,) 
A partir da aprovação da PNAS e NOBSUAS, os serviços oferecidos no âmbito dessa política ganham uma 
nova classificação, dividindo-se em proteção básica e especial. Os serviços de proteção social básica  tem 
por objetivos prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e 
o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. A Assistência Social se destina à população que vive 
em situação de vulnerabilidade social decorrentes da pobreza, privação e/ou fragilização de vínculos afetivos/
relacionais e de pertencimento social. A segunda classificação dos serviços é a proteção social especial, 
dividida em alta e média complexidade. A primeira atende os indivíduos que tiveram a violação de direitos, 
mas não tiveram os seus vínculos rompidos, a segunda quando houve a violação de direitos e os vínculos 
familiares já foram rompidos. (NOB/SUAS, 2005)
Desta forma, a proteção social garantida pela política de Assistência Social se ocupa das vitimizações, 
fragilidades, contingências, vulnerabilidades e riscos que o cidadão, a cidadã  e suas famílias enfrentam na 
trajetória de seu ciclo de vida, por decorrência de imposições sociais, econômica e políticas e de ofensas à 
dignidade humana. (PNAS/ 2004)
De acordo com SPOSATI (2001) a proteção da assistência social não se restringe apenas  ao enfrentamento 
das condições de pobreza mas, a um conjunto de seguranças para se contrapor às incertezas sociais, que 
resultam em situações de pobreza.  Tais seguranças que devem ser ofertadas nos diversos fatores como 
ausência de trabalho, ausência de renda, através  de serviços e  atendimentos ofertados e estes contribuem 
para não prejudicar  o bem –estar da população.
Ela é necessária, na afirmação de Mota (2009), na impossibilidade de garantir o direito ao trabalho, de acordo 
com a conjuntura que se estabelece, como por exemplo os níveis de desemprego ou pelas orientações 
econômicas, quando o Estado capitalista, como uma das formas de enfrentamento às seqüelas deixadas pelo 
sistema vigente, amplia o campo da ação da assistência social, incluindo além dos pobres, miseráveis e inaptos 
para produzir fazem parte também de seu público os desempregados, os trabalhadores informais e aqueles 
que com o rendimento  do trabalho não consegue suprir suas necessidades. 
O SUAS – Sistema Único de Assistência Social está sendo implementado gradualmente pela implantação 
de serviços, programas, projetos e benefícios destinados a essa parcela da população destituída de direitos. 
Segundo Colin e Silveira (2007), os serviços são caracterizados pelas ações continuadas que visam melhorias 
da qualidade de vida da população e suas ações estão voltadas para as necessidades básicas. Os programas são 

atividades integradas, onde são definidos objetivos, tempo e área de abrangência - definidos para qualificar, 
incentivar, potencializar e melhorar os benefícios e os serviços socioassistenciais. Os projetos de enfrentamento 
à pobreza abrangem investimentos nos grupos populacionais em situação de pobreza, buscando subsidiar, 
técnica e financeiramente, as iniciativas para melhoria da qualidade de vida da população, em articulação 
com outras políticas. E por fim, há os benefícios, que são divididos entre Beneficio de Prestação Continuada 
(repasse de um salário mínimo mensal ao idoso e à pessoa com deficiência que comprove não ter meios para 
suprir sua subsistência), Benefícios Eventuais (aqueles que atendem a população que se encontra em situação 
de vulnerabilidade temporária) e outros benefícios de transferência de renda (que visam o repasse direto de 
recursos do fundo de assistência social aos beneficiários.) 
O local onde se realizam os serviços, programas, projetos e benefícios são os equipamentos públicos:

Os serviços, programas, projetos e benefícios se realizam por meio de equipamentos 
que, como estruturas sócio-institucionais, governamentais, são reconhecidos como 
locais de desenvolvimento do trabalho e de atendimento às pessoas que os acessam. 
Caracterizam-se como espaços físicos onde se manifestam as necessidades e os 
carecimentos dos usuários, impulsionando novas formulações de políticas sociais 
como respostas às demandas sociais (COLIN e SILVEIRA, 2007, p. 160).

São considerados serviços da proteção social básica: atendimento sócio familiar, defesa de direito e participação 
popular, orientação técnico-jurídica e social, socialização familiar e comunitária, convivência e sociabilidade e 
atendimento social circunstancial/emergencial. Os programas e projetos pertencentes à proteção social básica 
são: enfrentamento à pobreza, inclusão produtiva para beneficiários do Programa Bolsa Família e do Beneficio 
de Prestação Continuada - BPC, economia solidária e grupos de produção, capacitação socioprofissional e 
geração de trabalho e renda. Os benefícios são: Bolsa Família, transferência de renda, Beneficio de Prestação 
Continuada e Benefícios eventuais de assistência, em espécie ou material. Os equipamentos socioassistenciais 
da proteção social básica são: Centro de convivência, Centro de Geração de Trabalho e Renda, Centro 
Múltiplo Uso, Centro da Juventude e o CRAS (Centro de Referência da Assistência Social).(Colin e Silveira, 
2007). 
São considerados serviços de proteção social especial de média complexidade: atendimento domiciliar, 
atendimento à população de rua, atendimento jurídico e social, atendimento especializado à criança em 
situação de trabalho infantil, atendimento às vitimas de violência, execução da medida sócio-educativa de 
prestação de serviços à comunidade, execução da medida socioeducativa de liberdade assistida e serviços 
de atendimento especializado às famílias com direitos violados. São serviços da social especial de alta 
complexidade: o abrigamento, família acolhedora, execução da medida socioeducativa de semiliberdade, 
execução da medida socioeducativa de internação provisória e de internação sentenciada. Os equipamentos 
da proteção social especial definem-se pelo centro-dia, casa de acolhida (passagem), abrigo, asilo, albergue, 
centro de atendimento especializado à criança e ao adolescente, centro de atendimento especializado à 
pessoa com deficiência, centro de atendimento especializado ao idoso, casa-lar, república, moradia provisória, 
centro de socioeducação ao adolescente em conflito com a lei e Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS). 
Deste modo, as famílias são atendidas por diversos equipamentos públicos de acolhimento aos usuários da 
política de Assistência Social, conforme a situação apresentada. 
O CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, de acordo com Silveira e Colin (2007), é uma unidade 
descentralizada da política de assistência social destinada às pessoas excluídas de bens e serviços, em áreas 
de concentração de pobreza. Desta maneira, observamos que o CRAS é a referência das famílias necessitadas 
no que se refere à inserção e inclusão nos serviços que garantem seus direitos.
Os serviços de proteção social especial de alta e média complexidade são vários, conforme previsto na Tipificação dos 
Serviços Socioassistenciais (Resolução Nº 109, de 11/11/2009 – Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS) 
 são referenciados no CREAS – Centro Especializado de Assistência Social.
Ainda merece destaque, dentre as bases que organizam a gestão do SUAS,  a Matricialidade Sócio- Familiar: 

[...] é necessário que as famílias, com suas necessidades e demandas por direitos, 
sejam contextualizadas no cotidiano, referenciadas no território e atendidas nos 
serviços socioassistenciais, tendo como perspectiva a construção da autonomia e do 
protagonismo popular. (SILVEIRA, p.72, 2007)
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Nota-se que os serviços tem a atenção voltada às famílias e não mais aos indivíduos (a criança, o idoso e 
etc). E, além disso, os serviços foram descentralizados para perto das famílias - da comunidade em geral, a fim 
de facilitar o acesso aos serviços e conhecer o território no qual estão inseridos. Deste modo e de acordo 
com a demanda estabelecida, junto com os usuários é possível propor programas, projetos, serviços, ações. 
Tais serviços que historicamente foram prestados por organizações não governamentais, passam a ser de 
obrigatoriedade do poder público. Como o Estado precisa se estruturar para assumir integralmente as ações 
dessa política, há um tempo de transitoriedade em que os mesmos são executados tanto pelo poder público 
como pelas entidades socioassistenciais. 
Desta forma, observa-se que a política de assistência ganhou um novo formato de política pública e 
também se constituiu em um sistema que organizou a sua forma de gestão e operacionalização através dos 
serviços, programas, projetos e benefícios. No entanto, nesse processo de transição entre as antigas práticas 
assistencialistas para uma política de direitos, com a afirmação de um sistema de garantia de direitos sociais 
no campo da assistência social, segundo Couto (et al, 2010) é exigido um reordenamento que ultrapassa as 
questões que estão previstas em instrumentos legais, pois é insuficiente para que se efetive uma cultura que 
considere a assistência social no campo dos direitos de cidadania. 

Considerações finais 

Este estudo teve o objetivo de apontar discussões sobre as atuais configurações da pobreza no Brasil, através 
dos seus indicadores e das suas formas de enfrentamento pelo Estado de Direito. Como conclusão temos que a 
garantia do direito à assistência social, ainda carece de aprofundamento dos debates sobre o seu entendimento 
e operacionalização. De fato a assistência social está garantida como direito constitucional, regulamentada pela 
LOAS/1993 e os seus serviços normalizados através dos documentos oficiais como a PNAS/2004, a NOB/
SUAS/2005 a Tipificação Nacional dos Serviços, dentre outros. Ressalta-se que tal arcabouço legal formaliza 
e afirma a assistência social como política pública de seguridade social não contributiva, mas isso não significa 
necessariamente, que a mesma seja reconhecida e efetivada sob a ótica da cidadania, em todos os municípios 
e estados brasileiros. Para tanto, coloca-se ainda o grande desafio de implementação das ações da política de 
assistência social, aliado ao desafio do seu planejamento, financiamento, monitoramento e avaliação. 
Além disso, conforme as diretrizes constitucionais, deve ocorrer o controle social dessa política por meio da 
participação social com o protagonismo de seus usuários, destinatários das suas ações. É necessário que se 
constitua uma rede de proteção e promoção social, de modo racional, democrático e com ampla participação 
da sociedade. Nesse sentido, entende-se que a criação do SUAS, pela Lei nº 12.432/11 dará um novo impulso 
na consolidação da política pública de assistência social no Brasil. 
No entanto, considerar a assistência social como política pública afiançadora de seguranças e operadora de 
direitos reclamáveis, através de serviços, programas, projetos e benefícios, envolve o debate nacional sobre a 
articulação entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento social no enfrentamento à pobreza.. Para 
além dos benefícios de garantia de renda mínima, é preciso articular políticas de habitação, saúde, segurança 
alimentar, educação, preparação para o trabalho e inserção produtiva. 
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Resumo: Este trabalho busca conhecer a inserção e atuação dos policiais militares gaúchos no Presídio Central 
de Porto Alegre (importa destacar que, desde 1995, a Brigada Militar atua na segurança interna da Casa). Para 
alcançar esse objetivo, o estudo, de base empírica, qualitativa, utiliza como técnica a realização de entrevistas. 
Assim, verifica-se que os policiais, oriundos do interior do Estado, voluntários para exercer o trabalho no 
Presídio Central, são motivados pela questão financeira (que pode chegar a duplicar a remuneração mensal 
percebida). Logo, eles se submetem a uma pesada jornada de trabalho, em meio a um ambiente hostil e 
insalubre, visando proporcionar melhores condições para si e seus familiares. Além das dificuldades indicadas, 
salienta-se que esses policiais não recebem treinamento para trabalhar em uma instituição penitenciária, 
superando tal questão de forma prática, pois conseguem estabelecer a ordem em um presídio que, como é de 
conhecimento público, está interditado desde 1995. O que se pode concluir, após a realização das primeiras 
15 entrevistas, é que existe uma política de concessões entre policiais (agentes penitenciários) e presos, 
já verificada por outros autores, e denominada por alguns de “prisonização”, com o objetivo de garantir a 
convivência dos grupos, tornando pacífico, na medida do possível, o relacionamento. Atualmente o presente 
trabalho está na sua fase de conclusão. 

A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO NATURISMO: Vanguarda, territorialização, resistência e 
gestão na Praia do Abricó

•	 Direitos Humanos e Práticas Sociais

Carolina Weiler Thibes – mestranda do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade 
Federal Fluminense 
carolinathibes@yahoo.com.br

palavras-chave: naturismo, praia, territorialização, vanguarda 

 O movimento naturista remonta ao século XIX, mas constitui efetivamente uma identidade coletiva 
em fins do século XX, momento que sai de sua fase embrionária e começa a delinear os contornos de sua 
filosofia, comportamento e posicionamento diante da sociedade.  A International Naturist Federation define 
naturismo como “um modo de vida em harmonia com a natureza, caracterizado pela prática da nudez social, 
com a intenção de encorajar o auto-respeito, o respeito pelo próximo e pelo meio ambiente.” 1

 O presente trabalho pretende analisar o embasamento teórico e a justificativa empregada pelos 
naturistas, que vêem a praia como o lugar ideal para a prática do naturismo, para a apropriação coletiva 
deste bem de domínio da União. Pretende-se debater a utilização privada do espaço público através de 
formas associativas que disputam a ocupação territorial da Praia do Abricó – RJ. Restringiremo-nos ao estudo 
da Praia do Abricó, oficialmente a única praia naturista da cidade do Rio de Janeiro. 
 A questão do naturismo no Abricó é tratada cotejando toda uma literatura sobre conflito territorial, 
debatendo a oposição pública do privado em categorias jurídicas e sociais e, sobretudo, com amplo trabalho 
de campo, cobrindo todas as reuniões da Associação Naturista do Abricó nos últimos dois anos.
 Estudar uma praia ocupada por naturistas em plena metrópole, sendo esta de dimensão e reputação 
internacional, como o é o Rio de Janeiro, torna esta pesquisa ainda mais instigante. 

1  Conforme informações constantes no site  www.fbrn.org.br, acesso em 06/09/2011.
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Resumo: O trabalho pretende estudar as bases em que se funda a “sociedade de risco”, para analisar a divisão 
internacional dos riscos, principalmente no que concerne à questão da água virtual; bem como realizar 
constatações acerca de como tais averiguações podem ser aplicadas ao projeto do Canal do Sertão Alagoano. 
Assim,  examina como seu objeto, a idéia da água virtual, sob o enfoque da divisão internacional dos riscos; 
apresentando o objetivo de questionar a pretensa utilização da água do Canal do Sertão Alagoano na irrigação 
destinada à fruticultura de exportação como meio reprodutor de tal conjuntura. Analisa como os principais 
teóricos das ciências sociais, tais quais Ulrick Beck e Anthhony Giddens,  tratam a idéia dos riscos, bem 
como a sua atual relação com o direito. Observa a questão da divisão internacional dos riscos e como o 
conceito de “água virtual” pode ser utilizado a partir de tal concepção. No intuito de garantir a proximidade 
entre o estudo e a realidade local, estuda com mais detalhes a futura utilização das águas do Canal do 
Sertão Alagoano. A exposição do tema segue uma seqüência com três fases metodológicas. Primeiro, a fase 
exploratória, através de estudos bibliográficos; em seguida, a fase descritiva, com apontamentos relativos 
ao caso concreto analisado; por fim, chega-se a fase explicativa, onde há um estudo crítico da realidade 
observada. Por fim, constata que a referida obra, possivelmente, representa uma utilização inadequada do 
dinheiro público, visando divulgar a idéia de que o desenvolvimento da região está unicamente ligado à 
exportação, e assim, promover a internacionalização das águas do rio São Francisco, sem considerar os riscos 
ambientais e sociais de tal ação.

Palavras –chave: Sociedade de Risco. Divisão Internacional dos Riscos. Água Virtual. Canal do Sertão. Fruticultura.

O processo de globalização dos Direitos de Propriedade Intelectual e seu impacto para os 
países em desenvolvimento
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Direitos Humanos e Práticas Sociais

Desde o seu estabelecimento, no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), o Acordo sobre 
aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio - TRIPs (sigla, em inglês) tem sido 
objeto de controvérsias entre os interesses defendidos por países desenvolvidos, países em desenvolvimento e 
países menos desenvolvidos. Entre os pontos mais debatidos nesse novo regime, tem-se aquele que determinou 
a uniformização das regras patentárias, sobretudo, no que diz respeito à obrigatoriedade de concessão de 
patentes a bens especiais (i.e. medicamentos, alimentos etc.). As flexibilidades normativas previstas no TRIPs 
(i.e. concessão de licença compulsória) deveriam contornar os impactos negativos que este acordo causou 
aos países em desenvolvimento e menos desenvolvidos. Entretanto, ainda existem dificuldades enfrentadas 
por estes países na busca da garantia de acesso a produtos essenciais para a sua população empobrecida. O 
presente estudo visa abordar a problemática acima referida, a partir do estabelecimento no acordo TRIPs e 
dos documentos relacionados que seguiram sua a adoção, sob o prisma da proteção dos direitos humanos. 
Assim, a análise da questão será feita pelo método da pesquisa bibliográfica, que proverá o aporte necessário 
para a compreensão das possíveis formas de interação entre proteção da propriedade intelectual e direitos 
humanos.

Palavras-chave: propriedade intelectual; países em desenvolvimento; direitos humanos.
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RESUMO:

Este trabalho investiga, a partir de pesquisa bibliográfica, a possibilidade de efetivação dos direitos humanos 
dos trabalhadores sob o modo de produção capitalista. Realiza-se, para tanto, um resgate da historia social 
dos direitos humanos, tomando como marco a Revolução Francesa de 1789 e a Revolução Norte-americana 
de 1776, considerando-se sua base ideológica liberal e o protagonismo da classe proprietária burguesa em seu 
enfrentamento ao estado de coisas feudal. Nesse percurso histórico, que passa também pelas reivindicações 
econômicas e políticas dos setores subalternizados e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 
1948, a classe trabalhadora se depara permanentemente com a negação do reconhecimento e da efetividade 
de direitos civis e políticos e de direitos econômicos e sociais. Percebe-se, a partir do referencial teórico da 
crítica anticapitalista dos direitos humanos, que tais direitos, apesar de sua proclamada universalidade, têm 
sua efetividade limitada a uma classe, uma vez que, sob o capitalismo, os interesses particulares da burguesia 
são elevados ao patamar de interesse geral da sociedade e a auto-reprodução do capital, em contraponto às 
necessidades humanas, constitui o princípio de funcionamento do metabolismo social. Desse modo, evidencia-
se também o limitado alcance de uma análise puramente formal dos direitos humanos, uma vez que só se 
pode compreender o fenômeno jurídico a partir das relações sociais e políticas que constituem seu substrato.

Palavras-chave: Direitos Humanos; Capitalismo; Efetividade; Direito; Trabalhadores.
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A INCLUSÃO DA PATERNIDADE E DA FAMÍLIA COMO DIREITOS SOCIAIS NA CF/88: 
FORTALECIMENTO DA IGUALDADE DE GÊNERO NO ORDENAMENTO JURIDICO 
BRASILEIRO

       Ana Claudia Pompeu Torezan Andreucci1

GRUPO DE TRABALHO: INCLUSÃO, EXCLUSÃO E DIREITO

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo demonstrar a imprescindibilidade da  inclusão da 
paternidade e da família como direitos sociais, tendo em vista que suas constitucionalizações expressas no art. 
6º da Constituição Federal de 1988, por meio de Emenda Constitucional, agregarão um status constitucional 
diferenciado, responsável por desencadear políticas públicas e interpretações judiciais mais contemporâneas 
e que, no fim do percurso, conduzirão à igualdade de gênero e a promoção da justiça e do bem-estar social 
na sociedade brasileira. Consideramos que a proteção da família, representa a proteção social que em larga 
escala é o objetivo direcionador das políticas públicas. As iniciativas legislativas devem ser mais afinadas com o 
momento atual retirando o foco de discussão central da mulher e redirecionando-o à família, como forma de 
ampliar a noção de que a responsabilidade familiar deve ser  compartilhada entre homens e mulheres.Engajar 
homens na construção de uma sociedade justa significa, reconhecer a importância da presença paterna no 
desenvolvimento afetivo da criança e, dessa forma, compreender o mundo afetivo, doméstico e da reprodução 
como algo a ser compartilhado e dividido igualmente.O estudo se  justifica seguindo os moldes vanguardistas 
da Constituição Portuguesa de 1976 que disciplina a proteção à maternidade, à paternidade como “valores 
sociais eminentes” e concebe a família como  “elemento fundamental da sociedade”.

ABSTRACT: The present article has for objective to demonstrate the imprescindibilidade of the inclusion 
of the social paternity and the family as right, in view of whom its express constitucionalizações in art. 
6º of the Federal Constitution of 1988, by means of Constitutional Emendation, will add a differentiated, 
responsible constitutional status for unchaining public politics and rullings more contemporaries and 
that, in the end of the passage, they will lead to the equality of sort and the promotion of justice and the 
social welfare in the Brazilian society. We consider that the protection of the family, represents the social 
protection that on a large scale is the direcionador objective of the public politics. The legislative initiatives 
must more be sharpened with the current moment removing the focus of central quarrel of the woman 
and redirecting it the family, as form to extend the notion of that the familiar responsibility must be 
shared between men and women. To engage men in the construction of a society joust mean, to recognize 
the importance of the paternal presence in the affective development of the child and, of this form, to 
understand the affective, domestic world and of the reproduction as something to be shared and to be 
divided equally. The study if it justifies following the vanguardistas molds of the Portuguese Constitution of 
1976 that it disciplines the protection to the maternity, to the paternity as “eminent social values” and the 
family conceives as “basic element of the society”.

PALAVRAS-CHAVE: Direitos Sociais. Paternidade. Família.Igualdade de Gênero.

KEY WORDS: Social rights. Paternity. Family. Equality.

1  Doutora em Filosofia do Direito pela PUC/SP. Mestra em Direito das Relações Sociais pela PUC/SP. Especialista em 
Estudos de Problemas Brasileiros pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). Graduada em Direito pela UPM. Graduada 
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1.Introdução

Na atualidade a expressão família passa por profundas modificações no que tange à sua formação e 
ao seu perfil. 

Consideramos que a proteção da família, representa a proteção social que em larga escala é o 
objetivo direcionador das políticas públicas, como um todo, e especialmente, em nosso país. As famílias não 
podem somente ser objeto de ação política, mas mais do que isso devem protagonizar a política, assumindo 
a responsabilidade e a função de agentes transformadores da sociedade. 

 Vale ressaltar que o compartilhamento das responsabilidades de reprodução social é entendido aqui 
como o espaço do cuidado e educação dos  filhos e defendido como questão a ser assumida pelos integrantes 
da família (homens e mulheres), pelo Estado, via fornecimento de equipamentos sociais e sociedade, por 
exemplo, e também pelos empregadores. O descompasso no compartilhamento dessas responsabilidades 
reflete-se no descompasso na vida produtiva: com jornadas de trabalho diferenciadas, salários desiguais, 
competências desigualmente reconhecidas. Essas assimetrias de gênero estão associadas às concepções e 
práticas tradicionais do cuidado da família.2

 É errôneo acreditar que o vínculo afetivo é diferente entre mãe e filho, ou pai e filho, o que 
importa não é a condição natural de cada um, mas a existência da vontade e da motivação para o exercício 
da criação dos filhos, fato este que não escapa ao universo masculino.  Nesta seara de raciocínio, a criação 
dos filhos não esta adstrita apenas à mulher, mas sim à afetividade de quem se incumbir nesta tarefa, com 
plenitude e amor, podendo ser desenvolvida por homem ou pela mulher, pai ou mãe.

Nesse sentido, engajar homens na construção de uma sociedade justa do ponto de vista das 
relações de gênero significa, dentre outras questões, reconhecer a importância da presença paterna no 
desenvolvimento afetivo da criança e do pai; e, dessa forma, compreender o mundo afetivo, doméstico e da 
reprodução como algo a ser compartilhado e dividido igualmente.

 Assim, pretendemos demonstrar que somente pelo esforço e cooperação de todos os atores 
sociais será possível consagrarmos a verdadeira igualdade e justiça social. Desta feita, percebemos que 
o conceito de família nos dias atuais passa por novas roupagens acrescendo em seu seio a igualdade de 
gênero. Por esta ótica, podemos dizer que a criação e sustento dos filhos já não cabe  prioritariamente a 
um dos cônjuges, mas sim a ambos. 

 Se o papel das políticas públicas em favor da igualdade entre homens e mulheres pode ter 
conseqüências positivas, apenas a mudança da correlação de forças no interior da esfera dita “privada” poderá 
contribuir para uma melhor distribuição do trabalho invisível, do trabalho de compaixão e de dedicação, de 
altruísmo, de disponibilidade permanente, tornando abordável às mulheres – e não apenas virtualmente aos 
homens e a um punhado de “mulheres excepcionais” – um espaço próprio, um tempo “para si”, e o acesso à 
criatividade, que é possível apenas a partir de uma afirmação de si enquanto sujeito autônomo”3

Entendemos que as iniciativas legislativas devem ser mais afinadas com o momento atual retirando 
o foco de discussão central da mulher e redirecionando-o à família, como forma de ampliar a noção de que 
a responsabilidade pelos afazeres domésticos e que envolvem a família, devem ser compartilhados entre 
homens e mulheres.

 Mais do que proteger homens e mulheres, iniciativas legiferantes neste sentido são responsáveis 
por firmar o intuito de fortalecimento da família objetivado pelo legislador constituinte ao ditar em seu 
artigo 226 que a  “A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”.

2  Dados obtidos no site www.cfemea.org.br com acesso em 22 de março de 2007. 
3  HIRATA, Helena. O universo do trabalho e da cidadania das mulheres – um olhar do feminismo e 
do sindicalismo. In COSTA, Ana Alice et al. Reconfiguração das relações de gênero no trabalho. São 
Paulo : CUT, Brasil, 2004, p.20.
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2.Princípio da Igualdade e da Dignidade Humana na CF/88

 O princípio pressupõe a idéia de origem, começo, base ou fundamento.Trata-se de um enunciado 
lógico, podendo ser implícito ou explícito, e tem por finalidade maior vincular o entendimento e aplicação 
das normas jurídicas que com estes princípios se conectam.

 Paulo Bonavides4 considera os princípios como o “oxigênio das Constituições” na atualidade, pois 
graças a eles se alcançam a unidade constitucional e sua valoração normativa. Seu caráter contemporâneo 
estabelecido em sede constitucional é responsável por encabeçar o sistema e orientar as demais normas 
previstas no ordenamento jurídico.

Para Miguel Reale,5 os princípios são considerados verdades ou juízos fundamentais que objetivam 
alicerçar e garantir um sistema de conceitos aplicáveis a uma dada porção da realidade.  

Ademais, cumpre ressaltar a força interpretativa dos princípios já que agasalham valores dotados de 
significação e relevância jurídica.6 

No atual Texto Constitucional o princípio da igualdade ganhou nova concepção bastando para 
confirmar tal assertiva uma análise da sua inserção topológica. Neste sentido, Carmem Lúcia Antunes 
Rocha, Ministra do Supremo Tribunal Federal, destaca que nas Constituições anteriores o princípio da 
igualdade apresentava-se entre os incisos ou parágrafos do artigo relativo aos direitos fundamentais 
reconhecidos e assegurados. O Texto Magno de 1988 instaura em art. 5º, caput, os direitos e garantias 
fundamentais com a referência expressa ao princípio da igualdade jurídica, sinalizando, segundo a autora, 
um tratamento diferenciado ao princípio como forma de estruturá-lo como alicerce na nova ordem 
constitucional brasileira.7

Conclui-se assim um novo status ao princípio da isonomia objetivado pelo Constituinte de 1988, 
devendo ser concebido como base para o sistema e norteador da melhor hermenêutica e aplicação do 
Direito.

Convém esclarecer que o valor da igualdade encontra-se destacado no Preâmbulo da Carta Cidadã 
de 1988 cabendo destacar:

PREÂMBULO

 Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social 
e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das 
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. (grifo nosso)

Da mesma forma enaltece o art. 3º os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, 
entre outros a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (inciso I), a redução das desigualdades 

4  Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 259.

5  Filosofia do Direito. 18ª ed.São Paulo: Saraiva, 1998, p. 60.

6  BASTOS, Celso Ribeiro. Hermenêutica e Interpretação Constitucional. São Paulo:Celso Bastos Editor, 1997, p. 
134.

7  Ação afirmativa: o conteúdo democrático da igualdade jurídica. Revista de Informação 
Legislativa. Brasília: Editora Senado Federal, 1996, julho/setembro,1996, p. 93.

sociais (inciso III) e o princípio da não discriminação com a promoção do bem de todos ( inciso IV).

Inaugurando topograficamente o Capítulo I “Dos direitos e deveres individuais e coletivos” disciplina 
o art. 5º:

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição;”

 Congregando uma concepção mais ampla no sentido de instrumentalizar condições de oportunidades 
e firmamento de um efetivo equilíbrio dos cidadãos no Estado Social de Direito, a igualdade real alcançada 
nos remete a um dos fundamentos proclamados pela República Federativa do Brasil, na CF/88 art. 1º, inciso 
III da CF/88, a dignidade da pessoa humana. 

Neste diapasão o  Texto Magno de 1988 em seu art. 1º  proclama, de maneira inédita8, como 
fundamento basilar do Estado Democrático de Direito, a dignidade da pessoa humana.

Convém esclarecer que sua colocação topográfica no Texto Constitucional de 1988 o consagra 
como um verdadeiro sobreprincípio estabelecendo-se como um orientador para toda a atividade do 
hermeneuta.

Desempenha papel de importância ímpar para a compreensão e intelecção normativa do sistema 
jurídico nacional.  Estabelecendo a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do Estado 
Democrático de Direito (art. 1º, inciso III, da CF/88) quis o legislador reconhecer a função do Estado que 
existe em função da pessoa humana, sendo o homem sua finalidade última para qual devem convergir as 
medidas de ordem estatal. . Ademais, há de ser compreendido como o legitimador de toda atividade estatal 
e privada, individual ou coletiva.

Finalmente, cotejando e elaborando uma correlação necessária entre os princípios estudados, quais 
sejam, da igualdade e da dignidade da pessoa humana podemos asseverar que ambos se correlacionam e 
de maneira dependente, nos levam à conclusão que a igualdade em sua essência nos conduz a dignidade da 
pessoa humana9, igualdade esta compreendida a fim de se evitar distorções e discriminações injustas. 

3.Homens, Mulheres e os Direitos de Co-Responsabilidade: a família como um objetivo maior.

Na atualidade a expressão família passa por profundas modificações no que tange à sua formação e 
ao seu perfil. Um personagem importante nestes tempos hodiernos de mudanças é a mulher, que deixou 
o papel tradicional de mera “cuidadora” do lar e seus consectários, filhos e afazeres domésticos, para 
ingressar, de forma expressiva, no mercado de trabalho. Cada vez mais atuante no mercado de trabalho, a 
mulher prioriza a carreira, em detrimento da maternidade, relegando para idades mais avançadas a gravidez 
e optando por gerar menor número de filhos.

8  Podemos dizer que é inédita da maneira como foi concebida no atual Texto Constitucional de 1988, ou seja, com 
caráter de fundamento do Estado Democrático de Direito e sobreprincípio. Contudo, nas Constituições anteriores havia a 
previsão da dignidade da pessoa humana podendo ser citados: a Constituição Federal de 1934 (art. 115, parágrafo único); a de 
1946, em seu art. 145; a de 1967, art. 157, inciso II,  Emenda Constitucional de 1969 (art. 160). Considera Flademir Jerônimo 
Belinati Martins, Dignidade da pessoa humana Principio constitucional fundamental, Juruá Editora, 2005, p.50  “Quando 
cotejada com as Constituições anteriores não deixa de ser uma ruptura paradigmática a solução adotada pelo constituinte na 
formulação do princípio da dignidade da pessoa humana. A Constituição brasileira de 1988 avançou significativamente rumo à  
normatividade do princípio quando transformou a dignidade da pessoa humana em valor supremo da ordem jurídica [...].”

9  Interessante notar que a Constituição da República Italiana, de 27 de dezembro de 1947, estabeleceu em um mesmo 
dispositivo a igualdade e a dignidade em seu art. 3º, inserido no espaço reservado aos Princípios Fundamentais e afirmou que 
“todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei”. 
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Força reconhecer que os estudiosos  ainda não compreenderam todas as implicações desse moderno 
conceito de família.   Em conseqüência, as estratégias políticas e as proposições legais não são elaboradas de 
acordo com os novos tipos de família, quais sejam, as famílias monoparentais; as famílias separadas, ou mesmo 
os casais do mesmo sexo que  criam crianças. 

Consideramos que a proteção da família, representa a proteção social que em larga escala é o 
objetivo direcionador das políticas públicas, como um todo, e especialmente, em nosso país. As famílias não 
podem somente ser objeto de ação política, mas mais do que isso devem protagonizar a política familiar, 
assumindo a responsabilidade e a função de agentes transformadores da sociedade. 

Diante dos fatos, não restam dúvidas que as famílias sofreram impactos danosos e,neste diapasão, 
políticas públicas devem ser propostas para a salvaguarda da isonomia entre homens e mulheres, para o 
apoio na divisão de tarefas domésticas; tudo a fim de facilitar a manutenção e ampliação do mercado de 
trabalho para a mulher, programas de proteção aos filhos menores e inválidos, entre outros. 

 Ana Maria Goldani, associada ao Programa de Mestrado em Estudos de População da Escola 
Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE informa:

A ênfase atual na família, como locus privilegiado para promover programas 
e políticas sociais, visando a mudanças de comportamento ( em termos de 
autocuidado, planificação familiar, relações de gênero e prevenção de doenças 
sexualmente transmissíveis) e como fonte substituta ou complementar de muitas 
das necessidades não oferecidas pelo Estado (cuidado com crianças e idosos), pode 
ser entendida pelo menos em dois sentidos:

a) reconhecimento de que as famílias se mantêm como importante 
instituição formadora de valores, atitudes e padrões de conduta dos indivíduos 
e, como tal, com uma imensa flexibilidade e capacidade de gerar estratégias 
adaptativas;

b)  nas mudanças fundamentais no envolvimento do Estado em termos 
econômicos e de bem-estar da população”.10 

  Vale ressaltar que o compartilhamento das responsabilidades de reprodução social é entendido aqui 
como o espaço do cuidado e educação dos  filhos e defendido como questão a ser assumida pelos integrantes 
da família (homens e mulheres), pelo Estado, via fornecimento de equipamentos sociais e sociedade, por 
exemplo, e também pelos empregadores. O descompasso no compartilhamento dessas responsabilidades 
reflete-se no descompasso na vida produtiva: com jornadas de trabalho diferenciadas, salários desiguais, 
competências desigualmente reconhecidas. Essas assimetrias de gênero estão associadas às concepções e 
práticas tradicionais do cuidado da família.11

Assim, pretendemos demonstrar que somente pelo esforço e cooperação de todos os atores sociais 
será possível consagrarmos a verdadeira igualdade e justiça social e as mulheres devem compreender sua 
nova inserção social e colaborar para tal mister, lutando contra as discriminações e as “pseudoproteções” 
previstas no ordenamento jurídico, bem como na sua realidade pragmática cotidiana.

Os mecanismos promocionais para se garantir a devida compensação devem ser oferecidos na idade 
das necessidades sociais, qual seja, na época de criação e educação dos filhos pequenos, época em que se 
demanda maior atenção dos pais. Razão pela qual, mecanismos para o comprometimento na criação dos 
filhos devem ser oferecidos a homens e mulheres.  Ao falarmos nas questões femininas também estamos 
falando na participação masculina na criação dos filhos, muitas vezes excluídos por papéis e arquétipos 
estereotipados.

10   Família, gênero e políticas: famílias brasileiras nos anos 90 desafios como fator de 
proteção In Revista Brasileira de Estudos de População, v. 19, n.1, jan/jun, 2002, p. 36.
 
11  Dados obtidos no site www.cfemea.org.br com acesso em 22 de março de 2007. 

Desta feita, percebemos que o conceito de família nos dias atuais passa por novas roupagens 
acrescendo em seu seio a igualdade de gênero. Por esta ótica, podemos dizer que a criação e sustento dos 
filhos já não cabe  prioritariamente a um dos cônjuges, mas sim a ambos. 

Apesar das modificações havidas com o universo feminino, em especial seu maciço ingresso no 
mercado de trabalho, a maternidade, o lar e a criação dos filhos ainda é um estereótipo de cunho feminino. 
Muitas vezes, devemos nos indagar que somos criados para desenvolver nossa vida desta ou daquela 
maneira, sem nos questionar se tais fatos não são produtos culturamente e historicamente construídos. 
Ademais, importante pensarmos que ao incluir apenas as mulheres em tais tarefas ditas domésticas, por 
ordem lógica estamos excluindo os homens.

Mudar a divisão sexual do trabalho doméstico é, enfim, uma pré-condição para concretizar essa 
cidadania mundial através de uma efetiva igualdade social e sexual. Enquanto a divisão do trabalho doméstico 
for assimétrica, a igualdade será uma utopia. Se o papel das políticas públicas em favor da igualdade entre 
homens e mulheres pode ter conseqüências positivas, apenas a mudança da correlação de forças no interior 
da esfera dita “privada” poderá contribuir para uma melhor distribuição do trabalho invisível, do trabalho de 
compaixão e de dedicação, de altruísmo, de disponibilidade permanente, tornando abordável às mulheres – e 
não apenas virtualmente aos homens e a um punhado de “mulheres excepcionais” – um espaço próprio, um 
tempo “para si”, e o acesso à criatividade, que é possível apenas a partir de uma afirmação de si enquanto 
sujeito autônomo”12

À exemplo de países europeus que estão revendo seus critérios vem sendo chamando 
de co-responsabilidade, traduzindo-se em benefícios familiares previdenciários e medidas 
assistenciais aos homens e mulheres denominadas de licenças-familiares ou licenças-
parentais.

4.Instrumentos Internacionais e os benefícios familiares

Convém informar que desde os idos de 1960 a noção de “responsabilidades familiares” está na 
agenda da OIT, devido à maior inserção das mulheres no mercado de trabalho. Em 1965, foi aprovada a 
Recomendação nº 123 sobre o emprego de mulheres com responsabilidades familiares. 

A Recomendação n. 123 foi aprimorada posteriormente pela Convenção no. 156 sobre 
trabalhadores e trabalhadoras com Responsabilidades Familiares e pela Recomendação no. 165, ambas de 
1981. 

A Convenção nº 156 enfoca a necessidade dos Estados desenvolverem mecanismos dentro do 
sistema de seguridade social de apoio e assistência à família e à criança, considerando as necessidades dos 
trabalhadores e trabalhadoras com responsabilidades familiares. Definem também que os Estados deverão 
promover medidas de orientação e formação profissional para possibilitar a inserção, a manutenção e a 
reintegração desses trabalhadores e trabalhadoras ao setor produtivo. A referida Recomendação enaltece  a 
“mudança nos papéis tradicionais atribuídos aos homens, de modo que a crescente presença da mulher no 
mercado de trabalho teria que ser acompanhada pela maior participação masculina na vida familiar e nos 
afazeres domésticos”, bem como  dispõe sobre  o direito à licença parental, a ser usufruída, pelo homem ou 
pela mulher, após o gozo da licença-maternidade.Determina também o direito a períodos de afastamento, 
a cargo da Previdência Social, para cuidar de filhos doentes, e, finalmente, destaca o papel do Estado na 
promoção da educação de homens e mulheres, preparando-os para o compartilhamento das atividades 
profissionais e familiares. 

A Recomendação n. 165 objetiva complementar a Convenção n. 156, reafirmando a importância 

12  HIRATA, Helena. O universo do trabalho e da cidadania das mulheres – um olhar do 
feminismo e do sindicalismo. In COSTA, Ana Alice Costa et. al . Reconfiguração das relações de 
gênero no trabalho. São Paulo : CUT, Brasil, 2004, p.20.
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da ampliação da oferta de serviços de proteção social e da melhoria de sua infra-estrutura  para 
garantir o bom desempenho das responsabilidades familiares e fomentar a repartição equilibrada das 
responsabilidades no grupo familiar. 

A Convenção n. 183 da OIT, já ratificada pelo Brasil, estabelece a necessidade de implementação da 
licença-parental a fim de garantir a igualdade entre homens e mulheres, bem como o compartilhamento das 
responsabilidades familiares. Entretanto, apesar da ratificação o Brasil ainda não implementou medidas legais 
que visem adequar tais questões, reforçando-se ainda a idéia da responsabilidade familiar como atributo 
próprio da mulher.

Importante destacar ainda 98ª Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, reunida em 
Genebra em junho de 2009 com uma importante contribuição da América Latina com a elaboração do 
Relatório Regional Trabalho e Família: rumo a novas formas de conciliação com co-responsabilidade social, em 
um trabalho conjunto entre a Organização em um trabalho conjunto entre a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), e a contribuição de 
diversos países latino-americanos.

Esse Relatório tem por objetivo o aprofundamento das discussões de políticas propostas na Agenda 
Hemisférica de Trabalho Decente, lançada  em maio de 2006, durante a XVI Reunião Regional Americana da 
OIT,e remunerações, até 2015.

Com o título: Organizar o trabalho a favor da co-responsabilidade social, um dos capítulos 
do Relatório estabelece as principais diretrizes para o enfrentamento de um dos maiores desafios 
contemporâneos: a noção de co-responsabilidade e compartilhamento da vida pessoal, familiar e o trabalho, 
devendo citar:

• a necessidade de legislação sobre licenças paternidade por nascimento de um filho ou filha, 
remuneradas e de duração adequada, com o objetivo de permitir o convívio dos pais com seus filhos e 
filhas desde os primeiros dias de seu desenvolvimento.

• a avaliação das licenças paternidades já existentes na legislação de diversos países, com a análise 
aprofundada de sua efetividade na prática social;

• a recomendação de se incluir no ordenamento legislativo de cada país a licença parental, 
remunerada e de duração adequada, que pode ser tirada após o término da licença maternidade, por ambos 
os cônjuges de modo seqüencial e de forma compartilhada,

• a recomendação de se legislar sobre licenças familiares remuneradas por motivos de 
responsabilidades familiares (por exemplo, em caso de enfermidade de filhos ou filhas ou outras pessoas 
dependentes), para que possam ser gozadas por um determinado período ou como flexibilização do 
horário de trabalho.

E ainda a possibilidade de licenças não remuneradas, com garantia do posto de trabalho, para criação 
ou cuidado de outros dependentes.

Finalmente, oportuno afirmar que tais direitos estariam cingidos à categoria de benefícios 
previdenciários, a serem cobertos pelos sistemas de seguridade social.

 
5. Experiências e direito comparado

Muitas experiências tendo a família como a ambiência privilegiada podem servir de paradigma para a 
implementação dos direitos de compartilhamento no Brasil.

A pesquisadora Ana Maria Goldani apresenta os novos modelos de participação de homens e 
mulheres, em seus trabalhos e na vida doméstica, modelo, denominado de Universal Caregiver Model of 
Gender Equity, o qual tem sido implementado em países da Comunidade Européia, com políticas públicas que 

ofertam benefícios financeiros, serviços e outras ajudas para famílias com crianças cujos pais trabalham fora. 
O escopo maior de tais políticas é a proteção social das famílias, dos filhos e da continuidade das relações 
de emprego dos genitores, muitas vezes obrigados a se desvincularem de seus postos de trabalho para 
criação dos filhos.13

Podemos citar ainda a experiência modelar da Suécia com legislação datada de 1974, outorgando-
lhe o título de primeiro país do mundo a transformar a licença maternidade em um sistema de licença 
remunerada tanto para a mãe como para o pai, com o objetivo de reafirmar a igualdade de gênero, o 
acesso da mulher ao mercado de trabalho, o fortalecimento dos homens no compartilhamento das tarefas 
domésticas e criação dos filhos, e por via de conseqüência direta, o fortalecimento da família como núcleo 
social privilegiado e destinatário de políticas públicas. 14  

O sistema sueco de seguridade para os pais parece também marcar o início de uma época em que, 
paralelamente à ênfase dada à redução dos diferenciais econômicos e de bem-estar relativos às classes 
sociais, a questão de gênero passa a assumir um lugar cada vez mais destacado na agenda pública do país. 
O grande ingresso das mulheres no mercado de trabalho prenunciava a debilitação do tradicional modelo 
familiar do provedor e da dona-de-casa, e o Estado sueco começa a implementar políticas formuladas 
não apenas com o intuito de reduzir as diferenças nas médias salariais e nas condições de trabalho 
entre homens e mulheres, mas também visando a tornar mais igualitária a divisão de tarefas no âmbito 
doméstico.15

Importante documento acerca do tema foi lançado neste ano, trata-se da Diretiva da União 
Européia, n. 2010/18 do  Conselho de 8 de março de 2010 que aplica o acordo revisto sobre a licença-
parental aos países congregados. Trata-se a Diretiva de fonte do direito comunitário, não possuindo caráter 
obrigatório, mas são, entretanto, fontes inspiradoras com importância cabal para as diretrizes internas de 
cada país, no fomento de ações e públicas.

Nas motivações e fundamentos da Diretiva n.18 estão ressaltados pontos de extrema importância 
considerando “que as políticas da família devem contribuir para a concretização da igualdade entre homens 
e mulheres a ser encarados no contexto da evolução demográfica, dos efeitos do envelhecimento da 
população, da aproximação entre as gerações, da promoção das mulheres na vida ativa e da partilha das 
responsabilidades de cuidados entre homens e mulheres” 

Houve, assim, a instituição da licença-parental em um período não inferior a quatro meses, aos 
trabalhadores de ambos os sexos, com filhos naturais ou adotivos, com até 8 anos de idade, critério a ser 
definido por cada Estado Membro, para exercerem as responsabilidades familiares cuidando de seus filhos 
de forma compartilhada.

Ainda, como coroamento do presente tópico o exemplo latino americano de Cuba que em 2003 
atualizou o Decreto Lei 234 com o objetivo de instituir a Licença Parental visando o compartilhamento 
familiar na criação dos filhos naturais ou adotivos até 1 ano de vida. Concluída a licença maternidade, a mãe 
e o pai podem decidir qual deles cuidará do filho ou filha, a forma que distribuirão esta responsabilidade 
até o primeiro ano de vida e quem receberá o benefício equivalente a 60% da base de cálculo da licença 
maternidade. O período no qual a mãe ou o pai estejam recebendo este benefício para o cuidado das 

13   Revista Brasileira de Estudos de População, v.19, n.1, jan./jun. 2002.

14  Os dados acerca dos direitos de co-responsabilidade na Suécia estão presentes no brilhante artigo Entre marido 
e mulher, o stado mete a colher: reconfigurando a divisão do trabalho doméstico na Suécia de - Carlos Aurélio 
Pimenta de Faria Publicado na Revista Brasileira de Ciências Sociais, v.17,  n. 48, São Paulo,  fev. 2002. O autor detalha ainda 
a situação de outros países, cabendo citar: “ a Áustria, Holanda, Japão e Austrália, por exemplo, legislações similares foram 
introduzidas apenas no início dos anos de 1990 (OECD, 1995). Nos países nórdicos, os pais passaram a ter direito a compartilhar 
a licença remunerada após o nascimento da criança nos seguintes anos: Suécia (1974), Noruega e Finlândia (1978), Islândia (1980) 
e Dinamarca (1984). Na Escandinávia, somente na Suécia e na Noruega uma parte da licença é reservada exclusivamente para 
o pai (licença remunerada como um direito individual, não apenas como um direito da família); e somente na Suécia (1979) e na 
Finlândia (1988) os pais de crianças pequenas têm o direito de optar por uma jornada de trabalho de seis horas (com redução 
proporcional dos salários)”. 

15  Idem, ibidem.
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crianças é considerado como tempo de serviço para os efeitos da Previdência Social.

6. Brasil: ecos de mudanças

Em solo pátrio começamos a perceber prenúncios de mudanças, tendo em vista o tema ter sido 
incluído como discussão geral na agenda da 98ª Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, reunida 
em Genebra em junho de 2009.

Convém ressaltar que houve uma importante contribuição da América Latina com a elaboração do 
Regional Trabalho e Família: rumo a novas formas de conciliação com corresponsabilidade social, em um trabalho 
conjunto entre a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), e a contribuição de diversos países latino-americanos.

No Brasil, foram realizados dois eventos, com a parceria do Escritório da OIT no Brasil e a 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República: um seminário nacional 
tripartite e um estudo nacional sobre o tema.

Realizado em Brasília no mês de março de 2009, o Seminário Nacional Tripartite O Desafio do 
Equilíbrio entre o Trabalho, Família e Vida Pessoal teve por principal resultado a aprovação de um documento com 
os principais pontos dos debates, resumindo as propostas e as estratégias para o equilíbrio entre trabalho, 
família e vida pessoal no país.

A segunda atividade foi a realização do estudo nacional Políticas de Equilíbrio de Trabalho, Família e 
Vida Pessoal no Brasil: avanços e desafios no início do século XXI, apresentando um levantamento das políticas 
conciliatórias entre trabalho e família existentes no país, a partir das múltiplas estruturas e arranjos 
familiares da atualidade, evidenciando quais os grupos que têm acesso a tais benefícios e quais estão 
excluídos, e fazendo recomendações de medidas para sua inclusão.

6.1 Brasil: a imperiosa necessidade de implementação de Emenda Constitucional incluindo a 
paternidade e a família como Direitos Sociais

Ao se vislumbrar o Texto Constitucional encontramos a proteção social cingida apenas à 
maternidade, cabendo trazer à colação o art. 6º, objeto de nossa proposta de Emenda Constitucional:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (grifo nosso)

No mesmo sentido são as disposições do sistema de seguridade social (art. 194, CF/88) ao 
disciplinar os ditames legais da previdência e da assistência social, protegendo apenas a maternidade e não 
fazendo alusão à paternidade, cabendo citar:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 
caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o 
equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: (...)

II - proteção à maternidade, especialmente à gestante; (grifo nosso)

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; (grifo 
nosso)

Encontramos menção à paternidade apenas no art. 7º, inciso XIX da CF/88 delimitando que “São 
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 
XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;”.

 Importante salientar que muitas são as lacunas legais derivadas da não concepção da paternidade 
como direito social e podemos elencar algumas delas, a título de exemplificação:

a) A não percepção de salário paternidade para o pai adotivo, nos moldes do que ocorre com a mãe 
adotiva, art. 71-A da Lei 8212/9116, apesar da possibilidade do homem, sendo maior de 18 anos, 
poder adotar unilateralmente (sozinho) nos termos do ordenamento jurídico brasileiro que rege a 
matéria;

b) A não possibilidade de utilização do salário-maternidade no caso do falecimento da mãe após o 
parto;

c) A não existência da licença-parental;

A não contemplação de direitos trabalhistas e sociais estatuídos em Convenções Coletivas, que segundo 
estudos, reforçam a maternidade em detrimento em Convenções Coletivas, que segundo estudos, 
reforçam a maternidade em detrimento da paternidade e da família.

Assim sendo, o projeto de Emenda Constitucional visando acrescentar ao art. 6º da CF/88 a 
paternidade e a família como Direitos Sociais se justifica seguindo os moldes vanguardistas da Constituição 
Portuguesa de 1976 que disciplina a proteção à maternidade, à paternidade como “valores sociais 
eminentes” e concebe a família como “elemento fundamental da sociedade”, cabendo citar:

Artigo 67.º Família

1. A família, como elemento fundamental da sociedade, tem direito à protecção 
da sociedade e do Estado e à efectivação de todas as condições que permitam a 
realização pessoal dos seus membros. 

Artigo 68.º Paternidade e maternidade

1. Os pais e as mães têm direito à protecção da sociedade e do Estado na realização 
da sua insubstituível acção em relação aos filhos, nomeadamente quanto à sua 
educação, com garantia de realização profissional e de participação na vida cívica do 
país. 

2. A maternidade e a paternidade constituem valores sociais eminentes. (grifo nosso)

Por todo o exposto, consideramos imprescindível a inclusão da paternidade e da família como 
direitos sociais, tendo em vista que suas constitucionalizações expressas no art. 6º agregarão um status 
constitucional diferenciado, responsável por desencadear políticas públicas e interpretações judiciais mais 
contemporâneas e que, no fim do percurso, conduzirão à igualdade de gênero e a promoção da justiça e do 

16  Sobre o tema ver ANDREUCCI, Ana Claudia Pompeu Torezan. Salário-maternidade da mãe 
adotiva no direito previdenciário brasileiro. São Paulo: LTr, 2005.
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bem-estar social na sociedade brasileira.

Considerações Finais
 

À guisa de conclusão, entendemos que as iniciativas legislativas devem ser mais afinadas com o 
momento atual retirando o foco de discussão central da mulher e redirecionando-o à família, como forma 
de ampliar a noção de que a responsabilidade pelos afazeres domésticos e que envolvem a família, devem 
ser compartilhado entre homens e mulheres.

Mais do que proteger homens e mulheres iniciativas legiferantes neste sentido são responsáveis por 
firmar o intuito de fortalecimento da família objetivado pelo legislador constituinte ao ditar em seu artigo 
226 que a  “A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”.

Contudo, a mera edição de normas para os chamados direitos de compartilhamento ou de 
co-responsabilidade, já fecundos em solos do Direito Europeu, não é suficiente para a efetividade e 
aplicabilidade de tais direitos em solo brasileiro, pois deve estar devidamente acompanhada de um preparo 
cultural da sociedade para lhe garantir eficácia e efetividade no seio social.

Com a finalidade de promover estas mudanças deve haver uma política de sensibilização e 
transformação cultural, tarefa esta de longo prazo e que requererá a comunhão de esforços de diversos 
atores sociais, entre eles, Estado, empresas, sindicatos, sociedade organizada, bem como o papel  primordial 
da educação e da mídia, que por meios de campanhas de conscientização acerca da igualdade de 
gênero trará o tema para o foco central de debates e pautas de atuação,  contribuindo para superar os 
estereótipos de gênero e promovendo o debate público sobre a distribuição do trabalho produtivo e as 
responsabilidades familiares.
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A INCLUSÃO DO TRABALHADOR COM DEFICIÊNCIA A PARTIR DA 
LEI DE COTAS PELA JUDICILIZAÇÃO
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Resumo

O presente estudo cuida dos direitos dos deficientes à reserva de vagas nas empresas asseguradas 
pela Lei de Cotas e do papel sociológico da inclusão na aplicação das sanções ou incentivos econômicos 
nas empresas que deverão considerar que a reabilitação permite ao deficiente obter, conservar e progredir 
mediante a integração ou a reintegração social. Objetivou-se analisar o papel do Judiciário no cumprimento 
da citada lei e a responsabilidade pela efetividade do direito as quotas dos trabalhadores com deficiência, 
desde que sejam criadas varas especializadas e exclusivas. A hipótese é considerar positivo o crescimento 
das demandas trabalhistas em função das expectativas de direito geradas no próprio sistema por meio do 
funcionamento autopoiético como entendem Luhmann e Teubner e outros autores, como imposição do 
welfare na busca da solução por meio do acesso ao Poder Judiciário. As considerações alcançadas no presente 
artigo decorreram da reflexão obtida através da revisão de literatura especializada no tema e apresentou 
como principais fontes de investigação os dados fornecidos por órgãos e instituições públicas nacionais e 
internacionais, que resultaram em uma pesquisa qualitativa. Além da análise da legislação nacional e normas 
internacionais que regulam o tema do trabalho do portador de deficência. 

Palavras Chaves: Lei de cotas; trabalhadores deficientes; judicialização.

Abstract

This study looks at disability rights reserve places provided by companies in the Quota Law and the sociological 
role of inclusion in the application of economic sanctions or incentives that companies should consider in the 
rehabilitation allows the poor to obtain, retain and progress through the social integration or reintegration. 
The objective was to examine the role of the judiciary in the performance of the aforementioned law and 
responsibility for implementation of the right quota of disabled workers, since they are created unique 
and specialized courts. The hypothesis is to consider the positive growth of labor demand relative to the 
expectations generated in the legal system through the operation as autopoietic understand Luhmann and 
Teubner and others, such as the imposition of welfare in the search for solutions through access to the 
courts. Considerations achieved in this article arose from reflections obtained by reviewing the literature 
on the subject and presented as the main sources of research data provided by agencies and national and 
international public institutions, which resulted in a qualitative research. Besides the analysis of national and 
international standards governing the work of the theme of disability.

Keywords: Law of quotas; disabled workers; judicialization.
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Introdução 

O relatório divulgado no dia 14 de setembro de 2010, pelo presidente do Conselho Nacional de 
Justiça, Ministro do Supremo Tribunal Federal Cezar Peluso, que apresenta a Justiça do Trabalho como a 
mais célere do país constata que de cada cem processos em tramitação no ano de 2009, cinquenta e um 
foram decididos. O relatório acima mencionado demonstra que essa é a Justiça mais célere para atender as 
demanda da população. 

O tema proposto no presente artigo é a inclusão do trabalhador com deficiência a partir da lei de 
cotas pela judicialização. O problema que se apresenta é se a judicialização poderá responder pela efetividade 
do direito as cotas dos trabalhadores com deficiência mediante a criação de vara especializada. A terminologia 
empregada pela ONU - Organização das Nações Unidas - nos documentos de sua autoria, “pessoas com 
deficiência”, agradou vários estudiosos31 que a utilizam em suas obras por ser mais moderna e causar menos 
estigma. Esta forma de referência ao grupo social em estudo é aceita no mundo corporativo pela abreviatura 
“PCDS” para fazer menção aos trabalhadores com essas características, sendo adequado observar que a 
terminologia constitucional é “pessoas portadoras de deficiência”42. 

A ONU considera que deficiência é “toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 
psicológica, fisiológica ou anatômica.” (ONU, 1997, p. 13). A Convenção 159 da OIT - Organização 
Internacional do Trabalho - de 1983 sobre reabilitação profissional e emprego de pessoas deficientes, que o 
Brasil ratificou pelo Decreto Legislativo nº. 129, de 22 de maio de 1991, fixou como “pessoa deficiente” todas 
aquelas cujas possibilidades de obter e conservar um emprego adequado e de progredir no mesmo fiquem 
substancialmente reduzidas devido a uma deficiência de caráter físico ou mental devidamente comprovada. 
Sendo que todo o País-Membro deverá considerar que a finalidade da reabilitação profissional é a de permitir 
que a pessoa deficiente obtenha e conserve um emprego e progrida no mesmo, e que se promova, assim 
haverá a integração ou a reintegração dessa pessoa na sociedade. 

No Brasil, há empresas que: ignoram a Lei de Cotas; encaram-na como um problema; encaram-na 
como uma solução: a) Aquelas para as quais a lei deve ser ignorada precisam da fiscalização; b) As empresas 
que tratam a Lei de Cotas como um problema e contratam apenas para cumpri-la devem receber informação, 
apoio e incentivos para melhorar as condições de trabalho de seus trabalhadores com deficiência, tornando 
a convivência mais harmônica e produtiva; c) Já as empresas que transformaram a colocação profissional das 
pessoas com deficiência em um dos objetivos de sua política social, devem receber estímulos, inclusive para 
a contratação de pessoas com deficiências mais severas.

A Assessoria de Imprensa do Ministério do Trabalho divulgou em sua página da internet em 10 de 
agosto de 2010 a informação de que a média salarial do trabalhador com deficiência é superior à média 
geral  e que o diferencial está na remuneração dos trabalhadores reabilitados, deficientes auditivos e físicos.  
Os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 2009 revelam que em 2009, o rendimento médio 
das pessoas com deficiência foi de R$ 1.670,46, sendo  superior à média de rendimento geral que foi de R$ 
1.595,22. O diferencial está na remuneração média dos trabalhadores reabilitados que foi de R$ 1.866,29, 
com deficiência auditiva foi de R$ 1.765,20 e com deficiência física foi de R$ 1.680,98. Os assalariados com 
deficiência mental recebem os menores rendimentos  que foi de R$ 713,9153. 

3 1 GUGEL, Maria Aparecida. Pessoa com deficiência e o direito ao trabalho: reserva de cargos em empresas, emprego 
apoiado. Florianópolis: Obra Jurídica, 2007.
FONSECA, Ricardo Tadeu Marques da. O trabalho da pessoa com deficiência e a lapidação dos direitos humanos: o 
direito do trabalho, uma ação afirmativa. São Paulo, LTr./LIDA, 2006.
4 2 TEPERINO, Maria Paula et al. Comentários à legislação federal aplicável às pessoas portadoras de deficiência. Rio de 
Janeiro: Forense, 2003.

5 3 Os trabalhadores com deficiência auditiva apresentaram a maior diferença (58,3%) entre os rendimentos recebidos, 
segundo o gênero  sendo de R$ 2.048,25 para os homens e R$ 1.194,03 para as mulheres. Entre as pessoas com as demais 
deficiências, a disparidade entre os rendimentos médios recebidos por ambos os gêneros, foi menor, variando de 74,8% para os 
deficientes físicos a 87,2% para os assalariados com deficiência mental. Do total de 41.207.546 milhões de vínculos trabalhistas ativos, 
registrados em 31 de dezembro de 2009, as pessoas declaradas com deficiência eram 288.593 mil (0,7% do total). Sendo que destas, 
as com deficiência física representavam (54.68%), auditiva (22,74%); visual (4,99%); mental (4,55%); múltiplas (1,21%) e reabilitados, 
(11,84%).  A escolaridade do total de 288.593 trabalhadores com deficiência, em 31 de dezembro de 2009, 110.117 tinham Ensino 
Médio completo; 40.890l a oitava série completa do Ensino Fundamental; 32.663, ensino Superior Completo. Os trabalhadores com 
deficiência, analfabetos, eram apenas 3.007. Considerando-se o gênero, os homens tiveram uma maior representatividade em todos 
os tipos de deficiência, em relação à inserção no mercado de trabalho formal, no ano passado (65,57%), aumento de 64,32% em 
relação a 2008. Aqueles com deficiência física representavam (63,91%); com deficiência auditiva (66,78%); visual (65,21%); mental 
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Para alcançar os resultados e conclusões extraídos no presente artigo utilizou-se como método 
a revisão de literatura especializada no tema e as fontes de investigação e os instrumentos de coleta são 
os dados fornecidos por órgãos e instituições públicas nacionais e internacionais, tais como, Ministério do 
Trabalho e Emprego, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Previdência Social, Coordenadoria 
Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, Conselho Nacional de Justiça, Tribunal Superior 
do Trabalho, Ministério da Educação, Organização das Nações Unidas, OIT, OEA, o banco de dados oriundos 
do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e da Assessoria de Imprensa do Ministério do Trabalho como fonte 
da pesquisa qualitativa. Além da análise da legislação nacional e normas internacionais que regulam o tema do 
trabalho do portador de deficência. 
1. A inclusão do trabalhador com deficiência no mercado de trabalho

O século XX foi marcado por duas guerras mundiais e outros conflitos armados, época em que os 
acidentes de trânsito, os acidentes de trabalho, a violência urbana produziram uma legião de pessoas com 
deficiência, fenômeno que se repete neste início de século XXI. Tais fatos não devem ser ignorados pela 
coletividade e pelo governo quanto aos números crescentes de pessoas que necessitam atenção especial para 
adquirirem a autonomia em razão das deficiências congênitas ou adquiridas de forma acidentária.

As próprias atividades sociais, trabalho, lazer, educação entre outras, são pré-constituídas para não 
contemplar estas diferenças. Ao vivenciar o processo de relacionar-se com o ambiente, o indivíduo nascido 
com deficiência percebe que muitas das coisas realizadas pelo conjunto da sociedade não podem ser realizadas 
por ele; então surgem as dificuldades, os preconceitos e as discriminações, que ninguém deseja para um 
familiar. Paradoxalmente, ainda que se fale em inclusão e que se esteja percebendo um movimento legislativo 
no sentido de garantias legais cada vez maiores (BAUMANN, 2001, p. 123).

No mundo moderno devemos compreender sociologicamente o que causa as deficiências, suas 
conseqüências e as barreiras sociais enfrentadas pelas pessoas em tais condições, a promoção da acessibilidade, 
as imagens sociais de pessoas com deficiência e as deficiências no mundo da beleza e da perfeição. Para 
identificar o grau de acessibilidade e diversidade nas empresas privadas, em 1997 os professores David 
A. Thomas e Robin J. Ely, da Universidade de Harvard (EUA), desenvolveram uma pesquisa junto a várias 
empresas, analisando os processos em andamento desde os anos de 1960 a1970, voltados para a promoção 
da igualdade de oportunidades, fundamentados nos princípios de justiça social e direitos humanos64.

Thomas & Ely, identificaram processos vivenciados pelas empresas pesquisadas, três níveis de gestão 
da diversidade. O nível 1, Paradigma de Assimilação, inicia o processo de contratação de colaboradores 
representativos demograficamente na perspectiva da justiça social: igualdade de oportunidades. As empresas 
motivadas apenas pelo cumprimento da lei estacionam o processo neste patamar, sem usufruir dos benefícios 
advindos da diversidade das formas de trabalho dessas pessoas. No Paradigma da Diversificação no nível 
2, estão empresas que, além da garantia da representação demográfica e promoção do direito ao trabalho, 
começam a reconhecer as diferenças entre as pessoas e a atribuir valor as diferenças. 

Este momento impõe restrição ao desenvolvimento desses profissionais ao combinar a diversidade 
dos colaboradores com nichos específicos de mercado, voltados para produtos e serviços destinados aos 
seus pares na comunidade. Colaboradores com deficiência atendendo as pessoas com deficiência que buscam 
os serviços da empresa. O nível 3, Paradigma da Inclusão Organizacional representa o ideal nas práticas 
gerenciais que busca sua participação no processo de construção de uma sociedade inclusiva. Alcançando 
nível 3 e passaram a incorporar as perspectivas, o potencial, a criatividade e a cultura do colaborador em seus 
processos produtivo, administrativo e gerencial. 

O presente artigo intitulado A inclusão do trabalhador com deficiência a partir da lei de cotas pela 
judicialização pretende contribuir para o respeito à diversidade como consequência positiva para as pessoas 
com deficiência, na medida em que demonstrar que as corporações devem assumir o compromisso de trazer 
para o seu interior a valorização das diferenças. Para tanto, ficam as lições de Thomas & Ely que definem 
três condições para alcançar tais objetivos institucionalizados: 1. encorajar uma discussão aberta sobre as 
diferenças culturais, sociais e pessoais, criando uma abertura para a discussão, por exemplo, das questões 
da deficiência em todos os seus aspectos; 2. eliminar modelos de gestão que inibem uma contribuição mais 

(72,86%); e múltiplas (69,74%).

6 4 THOMAS, David A.; ELY, Robin J. Reconhecer as diferenças é o que importa: um novo paradigma para a gestão 
da diversidade. Harvard Business Review. HBR On Point, EUA, 2002.

intensa dos colaboradores; 3. garantir a confiança organizacional demonstrando o compromisso com a 
diversidade, reconhecendo as tensões e resolvendo-as prontamente. 

Os recursos e ferramentas de acesso ao trabalho, oferecidos aos profissionais que têm deficiência 
como as rampas, banheiros adaptados, softwares de voz, leitores de telas, impressoras Braille e intérpretes 
de Libras são investimentos de grande retorno. As empresas devem examinar os valores explícitos, como 
também os tácitos, presentes nas suas culturas organizacionais representando elasticidade da cultura deter o 
conhecimento sobre os alcances e limites das pessoas portadoras de deficiência. 

Apesar de tantas garantias, existe a necessidade de assegurar às pessoas com deficiência uma renda 
mínima por meio dos benefícios assistenciais dados a escassez de oportunidades. Ao mesmo tempo, os órgãos 
governamentais intensificam a fiscalização, medida vista por alguns autores como a solução para aumentar a 
empregabilidade dos deficientes, o que é combatido com o argumento, segundo o qual o empresariado reage 
melhor a estímulos econômicos que a fiscalização e punições.  

Há empresas que procuram agir de maneira socialmente responsável, empenhando-se em valorizar 
a diferença. Todas reclamam da falta de qualificação, mas as formas com que as empresas reagem a este fato 
é o que as diferencia. Podemos questionar as razões que levam as empresas a dispensarem funcionários que 
sofrem acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais, mesmo após o processo de reabilitação. 

Assim sendo, é possível dizer que devem ser empregados conforme as práticas da empresa: a) 
fiscalização; b) punição; c) estímulos econômicos. Estimular empresas que atuam de forma intolerante é ao 
mesmo tempo desestimular aquelas que agem de forma socialmente responsável, fazendo da inclusão das 
pessoas com deficiência um dos objetivos de sua política. 

O ponto de partida para a compreensão deste processo é o advento do welfare. A criação dos direitos 
sociais e a posterior constituição do Estado do bem-estar social transformaram o direito na medida em que 
nele se amalgamaram argumentos de justiça social antes estranhos ao paradigma liberal. Se anteriormente 
o tema da justiça social era submetido à arena livre da sociedade civil, a partir do welfare, os conflitos do 
mercado de trabalho transformaram-se em matéria jurisdicionada pelo direito e passível de ser regulada 
pelo Poder Judiciário. Na busca de uma sistematização, reunimos as abordagens em dois grupos: as teorias da 
judicialização e as teorias da juridicização. 

2. Relevância da Judicialização na questão das cotas para deficientes
 

Atualmente, uma das principais questões que o Direito se debruça diz a respeito da sociologia das 
instituições jurídicas, considerando os próprios pressupostos, ações e estratégias que são apresentados pelas 
diversas instituições que lidam com o fenômeno do conflito social e o Direito enquanto mecanismo de 
solução desse conflito. O Poder Judiciário, Ministério Público, Defensorias Públicas, Procuradorias e outros 
órgãos tem sido objeto de estudo pelos cientistas sociais e juristas, que refletem sobre o que se denominou 
de judicialização da política e das relações sociais.

A expressão judicialização da política consolidou-se enquanto perspectiva teórica e analítica brasileira 
a partir da década de 90. Embora os estudos sobre o tema judicialização já são realizados em países de 
tradição common law desde o início do século XX. No Brasil, o fenômeno da judicialização recebeu ampla 
difusão a partir das pesquisas de Luiz Werneck Vianna75, que através de uma análise empírica estabeleceram 
as implicações deste processo no cenário de efetivação de direitos e implementação de políticas públicas.

Desse modo, o tema da judicialização exige uma análise partindo da compreensão deste processo 
após o advento do welfare porque a criação dos direitos sociais e a posterior constituição do Estado do 
bem-estar social transformaram o direito, que amalgamaram argumentos de justiça social, a partir do welfare, 
os conflitos do mercado de trabalho transformaram-se em matéria jurisdicionada pelo direito e passível de 
ser regulada pelo Poder Judiciário trabalhista, constituindo em uma verdadeira “invasão do Direito sobre o 
social”86. 

O Brasil também é signatário da Convenção nº. 111/59, concernente à Discriminação em Matéria 
de Emprego e Profissão, ratificada pelo Decreto Legislativo nº. 62.150, de 19 de janeiro de 1968, que aduz 
que as distinções, exclusões ou preferências fundadas em qualificações exigidas para um emprego não são 

7 5 VIANNA, Luiz J. Werneck et al. A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 
1999. 
8 6 VIANNA, Luiz Werneck; BURGOS, Marcelo; SALLES, Paula. Dezessete anos de judicialização da política. Tempo Social, 
Revista de Sociologia da USP, v. 19, n. 2. p. 3.
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discriminação. A Lei nº. 8.213/91, no art. 93, reserva de 2% a 5% de cargos para pessoas com deficiência 
habilitadas e/ou beneficiários reabilitados, em empresas com mais de 100 empregados, nas seguintes 
proporções: até 200 empregados – 2%; de 201 a 500 – 3%; de 501 a 1000 – 4%; 1001 em diante – 5%, sendo 
que a dispensa do trabalhador reabilitado ou de deficiente habilitado, no contrato por prazo determinado de 
mais de 90 dias, e a imotivada, no contrato por prazo indeterminado, só poderão ocorrer após a contratação 
de substituto de condição semelhante. Encontramos em outros países igual preocupação em relação às 
pessoas portadoras de deficiência em idade para o trabalho, garantindo-se a contratação compulsória, como 
na Itália, de 1% a 15%; França, Alemanha, Áustria, 4%, e na Polônia, 6%. 

A lei brasileira foi regulamentada pelo Decreto nº. 3.298/99 prevendo a forma de contratação da 
pessoa portadora de deficiência e demais mecanismos afetos às necessidades de apoios especiais de cada 
deficiência. Além disso, delegou a atribuição ao Auditor Fiscal, do Ministério do Trabalho, de fiscalizar as 
empresas no cumprimento dos percentuais de cotas. Aquelas que não os cumprem são multadas e denunciadas 
ao Ministério Público do Trabalho. 

Sociologicamente as repercussões geradas por características subjetivas perceptíveis que não se 
constituam em deficiências na definição legal da palavra, devem ser consideradas quando da análise das 
oportunidades individuais deixadas de serem conquistadas em sua decorrência. Na verdade, o critério 
observado é apenas o da incapacidade subjetiva, relegando-se as conseqüências advindas das reações sociais 
negativas. As atividades decorrentes da implementação da lei de cotas contribuem para o desenvolvimento 
emocional, ético e cognitivo desses trabalhadores com deficiências ao longo do seu processo de socialização 
e construção de sua identidade social.

 Para melhor entendimento Goffman97 acrescenta que o indivíduo estigmatizado tende a ter as 
mesmas crenças sobre identidade que se tem; isso é um fato central. Para o autor, seus sentimentos mais 
profundos sobre o que ele é podem confundir a sua sensação de ser uma “pessoa normal”, um ser humano 
como qualquer outro, uma pessoa, portanto, que merece um destino agradável e uma oportunidade legítima, 
e “serviço não é, em geral, senão uma expressão para o valor de uso particular do trabalho, na medida em 
que este não é útil como coisa, mas como atividade”108.

O presente trabalho se propõe a subsidiar o conhecimento científico já existente e a sociedade de 
maneira geral poderá beneficiar-se pela inclusão de novos trabalhadores no mercado e especificamente para 
atender ao grave problema consistente na falta de efetividade dos direitos decorrentes da legislação de cotas 
para os trabalhadores com deficiências. 

A Coordenação Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - CORDE, órgão 
instituído pelo Decreto nº. 93.481 de 29.10.1986 do Ministério da Justiça, no Departamento de Promoção 
dos Direitos Humanos da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos responsável pela gestão de políticas 
voltadas para integração da  pessoa portadora de deficiência, tendo como eixo focal a defesa de direitos e a 
promoção da cidadania,  aponta taxa de 10% da população brasileira composta de portadores de deficiência, 
inclusos os deficientes físicos, auditivos, visuais, mentais e os de deficiência múltipla, porcentagem semelhante 
à apresentada pela Europa, que possui cerca de 38 milhões de pessoas.

O censo 2000 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) foi o primeiro a fazer uma 
investigação detalhada sobre a deficiência. Foi considerada deficiência pelo IBGE a caracterização do uso 
de aparelhos para surdez, próteses, muletas, cadeira de rodas e englobando todos os tipos de deficiência. 
Os resultados do censo mostraram um número maior de portadores de deficiência do que o esperado: 
24,5 milhões de pessoas, o que representa 14,5% da população brasileira. O IBGE afirma que o conceito de 
deficiência utilizado, o de delimitação de atividades, seguiu as recomendações da OMS (Organização Mundial 
da Saúde) e da ONU (Organização das Nações Unidas). Emergiu um “modelo médico da deficiência” muito 
ligado á reabilitação, sendo que a deficiência era considerada “um problema” de pessoas, que deveria ser 
resolvido com tratamento e adaptação ao contexto social. Iniciou-se o movimento de inserção das pessoas 
portadoras de deficiência, Cria-se o conceito da integração: “as pessoas diferentes deveriam se assemelhar à 
maioria”119. 

9 7 GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Trad.: Márcia Bandeira de Mello Leite 
Nunes. Rio de Janeiro: Zahar, 2. ed., 1978, p. 16 et seq.
10 8 MARX, Karl. O capital. Livro 1, Capítulo VII: Processo de Trabalho e Processo de Produção de Mais Valia, p. 78. Disponível 
em: http://www.marxists.org/portugues/marx/1867/ocapital-v1/vol1cap07.htm. Acesso em 03 de jan. de 2011.

11 9 SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão. Construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: WVA, 1991.

2.1. A Judicialização: a importância da autopoiesis na Justiça do Trabalho 

A partir das teorias da judicialização encontram-se aquelas que consideram cada uma a seu modo, 
influências recíprocas entre o universo jurídico e o social, político e econômico como o caminho para 
explicar o fenômeno da judicialização. Neste grupo, podemos incluir dois eixos de interpretação do fenômeno, 
tomando-se emprestada a tipologia de Luiz Werneck Vianna1210: a substancialista leitura mais otimista quanto 
aos efeitos da judicialização para a democracia, cujos representantes são Ronald Dworkin1311 e Mauro 
Cappelletti1412, e a procedimentalista que trata com maior pessimismo os efeitos que a judicialização vêem 
produzindo nas sociedades democráticas, representadas por Garapon1513 e Habermas1614, embora situados 
em matrizes teóricas bastante distintas Dworkin, Cappelletti e Garapon buscam compreender a judicialização 
a partir do referencial da principal personagem do poder judiciário: o juiz. 

O caso brasileiro não se furta a este modelo e o tema da judicialização vem despertando bastante 
atenção, sobretudo no tocante ao seu papel no processo de redemocratização do país e o papel do judiciário na 
compensação de nossos déficits democráticos e na promoção de nossos direitos de cidadania, marcadamente 
após a promulgação da Constituição Cidadã de 1988 pode vislumbrado considerando especificamente o 
poder judiciário brasileiro e a Justiça do Trabalho, compreenderemos a evolução do número de processos 
recebidos a partir das teorias da judicialização. 

A Justiça do Trabalho foi instalada em 1°/05/1941, embora os primeiros ensaios para a criação de 
uma justiça especializada em tratar os conflitos entre capital e trabalho tenham nascido ainda nos anos 30, 
no contexto da criação das principais instituições de nosso mercado de trabalho. Durante seus mais de 60 
anos de existência, o número absoluto de processos recebidos e julgados por suas três instâncias varas do 
trabalho, TRT’s e o TST - praticamente só fez crescer, com especial atenção, embora refletindo dinâmicas 
distintas em cada uma das instâncias, ao comportamento do final dos anos 80 e início dos 90. Observando-se 
os dados das varas do trabalho entre 1941 e 2002, se percebe os diferentes ritmos de crescimento. 

As curvas que mostram a evolução do número de processos recebidos nas varas com movimento 
crescente desde os anos 40. Podemos supor que o crescimento do número de processos recebidos pelas varas 
do trabalho observado nos anos 90 explica-se pela própria dinâmica de expansão do mercado de trabalho. 
Estudando mediante a PEA, o crescimento dos anos 90 não é o único a se destacar ao longo da série, pois 
também nos anos 60 observamos uma explosão de litígios trabalhistas. Relativizados os números de litígios 
nas varas do trabalho observa-se o seu crescimento, merecendo atenção para explicar este comportamento. 
Recorrendo às teorias tradicionais da judicialização podemos tomar dois caminhos: leituras mais positivas, 
o crescimento refletiria uma crescente consciência e acessibilidade aos direitos de cidadania, neste caso, 
em especial, aos do trabalho; Interpretações mais negativas o crescimento dos litígios seria resultante do 
afastamento dos trabalhadores de outros circuitos de participação da vida social e política do país, onde 
tradicionalmente seus direitos seriam pleiteados.  

No primeiro caso, parece razoável supor que a maior consciência e acesso aos direitos do trabalho 
possam estar contribuindo em algum grau para o crescimento das demandas nos anos 90, mas é pouco provável 
que seja este o fato comande esta dinâmica, sobretudo se observados outros indicadores de nosso mercado 
de trabalho como o aumento o trabalho informal, da precariedade e do próprio desemprego, que denunciam 
a pequena condição de barganha do trabalhador brasileiro. No segundo caso, dentre as interpretações mais 
pessimistas, relaciona-se o argumento da rigidez de nosso mercado de trabalho1715, segundo o qual o número 
de processos cresce diante do estímulo da própria legislação, rígida e inibidora de outros tipos de negociação 
alternativa à via judicial. 

A Constituição de 1988 criou incentivos para que o trabalhador acione a justiça, esvaziando-se assim 

12 10 VIANNA, Luiz J. Werneck et al. Op. cit.
13 11 DWORKIN, Ronald. Los derechos en serio. Barcelona: Ariel, 1984. 
14 12 CAPPELLETTI, Mauro.  Juízes Legisladores?  Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1999. 

15 13 GARAPON, Antoine. O juiz e a democracia: o guardião das promessas. Rio de Janeiro: Renavan, 1999. 
16 14 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade, v. II, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. 

17 15 CAMARGO, José Márcio. Flexibilidade e produtividade do mercado de trabalho brasileiro. In: Flexibilidade do 
mercado de trabalho brasileiro, CAMARGO, José Márcio (org.), Rio de Janeiro: FGV, 1996.  No mesmo sentido: POCHMANN, 
Marcio; MORETTO, Amilton.  Reforma trabalhista: a experiência internacional e o caso brasileiro. Cadernos Adenauer III, 2002, 
Sindicalismo e Relações Trabalhista, nº. 2, Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer, jul. de 2002. 
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quaisquer espaços de negociação na firma. Contrariando este argumento, mas ainda na mesma linha de 
interpretações mais negativas do processo da judicialização, está a idéia de que as demandas crescem em 
razão de uma crise de legitimidade da norma trabalhista em nosso modelo legislado de relação do trabalho1816. 
Neste modelo, diante da ausência ou insuficiência de um poder de trabalho organizado e de um órgão fiscal 
do Estado, os empregadores consideram pouco custo só evadir-se das normas trabalhistas. 

A Justiça do Trabalho torna-se assim o espaço último para a afirmação e cumprimento dos direitos 
trabalhistas burlados. A maior evidência deste mecanismo era o crescimento das taxas de informalidade de 
nosso mercado de trabalho durante o período estudado. Ao menos para o período marcado a partir de 1988 
as demandas crescem em razão de expectativas em torno do novo ordenamento e da capacidade do sistema 
responder a estas, o que é expresso pelo crescimento do número das varas do trabalho que praticamente 
acompanham o incremento dos litígios. Trata-se de um fenômeno jurídico e para ele também contribuem 
fatores externos ao sistema jurídico e as teorias tradicionais da judicialização trabalham com a idéia de que 
a evolução do judiciário sofre influências diretas das transformações sociais, políticas e econômicas de seu 
entorno. 

Não se trata, porém, de negar a importância das teorias da judicialização que excluem o componente 
da autonomia do sistema e advogam a maior responsabilidade das influências externas ao sistema em sua 
evolução, mas sim de agregar a elas as explicações fundadas no conceito de autopoiesis, reunidas aqui sob o 
título de teorias da juridicização. Os desafios de compreender as novas configurações do poder judiciário 
são grandes.  Apesar de o tema da judicialização estar sendo abordado por um número crescente de autores 
contemporâneos, parece ainda restar muito a se dizer sobre seus caminhos, valendo-se de um permanente 
esforço da filosofia do direito e da ciência política na direção de sua melhor compreensão. Mesmo em sua 
dimensão quantitativa, as dificuldades, quando não impossibilidades, de se caracterizar o processo sempre se 
fizeram presentes. 

O crescimento de litígios reportado nas últimas décadas e reflexo de novos paradigmas sobre os quais 
se colocam o direito e o poder judiciário, nascidos da crise das estruturas do welfare state e das tendências 
de materialização do direito. Se de fato, os novos papéis do Judiciário emergem no contexto da crise dos 
mecanismos do Welfare State, entendê-los parece fazer parte da reflexão sobre os novos paradigmas pós-
moderno que sinalizam entendimentos do mundo atual, quer seja de nossas estruturas políticas a democracia 
quer seja de nosso sistema econômico o capitalismo. 

Voltando-se para o caso brasileiro estamos diante de um duplo desafio. Para além da compreensão 
dos atuais mecanismos de judicialização, é dever entendê-los em um contexto de instituições democráticas, 
embora em progresso, ainda bastante frágeis e de mecanismos de welfare nunca plenamente ou mesmo 
marginalmente consolidados. 

Compreender os rumos de uma das vertentes deste sistema a Justiça do Trabalho mostra-se 
particularmente importante. Seus tribunais competentes para lidar com os conflitos relativos à relação de 
trabalho parecem passar lato sensu importantes mecanismos de realização de justiça social.  E, em tempos 
de profundas mudanças na relação de emprego, mais atenção ainda deveria ser dada ao entendimento de 
sua atuação e eficiência, pois em última instância cabe a ela a proteção daqueles mais economicamente 
desfavorecidos, igualmente detentores dos direitos mais flexíveis ou não sociais e do trabalho. Tratar do 
fenômeno da judicialização neste âmbito significa também tentar compreender estes novos desafios. 

2.2. Judicialização ou Juridicização: qual a melhor solução para a efetividade dos direitos dos 
trabalhadores com deficiência 

A judicialização pode significar tanto o tratamento judicialmente um determinado fato, ou seja, como 
uma demanda individual ou coletiva pode ser solucionada pelo Poder Judiciário, como os limites desta 
solução podem ultrapassar a atuação dos procedimentos típicos desse poder1917. No Brasil, o sentido que 
comumente a literatura emprega para o fenômeno da judicialização é no sentido do ativismo do Judiciário 

18 16 CARDOSO, Adalberto Moreira. Direito do trabalho e relações de classe no Brasil contemporâneo.  In: A democracia 
e os três poderes no Brasil, VIANNA, LUIZ WERNECK (org.), Belo Horizonte: Editora UFMG e Rio de Janeiro: IUPERJ/FAPERJ, 
2002. 

19 17 TATE, Neal; VALLINDER, Tobjörn. The global expansion of judicial power. New York: New York University Press, 
1995, p. 15.

ou de sua desneutralização2018. Enquanto a juridicização coletiva dos conflitos, segundo Lopes é parte de uma 
“(...) longa história da técnica jurídico-processual de individualizar os conflitos começa a ser questionada por 
movimentos reivindicando soluções coletivas [...] destrói-se um pouco a crença do direito-mito, mas fica 
aberta a crença no direito-ação”2119. 

No Brasil, há um marco temporal definido quando se iniciou as mudanças no Poder Judiciário a partir 
do processo da judicialização. Porém, após a promulgação da Constituição de 1988 diversos direitos foram 
efetivados devido à nova ordem democrática estabelecida. Em pesquisas realizadas por Luiz Werneck Vianna 
dois fenômenos distintos: a judicialização da política e a judicialização das relações sociais2220. 

A expressão judicialização da política pode ser compreendida pelo processo segundo o qual se indica 
a capacidade do Poder Judiciário de garantir os direitos fundamentais. Embora a expressão judicialização 
da política acentuar a ideia de interpenetração entre política e justiça, tal perspectiva não é homogênea. 
Desse modo, um novo campo alternativo se estabelece além das noções clássicas de sociedade civil, partidos, 
representação da formação da vontade majoritária é modificada a partir de novos procedimentos políticos de 
mediação e concessão dos procedimentos judiciais ampliando os atores envolvidos. A judicialização estende-
se à regulação da sociabilidade e das práticas sociais, a tais processos passou-se a denominar judicialização 
das relações sociais.

Seguindo a orientação formulada por Luiz Werneck Vianna, preferimos a adoção da nomenclatura 
judicialização, pois caracteriza a “intervenção judicial na legislação dos estados se revista, em geral, de um 
inequívoco caráter racionalizador”2321.

2.2.1. O caso da saúde e a juridicização: a sinalização de um novo paradigma para as demanda coletivas

Um dos primeiros casos emblemáticos que se empregou o fenômeno da judicialização da política 
refere-se à questão da saúde. O Ministério Público foi considerado um dos principais órgãos para a efetivação 
do processo da saúde enquanto direito, pois é capaz de institucionalmente criar um espaço de diálogos entre 
os principais atores que compõem o processo de formulação, gestão e fiscalização das políticas públicas em 
saúde. Contudo, através dos novos arranjos institucionais alcançados a partir da horizontalidade de ações 
sobre as demandas da saúde concluí-se que a judicialização era um mecanismo centrado no magistrado com 
amplo poder decisório inibindo práticas mais democráticas e céleres para a solução dos problemas da saúde. 
Como propõe Felipe Dutra Asensi2422 a respeito das demandas em saúde, o Ministério Público superou uma 
lógica de efetivação centrada no juiz e propôs outras formas de atuação baseadas na ideia da juridicização 
das relações sociais. 

Prossegue Asensi2523 que os principais pontos críticos a respeito da atuação do Judiciário a respeito da 
judicialização da saúde são: 1) receio de alguns magistrados em julgar demandas coletivas; 2) a impossibilidade 
de julgamento das ações coletivas de forma conservadora; 3) ausência de sensibilidade à especificidade dos 
direitos sociais, dentre eles à saúde. Assim, o Judiciário não se encontra ainda preparado para lidar com tais 
demandas, especialmente no caso da saúde, devido a exigência de conhecimentos técnicos, organizacionais e 
estruturais que envolvem questões específicas sobre o tema. 

Novos cenários devem ser idealizados para solução destes conflitos mitigando a estrutura de 
funcionamento burocrática criada quando se aciona o Judiciário. É preciso a adoção de técnicas de mediação 

20 18 VIANNA, Luiz Werneck; BURGOS, Marcelo; SALLES, Paula. Op. cit., p. 41. Importante destacar que o Judiciário estendeu 
seu poder a domínios antes reservados a outras forças, como ressalta GRIMM, apud, VIANNA, et al., “é preciso que ele tenha sido 
instituído como tal e dotado de competências que lhe permitam solucionar conflitos políticos e sociais. A decisão que emprestou 
autoridade ao judiciário a fim de dirimir tais conflitos não foi, na origem, tomada pelo juiz, mas pelo político. Sem a vontade do 
político de delegar ao juiz a sua resolução, o ativismo judiciário se encontraria privado de fundamento institucional. Com efeito, 
[conclui seu argumento Grimm,] constata-se, ao longo do século XX, como resultado de decisões políticas, uma regular expansão 
de poderes concedidos aos juízes (apud Badinter e Breyer, 2003, p. 24)”.
21 19 LOPES, José Reinaldo L. Direito e práxis social. Legislativa (separata). Brasília. Ano 27, n. 105, jan./mar. 1990, p. 201.
22 20 VIANNA, Luiz Werneck; BURGOS, Marcelo; SALLES, Paula. Segundo os autores “O fato de que, especialmente a partir 
dos anos de 1970, os juízes – inclusive os do sistema da civil law, contrariando uma pesada tradição – cada vez mais ocupem lugares 
tradicionalmente reservados às instituições especializadas da política e às de auto-regulação societária, longe de significar ambições 
de poder por parte do judiciário, aponta para processos mais complexos e permanentes”.
23 21 Idem, p. 44.
24 22 ASENSI, Felipe Dutra. Judicialização ou juridicização? As instituições jurídicas e suas estratégias na saúde. Physis: Revista 
de Saúde Coletiva, v.20, n. 1, Rio de Janeiro, 2010.
25 23 Idem.
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e negociação céleres que visam a efetivação de direitos existentes e na construção de novos direitos. 
A respeito da juridicização2624 da saúde, o Ministério Público tem desempenhado um importante papel, 

implementando ações que podem ser resumidas em cinco características: 1) se na judicialização, o Judiciário 
tem o papel de solução definitiva de um determinado conflito, na juridicização predomina o processo de 
negociação, mediação e concessão recíprocas entre os atores cujo resultado é construído consensualmente; 
2) no fenômeno da judicialização é o monopólio do poder de legislar, enquanto a juridicização se busca 
estratégias pró-ativa de políticas públicas e a consolidação de recursos e diretrizes a serem discutidos e 
implamentados pelos diversos atores envolvidos no processo; 3) na judicialização o papel do Poder Judiciário 
consiste na definição de direitos para as partes sem, necessariamente, ocorrer a incorporação de critérios 
sociais mais justos2725; na juridicização a sociedade civil ganha papel de destaque porque é um importante 
agente na formulação de consensos ganhando uma macro dimensão; 4) no Brasil, a judicialização acaba 
servindo com instrumento de controle de constitucionalidade, destacando preponderantemente os órgãos 
de cúpula, tais como o Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores2826, a juridicização observa-se a 
pluralidade de instituições no processo de interpretação constitucional; 5) as demandas na chegam ao Poder 
Judiciário sob a guisa de proteção dos princípio da separação de poderes e da adesão ao direito sob forma 
de códigos2927, na juridicização considera-se os contextos em que as demandas encontram-se e as principais 
para alcançar a satisfação destas causas.

Concluí-se que os instrumentos extrajudiciais são importantes mecanismos para alcançar a efetivação 
de políticas públicas destinadas à saúde, permitindo que outros atores e instituições possam participar do 
processo de construção dessas políticas, não se limitando a judicialização das ações. Contudo, no que se 
refere à questão do portador de deficiência e a previsão de seus direitos previstos na Lei de Cotas o melhor 
mecanismo para efetivá-los é a criação de uma vara especializada para analise dessa demanda específica. 

Conclusão

 Nas últimas décadas do século XX, trabalhos no campo da filosofia do direito e da ciência política 
registraram uma invasão do direito nas diversas áreas da vida social. Vivemos em uma sociedade dominada 
pelo direito em questões relativas à vida privada, econômica, social e política que buscam agora os tribunais 
o fenômeno é conhecido por expressões como ativismo do judiciário, sociedade litigiosa, protagonismo do 
judiciário, desneutralização do judiciário.

Conforme destacado o relatório “Justiça em Números” divulgado no ano de 2010, pelo presidente 
do CNJ, ministro Cezar Peluso. Nele a Justiça do Trabalho é indicada como a mais célere do país: de cada 100 
processos em tramitação no ano passado, cinquenta e um foram decididos, o que demonstra ser essa a Justiça 
que mais rapidamente atende à população. 

A Justiça Federal e a Justiça do Trabalho responderam por 26% da demanda registrada na pesquisa na 
primeira Justiça Federal a razão é de 1.613 processos por cem mil habitantes, e na do Trabalho, 1.422. Para 
julgar os processos, o país possui atualmente 312,5 mil servidores  e 16,1 mil magistrados, uma média de 8 
juízes para cada 100 mil habitantes. Para efeito de comparação, em países desenvolvidos como Espanha, Itália 
e Portugal, existem cerca de dezoito magistrados por cem mil habitantes. Conforme o presidente do CNJ, 
a produtividade dos juízes brasileiros está crescendo. No ano passado, os magistrados decidiram, em média, 
1.439 processos.

Os direitos dos deficientes aos aspectos do mundo pós moderno para uma exposição dos preceitos 
legais relacionados à reserva de vagas nas empresas privadas, sua formação profissional e ingresso no mercado 
de trabalho, bem como mencionando os benefícios assistenciais assegurados aqueles cujas oportunidades não 
são efetivadas. Em uma abordagem direta dos resultados da atual política de cotas brasileira, questiona-se o 
argumento defendido pelas empresas, relativo à falta de qualificação e as dificuldades de preenchimento das 
vagas reservadas. 

Assim, é possível perceber a existência de diferentes formas empresariais de agir perante a Lei 

26 24 TATE, Neal; VALLINDER, Tobjörn. The global expansion of judicial power. New York: New York University Press, 
1995, p. 15.

27 25 VIANNA, Luiz J. Werneck et al. A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 
1999, p. 43.
28 26 Op. cit., p. 47. 
29 27 Idem, p. 12.

de Cotas, maneiras estas que variam do simples desprezo ao comando legal até o discurso socialmente 
responsável. Após analisarmos o papel das entidades voltadas para a defesa dos interesses das pessoas com 
deficiência e verificarmos a diversidade de tratamentos que as empresas privadas dispensam à Lei de Cotas, 
concluímos que as sanções ou os incentivos econômicos devem ser feitos em razão da própria forma de agir 
da empresa diante do comando legal.
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FERRAMENTA GARANTIDORA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS?
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Resumo: 
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), criado em 1990, adotando a Doutrina da Proteção Integral, 
diferenciou o atendimento dos adolescentes em conflito com a lei daqueles em situação de risco, rompendo 
com a antiga estrutura do Código de Menores. O ECA definiu qual era o papel do Estado no que se refere 
à proteção e a responsabilização do adolescente em conflito com a lei criando a responsabilidade penal dos 
adolescentes. Este trabalho trata especificamente dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa 
de internação junto a Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul (FASE/RS). O objetivo 
deste artigo é compreender como a medida socioeducativa de internação pode ser compreendida como uma 
ferramenta garantidora dos direitos fundamentais expostos no Estatuto e na Constituição Federal/88. Os dados 
apresentados neste trabalho estão baseados em observações e entrevistas realizadas na Fundação, porém 
outros dados são oriundos da atuação profissional que permitiram circunscrever os limites da investigação. 
Este é um estudo ainda em andamento, porém podemos afirmar que os adolescentes privados de liberdade 
têm a sua disposição uma rede de serviços da qual não disponibilizaria, caso não fosse condenado por um ato 
infracional. O trabalho está divido em duas partes: na primeira trata-se sobre a teoria da Proteção Integral 
adotada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como, a natureza jurídica da medida socioeducativa 
de internação; num segundo momento aborda-se a estrutura de serviços de internação da FASE/RS e a 
relação do adolescente interno com o Estado. 
Palavras chaves: medida sócio-educativa; internação; adolescente; direitos.

Abstract: 
The Statute of the Child and Adolescent, created in 1990, adopting the theory of Total Protection, differentiated 
the way adolescents in conflict with the law and those in a risk situation were treated, breaking with the old 
structure of the Code of Minors. The Statute of the Child and Adolescent defines what was the role of the 
state with regard to the protection and empowerment of adolescents in conflict with the law, establishing 
the criminal responsibility of adolescents. This study deals specifically with the teenagers under internment 
social-educative measure at Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul (FASE/RS). The 
aim of this paper is comprehend how the internment social-educative measure can be faced, or not, as a tool 
which guarantees fundamental rights exposed on the Statute of the Child and Adolescent and the Federal 
Constitution/88. The informations presented here are based on observations and interviews conducted at 
the Foundation, but others informations are from the professional activities that allowed circumscribing the 
limits of the investigation. This is a study still in progress, but we can say that adolescents deprived of their 
freedom have a network of services at their disposal, which isn’t available unless they commit a felony. This 
work is divided in two parts: the first part deals with the theory of Total Protection adopted by the Statute of 
the Child and Adolescent, as well as the legal nature of the internment’s social-educative measure; the second 
part approaches Fundação de Atendimento Sócio-Educativo/ RS internment service structure of FASE/RS and 
the relationship between the interned adolescent and the Estate.
Key words: social-educative measure; internment; adolescent; rights.
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INTRODUÇÃO
 Este artigo trata dos adolescentes internos da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo – FASE/
RS, especificamente aqueles da Unidade de Internação Provisória Carlos Santos (CIPCS), a partir da estrutura 
de atendimento disponibilizada a eles em comparação com a estrutura de atendimento da rede pública. 
O objetivo deste artigo é compreender como a medida socioeducativa de internação pode ou não ser 
encarada como uma ferramenta garantidora dos direitos fundamentais expostos no Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Este é um trabalho escrito a quatro mãos, privilegiando a visão do direito de um dos 
pesquisadores, a partir das impressões profissionais deste, como Advogada e Assistente de Direção de uma 
das Unidades de internação da FASE/RS, em conjunto com a visão da antropologia e da sociologia do outro 
pesquisador. 

Na primeira parte trata-se sobre a Doutrina da Proteção Integral adotada pelo Estatuto da Criança e 
do Adolescente, a qual estabeleceu uma transformação paradigmática, pois substituiu o Código de Menores de 
1979, que até então estava em vigor, indo ao encontro da Constituição Federal de 1988 e demais documentos 
internacionais de proteção à criança e ao adolescente, tais como Declaração Universal dos Direitos da Criança, 
bem como a Convenção Internacional dos Direitos da Criança. O Estatuto da Criança e do Adolescente 
definiu qual era o papel do Estado no que se refere à proteção e a responsabilização do adolescente em 
conflito com a lei criando a responsabilidade penal dos adolescentes. Em conjunto trabalharemos com a 
natureza jurídica da medida socioeducativa de internação, questionando a existência do caráter punitivo da 
medida socioeducativa.

Num segundo momento aborda-se a estrutura de serviços de internação da Fundação de Atendimento 
Sócio-Educativo/ RS com base no Programa de Execução de Medida Sócio-Educativa de Internação e Semi-
liberdade (PEMSEIS), e a relação do adolescente interno com o Estado, a partir do acesso a rede de serviços 
disponibilizada pela Fundação que se conflita com o acesso a rede de serviços públicos que este adolescente 
possuía até a internação. Os dados apresentados são do período de 2006 a 2010.

1 O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E OS FUNDAMENTOS DA DOUTRINA 
DA PROTEÇÃO INTEGRAL

Em 1988, a nossa Constituição, antecipando-se à Convenção das Nações Unidas de Direito da 
Criança, aderiu integralmente à Doutrina da Proteção Integral, através dos seus artigos 227 e 2283. Sua 
importância deve-se ao fato de ter contribuído para a consolidação da Doutrina das Nações Unidas de 
Proteção Integral à Criança. Antes dela – em 1985 – foram criadas ainda as Regras Mínimas das Nações 
Unidas para a Administração dos Direitos dos Menores, e, posteriormente, as Regras das Nações Unidas 
para a Proteção dos Menores Privados de Liberdade e as Diretrizes das Nações Unidas para a prevenção da 
Delinqüência Juvenil, ambas em 1990.

Este conjunto normativo alterou a antiga concepção tutelar, concebendo a criança e o adolescente 
como sujeito de direito, titular de direitos e obrigações próprios de sua condição de pessoa em desenvolvimento, 
tornando-o protagonista da sua própria história. Esta nova legislação deu uma diretriz ao funcionamento da 
Justiça da Infância e Juventude, abandonando o conceito de menor, como subcategoria de cidadania.4
 A ideologia incorporada no texto Constitucional serviu como princípio norteador do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), o qual regulamentou os dispositivos constitucionais da matéria. O Estatuto 
da Criança e do Adolescente foi criado através da Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990, considerando “criança 
(...) a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade”5. 
A ideologia que norteia o Estatuto em debate se assenta no princípio de que todas 

[...] as crianças e todos os adolescentes, sem distinção, desfrutam dos mesmos direitos 
e sujeitam-se a obrigações compatíveis com a peculiar condição de desenvolvimento 

3  Cf. BRASIL. Constituição Federal. “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. E, Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, 
sujeitos às normas da legislação especial.
4  SARAIVA, João Batista da Costa. Adolescente em Conflito com a Lei – da indiferença à 
proteção integral: Uma Abordagem sobre a responsabilidade penal juvenil. Porto Alegre. Livraria do 
Advogado. 2003.
5  BRASIL. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990.
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que desfrutam, rompendo, definitivamente com a idéia até então vigente de que 
os Juizados de Menores seriam uma justiça para os pobres, posto que, analisada a 
doutrina da situação irregular, constatava-se que para os bem-nascidos, a legislação 
baseada naquele primado lhes era absolutamente indiferente.6

A Doutrina da Proteção Integral tem como fundamento a concepção de que crianças são sujeitos 
de direitos frente à família, à sociedade e ao Estado. Rompe com a idéia de que “sejam simples objetos de 
intervenção no mundo adulto, colocando-os como titulares de direitos comuns a toda e qualquer pessoa, bem 
como de direitos especiais decorrentes da condição peculiar de pessoas em processo de desenvolvimento”7.

O “menor”, que era mero objeto do processo, foi devidamente elevado à condição de sujeito de 
direitos. Estava reconhecida sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. No aspecto jurídico, neste 
momento surgia o sistema de responsabilização penal do adolescente em conflito com a lei e das ações civis 
públicas como instrumentos de exigibilidade dos direitos da criança e do adolescente. Ou seja, surge um novo 
entendimento sobre a difusividade dos direitos. 

Ressalta-se, que para Saraiva8, uma das principais criações do ECA foram os Conselhos de Direitos 
e os Conselhos Tutelares, pois descentralizaram as políticas públicas na área da infância e da juventude e 
possibilitaram que a criança e o adolescente não fossem encaminhados ao sistema policial ou judiciário 
normativo, nos casos em que fossem vítimas de qualquer tipo de violação de seus direitos.

Com a Doutrina da Proteção Integral, mais do que nunca se tornou obrigatório o fornecimento às 
pessoas em desenvolvimento de todos os meios para o seu pleno crescimento, seja este físico, mental, moral, 
espiritual ou social. Esta legislação definiu o papel do Estado no que se refere à proteção e a responsabilização 
do adolescente em conflito com a lei criando a responsabilidade penal dos adolescentes. O adolescente infrator, 
pessoa entre doze e dezoito anos, autor de conduta contrária à lei penal responderá a um procedimento para 
apuração de seu ato, sendo possível a aplicação de uma medida socioeducativa. No entanto, a criança, pessoa 
com até doze anos incompletos, que pratica ato contrário à lei penal fica sujeita apenas à aplicação de uma 
medida protetiva.

1.1 DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PREVISTAS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE E SUA NATUREZA JURÍDICA

No ordenamento jurídico brasileiro, desde a Reforma Penal de 1984, a pena apresenta natureza 
mista: é retributiva e preventiva, conforme dispõe o art. 59, caput, do Código Penal. Caracteriza-se, a sanção 
penal, portanto, como uma retribuição, ao criminoso, pelo mal praticado, ao mesmo tempo em que visa 
prevenir a prática de novos crimes, seja pelo apenado (prevenção especial), seja pelas pessoas da comunidade 
(prevenção geral). Dentro da prevenção especial situa-se, também, o caráter ressocializador do agente, que 
deixando de lado a senda criminosa, estará se reinserindo na sociedade.

O ECA definiu ato infracional no seu artigo 103, dispondo: “Art. 103. Considera-se ato infracional a 
conduta descrita como crime ou contravenção penal”. Saraiva salienta que “não existe mais o vago e impreciso 
conceito de ‘desvio de conduta’, tantas vezes invocado no sistema anterior, sob arrimo do art. 2°, inc. V, do 
antigo Código de Menores, para segregar ‘menores’ inconvenientes”9. E, posteriormente, complementa: “Ou 
seja, somente haverá medida sócio-educativa se ao adolescente estiver sendo atribuída a prática de uma 
conduta típica”10.

Conseqüência disso é que todo aquele considerado inimputável, ou seja, menor de dezoito anos 
na data do cometimento do ato infracional estará sujeito às medidas previstas no ECA. Conquanto, há de 
6  SARAIVA, João Batista da Costa. Adolescente em Conflito com a Lei – da indiferença à 
proteção integral: Uma Abordagem sobre a responsabilidade penal juvenil. Porto Alegre. Livraria do 
Advogado. 2003, p.25.
7  MARÇURA, Jurandir Norberto; CURY, Munir; PAULA, Paulo Afonso Garrido de. Estatuto da 
Criança e do Adolescente Anotado. São Paulo: RT, 2002, p.21.
8  SARAIVA, João Batista da Costa. Adolescente em Conflito com a Lei – da indiferença à 
proteção integral: Uma Abordagem sobre a responsabilidade penal juvenil. Porto Alegre. Livraria do 
Advogado. 2003.
9  SARAIVA, João Batista da Costa. Adolescente em Conflito com a Lei – da indiferença à 
proteção integral: Uma Abordagem sobre a responsabilidade penal juvenil. Porto Alegre. Livraria do 
Advogado. 2003, p.77.
10  Op. Cit.

se ressaltar que às crianças que praticarem um ato infracional somente poder-se-ão aplicar as medidas de 
proteção previstas no artigo 10111.

O artigo 112 do Estatuto estabelece as medidas socioeducativas aplicáveis aos adolescentes autores 
de ato infracional através de um rol taxativo, sendo vedada a aplicação de medidas diversas daquelas enunciadas. 
Estas medidas dividem-se em dois grupos: as não privativas de liberdade e as privativas de liberdade. As não 
privativas de liberdade se classificam em advertência, reparação de dano, prestação de serviço à comunidade 
e liberdade assistida. As medidas privativas de liberdade são consideradas as mais rigorosas, consistindo na 
semiliberdade e internação.

A medida de internação, sobre a qual trabalharemos, é considerada a mais gravosa de todas, devendo 
ser utilizada apenas e tão somente em atos infracionais de grande relevância social. Segundo Volpi “a restrição 
de liberdade deve significar apenas limitação do exercício pleno do direito de ir e vir e não de outros direitos 
constitucionais, condição para sua inclusão na perspectiva cidadã”12.

 Não havendo limites previstos em lei para a aplicação de medida socioeducativa em cada conduta 
descrita como crime ou contravenção penal, resta ao juiz que o faça, em cada caso concreto, com observância 
do que estabelece o art. 112 do ECA, em seus parágrafos 1º, 2º e 3º, segundo os quais: a medida aplicada 
ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração; 
em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho forçado; e os adolescentes 
portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento individual e especializado, em local 
adequado às suas condições.13

 O Estatuto14 estabelece três princípios para a aplicação da internação: o primeiro é o da brevidade, 
visto que a medida deve durar apenas pelo período de readaptação do adolescente, o segundo é o da 
excepcionalidade, ou seja, deve ser a última das medidas aplicadas e, por fim, o princípio do respeito à 
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Além disso, em seu artigo 122, estabelece que a medida de 
internação poderá ser aplicada quando o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência 
a pessoa, quando ocorre a reiteração no cometimento de outras infrações graves e pelo descumprimento 
reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. Ou seja, trata-se de medida a ser utilizada em 
último caso, pois “em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada”15.

Já no que diz respeito à natureza jurídica das medidas socioeducativas há divergências. Para 
autores como Olympio Sotto Maior, do Ministério Público do Estado do Paraná, as medidas em comento, 
como seu próprio nome indica, são socioeducativas e não punitivas, tendendo a interferir no processo de 
desenvolvimento do adolescente e objetivando melhor compreensão da realidade e efetiva integração social. 
Maior afirma que: 

[...] imagina-se que a excelência das medidas sócio-educativas se fará presente quando 
propiciar aos adolescentes oportunidades de deixarem de ser meras vítimas da 

11  Artigo 101 – Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente poderá 
determinar, dentre outras, as seguintes medidas: I – encaminhamento aos pais ou responsável, mediante, 
termo de responsabilidade; II – orientação, apoio, acompanhamento temporários; III – matricula e freqüência 
obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental; IV – inclusão em programa comunitário ou 
oficial de auxilio à família, à criança e ao adolescente; V – requisição de tratamento médico, psicológico ou 
psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; VI – inclusão em programa oficial ou comunitário de 
auxilio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; VII – abrigo em entidade; VIII – colocação em 
família substituta;
12  VOLPI, Mario. O adolescente e o ato infracional. 4ª Ed. São Paulo: Cortez, 2002, p.28.
13  Id. Art.112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar 
ao adolescente as seguintes medidas: I - advertência; II - obrigação de reparar o dano; III - prestação de 
serviços à comunidade; IV - liberdade assistida; V - inserção em regime de semi-liberdade; VI - internação 
em estabelecimento educacional; VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. § 1º A medida aplicada 
ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. 
§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho forçado. § 3º Os 
adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento individual e especializado, 
em local adequado às suas condições.
14  Artigo 121 do ECA.
15  BRASIL. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990.



485484

sociedade injusta que vive para se constituírem em agentes transformadores desta 
mesma realidade.16

Para outros juristas, como o Desembargador Amaral e Silva, do Tribunal de Justiça do Estado de 
Santa Catarina, a medida socioeducativa é vista como uma espécie do gênero das penas, classificando-a como 
uma resposta, uma responsabilização pelo ato delituoso. Para Amaral e Silva:

[...] se a simples advertência, materializada através da repreensão, da ameaça de 
sanções mais graves, não tiver caráter penal, não corresponder a uma punição? A que 
corresponderá? Prestação de serviços à comunidade é pena restritiva de direitos na 
maioria das legislações penais de adultos. Liberdade assistida não passa do probation da 
legislação penal comum. A internação, eufemismo, corresponde à privação da liberdade. 
É cediço que a expressão pena pertence ao gênero das respostas sancionatórias e que 
as penas se dividem em disciplinares, administrativas, tributárias, civis, inclusive sócio-
educativas. São classificadas como criminais quando correspondem a delito praticado 
por pessoa de 18 anos ou mais, imputável frente ao Direito Penal Comum. Embora de 
caráter predominantemente pedagógico, as medidas sócio-educativas, pertencendo 
ao gênero das penas, não passam de sanções impostas aos jovens. 17

Ao que parece, analisando o Estatuto da Criança e do Adolescente, inviável concluir-se pela não-
abrangência do caráter retributivo, a par do educativo (preventivo e ressocializador), pela medida socioeducativa. 
Para os autores que seguem essa linha, há o chamado “Direito Penal Juvenil”, que de acordo com Saraiva, “está 
ínsito ao sistema do Estatuto da Criança e do Adolescente”. Para esse mesmo autor, 

[...] a conduta dos que negam a existência de um Direito Penal Juvenil implica 
necessariamente na conclusão de abandono dos conceitos introduzidos pelas 
normas do próprio ECA (especialmente no que respeita à responsabilidade com 
sancionamento de medida sócio-educativa e de condição de sujeito de direitos 
ostentada pelo adolescente). Não consideram o conjunto da Normativa Internacional 
e, especialmente, a Ordem Constitucional estabelecida, que contamina o sistema 
como única forma de lhe emprestar legitimação e que afirma a condição cidadã do 
adolescente, não se construindo cidadania sem responsabilidade. [...] a não-admissão 
de um sistema penal juvenil, de natureza sancionatória, significa o apego aos antigos 
dogmas do menorismo, que não reconhecia no ‘menor’ a condição de sujeito. Ou 
significa um discurso de abolicionismo penal18.

É esse o entendimento também de Mendez, segundo o qual:
[...] a construção jurídica da responsabilidade penal dos adolescentes no ECA (de 
modo que foram eventualmente sancionados somente os atos típicos, antijurídicos e 
culpáveis e não os atos ‘anti-sociais’ definidos casuisticamente pelo Juiz de Menores), 
inspirada nos princípios do Direito Penal Mínimo constitui uma conquista e um 
avanço extraordinário normativamente consagrados no ECA. Sustentar a existência 
de uma suposta responsabilidade social em contraposição à responsabilidade penal 
não só contradiz a letra do ECA (art. 103) como também constitui – pelo menos 
objetivamente – uma posição funcional a políticas repressivas, demagógicas e 
irracionais. [...] No contexto do sistema de administração da justiça juvenil proposta 
pelo ECA, que prevê expressamente a privação de liberdade para delitos de natureza 

16  MAIOR, Olympio Sotto, Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado, Comentários 
Jurídicos e Sociais. 3. ed. São Paulo: Melhoramentos, 2000., 362-6.
17  AMARAL E SILVA, Antônio Fernando do. O mito da imputabilidade penal e o Estatuto da 
Criança e do Adolescente in Revista da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina, v. 5, 
Florianópolis: AMC, 1998.
18  SARAIVA, João Batista da Costa. Adolescente em Conflito com a Lei – da indiferença à 
proteção integral: Uma Abordagem sobre a responsabilidade penal juvenil. Porto Alegre. Livraria do 
Advogado. 2003, p.71.

grave, impugnar a existência de um Direito Penal Juvenil é tão absurdo como impugnar 
a Lei da Gravidade. Se em uma definição realista o Direito Penal se caracteriza pela 
capacidade efetiva – legal e legítima – de produzir sofrimentos reais, sua impugnação ali 
onde a sanção de privação de liberdade existe e se aplica constitui uma manifestação 
intolerável de ingenuidade ou o regresso sem dissimulação ao festival de eufemismo 
que era o Direito de ‘Menores’19.

Não há como negar que tal entendimento vai de encontro a todos os preceitos do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, que é claro ao afirmar que as medidas socioeducativas serão aplicadas aos adolescentes 
que praticarem ato infracional (artigo 112), bem como que, para os casos em que o adolescente precise de 
orientação e atenção especial, por estar inserido em situação de risco, há as medidas protetivas, previstas no 
artigo 101 do ECA. 

O objetivo das medidas socioeducativas, diferentemente das medidas protetivas, além de proteger 
e educar o adolescente, é também repreendê-lo pela conduta infracional, ou não estariam colocadas 
separadamente e tampouco vetadas às crianças infratoras, que por não possuírem discernimento suficiente, 
serão apenas protegidas e educadas com a aplicação das medidas previstas no artigo 101.

A análise de cunho interpretativo-finalista é, portanto, no sentido de que, no que diz respeito ao 
caráter preventivo (educador e ressocializador) e retributivo, as penas e as medidas socioeducativas são 
equiparáveis, guardadas as devidas diferenças em sua forma de aplicação e cumprimento, já que destinadas a 
pessoas em diferentes fases de desenvolvimento. 

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo o caráter penal das medidas socioeducativas. 
Em julgados relativos à prescrição da pretensão socioeducativa, aquela Corte tem afirmado que as medidas 
socioeducativas, a par de sua natureza preventiva e reeducativa, possuem também caráter retributivo e 
repressivo20. 

O caráter retributivo das medidas socioeducativas é inegável e, embora se reconheça a sua finalidade 
socioeducativa, sua natureza jurídica é penal, não havendo, neste particular, qualquer contradição. Portanto, é 
evidente a existência de um sistema de responsabilidade penal juvenil no ordenamento jurídico brasileiro e a 
natureza penal das medidas socioeducativas.

2 A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO COMO CANAL DE ACESSO A 
DIREITOS

No que se refere aos programas de atendimento das instituições privativas de liberdade, onde os 
adolescentes cumprem medida socioeducativa de internação, geralmente há críticas em relação às condições 
das unidades, o programa pedagógico aplicado, o custo desses adolescentes para o Estado, destacando-se a 
falha dessas instituições na sua função ressocializadora. Porém, nossos dados não refutam estas impressões, 
mas revelam uma perspectiva de protagonismo adotada pelos adolescentes neste contexto de falhas e 
ausências. 
 Na atuação profissional junto ao CIPCS-FASE/RS, um dos pesquisadores identificou uma instituição 
de muitos mitos e estigmas. A concepção desta Fundação como um presídio, por suas grades e seus portões, 
foi se abrandando conforme a interlocução com os adolescentes internos, suas histórias de vida, recheadas 
pelas dificuldades sociais e conflitos familiares, e suas perspectivas para o futuro.

Ao embrear no cotidiano, meandros e conflitos desta instituição, observamos uma realidade a ser 
revelada, especialmente em seus bastidores. Aquilo que fugia as normativas do direito, como resposta em 
si mesmo, estava presente nos conflitos dos adolescentes internos da entidade. A partir disso, começamos 
a compreender a condição que leva estes jovens a se identificarem com a vida delitiva, bem como, que a 
internação, que para muitos poderia parecer uma penalização, para estes adolescentes tornava-se um momento 
para traçar o seu novo “projeto de vida”. O conceito aqui utilizado de projeto é aquele compreendido por 
Velho, como 
19  MENDEZ, Emílio Garcia, Adolescentes e Responsabilidade Penal: Um debate Latino-
America. Porto Alegre: AJURIS, ESMP-RS, FESDEP-RS, 2000, p.17.
20  Habeas Corpus nº 62179 (Relatora Ministra Laurita Vaz), julgado em 23/08/2007, em que a 5ª Turma 
do STJ concedeu a ordem, reconhecendo a prescrição da pretensão executória de medida socioeducativa 
(Publicação: DJ 24.09.2007 p. 331).
O Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicabilidade do instituto da prescrição em matéria de ato 
infracional. Enunciado nº 338 da Súmula do STJ: A prescrição penal é aplicável nas medidas sócio-educativas.
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(...) uma forma de manipular e dar uma direção a conjunto de símbolos existentes 
em uma cultura. Implica sempre algum tipo de seleção em função de experiências, 
necessidades e estratégias particulares. A possibilidade de construir e expressar 
projetos próprios é uma das maneiras de distinguir grupos sociais enquanto unidades 
com um mínimo de integração, pois o projeto é indispensável para a organização de 
indivíduos em torno de interesses comuns..21

Este conceito torna-se importante na medida em que colabora para compreender as estratégias 
desenvolvidas pelos adolescentes internos, uma vez que, não são raros os casos em que os estes jovens 
tem garantido o acesso a determinados direitos fundamentais, dos quais os mesmos são privados fora da 
instituição, tornando-se cidadãos usufruidores de direitos a partir dos recursos disponibilizados por esta. De 
qualquer forma, não significa dizer que com isto que o CIPCS alcance o caráter ressocializador da internação, 
e tampouco temos este objetivo. 

Neste estudo procuramos investigar como se sobrepõem e se misturam os interesses da “instituição 
ressocializadora” e os objetivos dos internos, complementando e tensionando, as relações entre as agências 
de punitividade (sistema penal) e suas políticas públicas de atendimento. Como os adolescentes manipulam 
os recursos da instituição e seus direitos, de tal forma, que lhes permita construir projetos próprios, 
independentemente da orientação da FASE, do Poder Judiciário ou da família. Não nos cabe aqui levantar a 
bandeira da Fundação, julgando essas estratégias como boas ou más, sob juízo de valor, mas de compreender 
a lógica destes adolescentes no cotidiano da instituição.

O CIPCS, como unidade da FASE, cumpre o Programa de Execuções de Medidas Sócio-Educativas 
de Internação e Semi-Liberdade – PEMSEIS22, o qual registra e normatiza o modo como a FASE/RS efetiva 
a garantia de direitos na execução das medidas socioeducativas privativas e restritivas de liberdade. Este 
programa consiste na sistematização das orientações técnicas e diretrizes balizadoras da intervenção 
institucional no atendimento ao adolescente privado ou restrito de liberdade no Rio Grande do Sul. 

Um dos principais aspectos do PEMSEIS é a elaboração de um Plano Individual de Atendimento 
- PIA, para cada adolescente que se encontra sob custódia da Fundação, que a partir do olhar para a sua 
subjetividade e das circunstâncias do ato infracional cometido, planeja as ações institucionais em relação a 
cada um, em espaços coletivos e individuais de atendimento.

Os dados abaixo revelam que os alunos internos de algumas unidades da Fundação tiveram 
rendimento escolar superior aos alunos da rede formal de ensino da mesma localidade. Porém, isto não 
significa que o ensino da FASE tenha melhor qualidade que o ensino dos jovens da comunidade.

Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar RS – 2008

Cidade Nível
Matemática Português

Rede 
Pub. FASE Situação Rede 

Púb FASE Situação

Santa Maria 

E. Fund. 2ª 762,4 803,2 Acima 152,1 159,1 Acima 

E. Médio 1º 263,2 301 Acima 249,8 261,9 Acima 

Passo Fundo E. Fund. 2ª 762,4 793,9 Acima 152,3 197,8 Acima 

Uruguaiana E. Fund. 2ª 762,4 805 Acima 152,3 166,4 Acima 

POA Tom 
Jobim E. Fund. 2ª 762,4 781,3 Acima 152,3 180,4 Acima 

Fonte: SAERGS/SECRS (grifo nosso)

21  VELHO, Gilberto. Individualismo e Cultura: notas para uma antropologia da sociedade contemporânea. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 1987, p.108.
22  Maiores informações sobre o Programa de Execução de Medidas Sócio-Educativas de 
Internação e Semi-Liberdade – PEMSEIS podem ser adquiridas no site <http://www.fase.rs.gov.br//
arquivos/1189084873pemseis.pdf. Acesso em: 20.01.09.

Outras observações e relatos, durante o período de trabalho no CIPCS - FASE/RS, nos ajudaram a 
compreender estes adolescentes.

Um dos pesquisadores, em atendimento de rotina, ouviu um adolescente lhe chamando no portão 
do pátio do CIPCS. Ele parecia um pouco ansioso, e o pesquisador indagou o que estava acontecendo. O 
jovem respondeu que estava preocupado com sua audiência no dia seguinte. Inicialmente, se pensou que 
a preocupação era em relação a uma possível condenação com aplicação de medida socioeducativa de 
internação. Muito pelo contrário, o jovem estava com medo de ser desligado, pois no mesmo dia da sua 
audiência, tinha horário com a dentista da Unidade, que colocaria uma prótese na sua boca (este adolescente 
não possuía os quatro dentes da frente). O jovem referiu: “Dona, não posso perder os meus dentes, pois 
lá na minha cidade eu não vou ganhar”. Diante disto, foi feita uma petição informando o juízo de origem 
sobre a situação. O adolescente foi desligado na audiência, mas retornou para a Unidade, colocou a prótese, 
e foi encaminhado para a família no dia seguinte. Este jovem residia num município do interior, e cumpria 
internação provisória acusado de furtos. 
 Em outro episódio, em atendimento a um interno, estávamos conversando sobre o tempo de 
cumprimento da medida socioeducativa de internação sem possibilidade de atividades externas a ele aplicada, 
uma vez que condenado por latrocínio consumado, sendo que, estava respondendo outro processo pelo 
mesmo delito. Este adolescente fora baleado por traficantes da região onde cometeu os atos infracionais, 
tendo uma das balas atingido sua coluna, ficando com sérias seqüelas no andar. Na Unidade ele possuía 
atendimento fisioterapêutico, bem como, outros cuidados especiais, que sua situação requeria. Quando 
conversávamos a respeito do tempo de internação, ele afirmou “não saio antes dos três anos, só quero 
sair daqui quando estiver bom.”, numa referência de que se estivesse em liberdade, não conseguiria na rede 
externa o atendimento especializado que recebia na FASE/RS.

Os relatos salientam que a permanência dos adolescentes na instituição não obedece a uma lógica 
de eficiência do aparato repressor, mas satisfaz aos desejos e anseios daquilo que os adolescentes projetam 
para sua vida. Uma construção de códigos e símbolos, que são resignificados constantemente, a partir de 
uma dimensão consciente de ação organizada para alcançar determinados objetivos23, de tal forma que esses 
possam ser alcançados a partir de uma seleção individual. Alguns destes talvez voltem a reincidir na prática de 
ato infracional, contudo, isto não significa que o período de internação não tenha proporcionado algum tipo 
de benefício, o que não quer dizer ressocialização.

Não se pode esquecer que muitos destes adolescentes internos chegam na instituição com uma 
vida pregressa, não só em relação aos atos infracionais, mas uma história de vida marcada por negligencias da 
família, do Estado e do Poder Judiciário. Conforme Velho 

(...) o modelo hierarquizante atua de forma decisiva na sociedade brasileira. Somando-
se a isso a onipresença do Estado, encontramos os limites do indivíduo enquanto 
sujeito moral e político. Essas são algumas das razões para a fragilidade da noção 
de cidadania no nosso país. Embora na lei tenhamos, de um modo geral, definidos 
direitos e liberdades extensivos a todos os membros da sociedade brasileira, na 
prática temos cidadãos de primeira, segunda e terceira classes e mesmo não-cidadãos, 
isto é, indivíduos sem voz, sem espaço e sem nenhum respaldo real nas instituições 
vigentes.24

Este modelo hierárquico da sociedade brasileira, de certa forma, nos ajuda a compreender as práticas 
destes adolescentes dentro do CIPCS. Até sua internação, o Estado estava ausente em todas as medidas 
preventivas, como educação, trabalho, saúde. A partir dela, concebem o Estado também como provedor. Saem 
daquela condição definida por Velho como indivíduos sem voz, sem respaldo nas instituições, para ingressar 
como membro da sociedade, ou seja, cidadão com voz (guardadas as devidas proporções da condição em que 
ele se encontra e as razões que o levaram a ela). Passam a ser ouvidos e terem seus direitos assegurados: se 
não frequentavam a escola, passam a frequentar, se o atendimento médico pelo SUS era demorado, passa a 
ser imediato. Desta forma, passa a ser integrado no sistema de cidadania, utilizada no

sentido de buscar o respeito aos seus direitos e deveres, ser o próprio fomentador 

23  VELHO, Gilberto. Individualismo e Cultura: notas para uma antropologia da sociedade contemporânea. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 1987.
24  Op. Cit. p.146.
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da existência dos direitos a todos, ter responsabilidade em conjunto pela coletividade, 
cumprir as normas e propostas elaboradas e decididas coletivamente, fazer parte do 
governo, direta ou indiretamente, ao votar, ao pressionar através dos movimentos 
sociais, ao participar de assembléias – no bairro, sindicato, partido ou escola.25

 Por conta disto, é de se questionar as condições que levam estes adolescentes a cidadania: o ato 
infracional, a relação com o Estado, a internação na instituição. Uma das respostas pode ser buscada naquilo 
que DaMatta denominou de núcleo hierárquico da gramática mais profunda da sociedade brasileira, que 
muitas vezes causa desconforto aquele que obedece as normais legais: 

É como se tivéssemos duas bases através das quais pensássemos o nosso sistema. 
No caso das leis gerais e da repressão, seguimos sempre o código burocrático ou a 
vertente impessoal e universalizante, igualitária, do sistema. Mas no caso das situações 
concretas, daquelas que a “vida” nos apresenta, seguimos sempre o código das relações 
e da moralidade pessoal, tomando a vertente do “jeitinho”, da “malandragem” e da 
solidariedade como eixo de ação. Na primeira escolha, nossa unidade é o indivíduo; 
na segunda, a pessoa. A pessoa merece solidariedade e um tratamento diferencial. 
O indivíduo, ao contrário, é o sujeito da lei, foco abstrato para quem as regras e a 
repressão foram feitos.26

 O adolescente precisa subverter a ordem do sistema jurídico-legal para adentrar no sistema de 
cidadania, o qual por outras vias os canais de acesso não lhe são garantidos. Não pretendemos justificar os 
atos infracionais, mas não podemos deixar de perceber que esta é uma via eficiente garantida pelos poderes 
do Estado e do Judiciário. Estas instâncias de poder passam a lhe conceder os canais de acesso à cidadania 
justamente porque ele sai da periferia e passa a ter acesso ao centro. 

A noção de periferia que utilizo não é àquela referente aos aspectos geométricos, 
estabelecidos com o centro, ou seja, os afastamentos não são quantificáveis apenas 
pelas distâncias físicas, mas sim pelas condições sociais que estabelecem a desigualdade. 
27

 Essa noção de periferia dá a dimensão da lógica que perpassa as estratégias destes adolescentes 
internos que passam a reconhecer outras instâncias do Estado, até então desconhecidas, e compreender 
como este passa a reconhecê-los como cidadãos. Na periferia a presença do Estado se faz de forma repressiva 
ao morador e a fim de proteger o restante da sociedade deste. Por conta disto, os moradores da periferia 
não confiam em uma política de segurança que não os contempla, em agentes do Estado que neles não 
reconhecem qualquer dignidade humana, não consideram nem protegem sua cidadania e cuja presença no 
território, eventual e agressiva, se faz sempre contra os moradores28. Essa relação do Estado com o morador 
da periferia, onde esse adolescente interno é oriundo, nos ajuda a compreender os mecanismos de acesso ao 
participar de outros espaços da sociedade. 

CONCLUSÃO
O Estatuto da Criança e do Adolescente estabeleceu uma transformação conceitual, pois ao adotar a 

Doutrina da Proteção Integral optou pela inclusão social do adolescente em conflito com a lei, deixando este 
de ser mero objeto de intervenção do Estado. A Doutrina da Proteção Integral elevou crianças e adolescentes 
à condição de sujeitos de direitos, reconhecendo-os como pessoas em estado peculiar de desenvolvimento, 
conferindo à família, ao Estado e à sociedade o dever de assegurar seus direitos fundamentais e de proteção 
com prioridade absoluta.
25  COVRE, Maria de Lourdes Manzini. O que é cidadania. São Paulo: Brasiliense, 1991, p.9.
26  DA MATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis. Rio de Janeiro: Zahar, 1981, p.169.
27  MOURA, Rosa. e ULTRAMARI, Clóvis. O que é periferia urbana. São Paulo: Brasiliense, 1996, p.10.
28  LEITE, Pereira. Violência, insegurança e cidadania: reflexões a partir do Rio de Janeiro. In: Observatório 
da Cidadania. Disponivel em http://old.socialwatch.org/es/informeImpreso/pdfs/panorbrasileiroe2005_bra.pdf. Acesso em 
20/02/2009.

As mudanças trazidas pelos princípios da Doutrina da Proteção Integral refletiram no atendimento 
do adolescente que cometera ato infracional. O caráter retributivo das medidas socioeducativas se tornou 
inegável, reconhecendo a sua natureza jurídica penal. E, embora a característica punitiva da medida privativa 
de liberdade, não se pode esquecer que seu programa de atendimento deve ser pedagógico, visando a 
ressocialização e a reintegração social do jovem interno.

As duas dimensões da medida socioeducativa, punitiva e pedagógica, são orientações norteadoras 
especialmente das ações das políticas públicas ao adolescente em conflito com a lei. A medida socioeducativa 
atua como uma estratégia de privação de liberdade, com o objetivo de penalizar o adolescente com vistas 
à ressocializá-lo. Porém, as ações e estratégias adotadas pelos adolescentes levam em consideração outras 
dimensões, privilegiando o seu projeto de vida. 

O adolescente interno do CIPCS-FASE/RS resignifica as formas de punição adotadas pelo Estado. A 
construção do seu projeto de vida leva em conta a seleção de necessidades e prioridades de um determinado 
período. Na internação, o adolescente prioriza algumas necessidades que não lhe eram disponibilizadas até 
sua entrada na instituição. Ao traçar essa necessidade como prioridade ele fará todos os esforços para 
alcançá-la, tentando usufruir dos benefícios que essa privação de liberdade lhe oferece.

Novamente, não estamos afirmando que a FASE/RS é um exemplo de instituição a ser seguida, bem 
pelo contrário, sabemos das dificuldades que esta instituição apresenta em relação as suas instalações, falta 
de recursos humanos, falta de material, superlotação. O que queremos destacar é que, mesmo diante de 
tanta precariedade, a FASE/RS, para muitos destes adolescentes internos, propicia diretos básicos, provendo 
atendimentos dos quais nunca tiveram acesso. 

Os adolescentes internos eram tidos como indivíduos sem voz, ou cidadãos de segunda ou terceira 
classe. Ao ingressarem na instituição passam a ser reconhecidos como sujeito de direitos e a sua permanência 
nela o torna cidadão. E, admitirmos que esses jovens só sejam reconhecidos como pessoas de direitos quando 
presos, é admitirmos o fracasso do Estado, sobretudo em suas políticas sociais. Para estes o Estado somente 
aparece como “Estado Repressor” e não como Estado garantidor de direitos e cidadania.

A falta de cidadania na vida destes adolescentes, nos seus lares, nas suas comunidades, é resultado 
de anos de desigualdade social e da não efetivação dos seus direitos fundamentais, como educação, saúde, 
moradia, lazer, entre outros. Entendemos que se houvesse a promoção desses direitos constitucionalmente 
garantidos, esses jovens teriam maiores possibilidades de se distanciarem da prática de atos ilícitos. Assim, 
neste contexto, o ato infracional é apenas umas das conseqüências dessa estrutura esmagadora.
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UM OLHAR AO ACESSO À JUSTIÇA NO ÂMBITO DIREITO DO CONSUMIDOR: 
TRANSFORMAÇÕES HISTÓRICO-SOCIAIS NO BRASIL PÓS-88
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Resumo: O presente trabalho objetiva discutir um dos tópicos mais recorrentes na literatura jurídica, qual 
seja, o acesso à justiça em sua interseção com o direito do consumidor nos tribunais brasileiros. Apesar de 
vários estudos sobre o tema, o que ainda se percebe é uma marginalização substancial de parte considerável 
da população do Poder Judiciário. Além disso, o acesso à justiça significa mais do que simplesmente o 
ajuizamento de uma ação perante o Poder Judiciário. Apesar de a própria definição de acesso à justiça 
implicar sérias dificuldades, há que se ter em conta dois objetivos básicos para determinar o sistema legal – o 
sistema pelo qual as pessoas podem reclamar seus direitos e/ou resolver suas lides sob o auspício do Estado 
(CAPPELLETI, Mauro e GARTH, Bryant). É claro que o indivíduo deve primeiramente conhecer seus direitos 
e os meios pelos quais se pode torná-los eficazes (WATANABE, Kazuo). Certo é que este problema se mostra 
mais proeminente no direito do consumidor. Com efeito, o que se busca é colocar em prática os ditames da 
Constituição da República Federativa do Brasil, visto que eles se expressam através da supervisão do Estado 
na relação com o direito de consumo (art.5º, XXXII, CRFB/88). Esta proteção decorre das mudanças que se 
tem produzido na sociedade ao longo da história, mais recentemente, depois da Revolução Tecnológica. Na 
realidade, este é um trabalho que busca mostrar o aspecto inclusivo da lei do consumidor, ao possibilitar aos 
ditos vulneráveis o acesso à justiça plena.  
Palavra-Chave: Consumidor; Acesso à justiça; Inclusão social; transformações histórico-sociais.

Abstract: This paper aims to discuss one of the most recurrent topics in the legal literature, namely access 
to justice in its intersection with the right consumer in the Brazilian courts. Although several studies on the 
subject, which is still perceived marginalization a substantial part of the population of the Judiciary. In addition, 
access to justice means more than just the filing of an action before the Judiciary. Although the definition of 
access to justice involves serious difficulties, one must take into account two basic objectives to determine 
the legal system - the system by which people can claim their rights and / or resolve their labors under the 
auspices of the State (Cappelleti Mauro and GARTH, Bryant). Of course, the individual must first know their 
rights and the means by which to make them effective (WATANABE, Kazuo). It is certain that this problem 
appears more prominent in consumer law. Indeed, what is sought is to put into practice the dictates of the 
Constitution of the Federative Republic of Brazil, as they express themselves through the supervision of the 
state in relation to consumer law (art.5 thereof, XXXII, CRFB/88). This protection stems from the changes 
that has produced in society throughout history, most recently, after the technological revolution. In fact, this 
is a work that seeks to show the inclusive aspect of consumer law, said vulnerable by enabling access to full 
justice.
Keyword: Consumer, access to justice, social inclusion, social and historical transformations.
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Introdução

Tema dos mais corriqueiros na literatura jurídica atual diz respeito exatamente ao Acesso à Justiça4. Não 
obstante inúmeras bibliografias sobre a temática, no plano fático, o que se percebe, é ainda um afastamento do 
Poder Judiciário de uma considerável parcela da população, ou seja, aqueles que têm excluído da apreciação 
do Judiciário lesão ou ameaça a direito. Não se olvida, contudo, que há aqui uma afronta explícita ao texto 
constitucional brasileiro que, em seu artigo 5º, XXXV, positiva o denominado Princípio da Inafastabilidade da 
Jurisdição (ou Princípio a Proteção Judiciária), nestes termos: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 
lesão ou ameaça a direito”. 

Com efeito, a busca por efetivação de direitos sempre fez parte da história humana. Se num primeiro 
momento era a autocomposição o modus natural de concretizá-los, com o surgimento de uma organização 
social, sobretudo a partir dos Estados Modernos, a heterocomposição ganha espaço, sendo então o mecanismo 
mais apropriado para resolução de conflitos.

Ressalta-se que o Poder Judiciário, nas sociedades ocidentais, é o detentor do poder de “dizer o 
direito”. Ou seja, está compreendido numa lógica de organização de Estado, preconizada por Montesquieu, 
em que três poderes coexistem para viabilizar a realização do bem comum (são eles: Executivo, Legislativo e 
Judiciário), cabendo a este último a tutela jurisdicional. 

Todavia, questão atual que se coloca diz respeito à garantia de acesso ao poder judiciário para 
obter, então, do Estado, a prestação jurisdicional. É notório que nem todos os civitates possuem as mesmas 
oportunidades, no plano da realidade, de ter julgado um litígio, e mais do que isto, que seja este julgamento 
correto e justo. 

Tarefa das mais complexas seria buscar uma conceituação para Acesso à Justiça, mas, como elucidam 
MAURO CAPPELLETTI & BRYANT GARTH, 

“A expressão “acesso à Justiça” é reconhecidamente de difícil definição, mas serve 
para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico – o sistema pelo qual as 
pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os auspícios 
do Estado”.5

Pelo exposto, não é possível limitar a compreensão do acesso à justiça somente ao direito de ação, 
isto é, de propor uma demanda perante o Poder Judiciário. Certo é que há uma fase anterior, concernente à 
informação pelo usuário deste sistema sobre os direitos que possui. 

Além disso, é imperioso que, após uma decisão justa e correta, este mesmo usuário possa vê-la 
executada, mas que, nesse ponto, estar-se-ia falando da efetividade. 

Tal concepção do acesso à justiça, aqui defendida, está em sintonia com as ideias magistralmente 
expostas por KAZUO WATANABE, para quem o acesso à justiça é

“Fundamentalmente o direito de acesso à ordem jurídica justa. Esse direito inclui: 1) o direito 
à informação e perfeito conhecimento do direito substancial orientada à aferição constante 
da adequação entre a ordem jurídica e a realidade socioeconômica do país; 2) direito de 
Acesso à Justiça adequadamente organizada e formada por juízes inseridos na realidade 
social e comprometidos com o objetivo de realização da ordem jurídica justa; 3) direito à 
preordenação dos instrumentos processuais capazes de promover a efetiva tutela de direitos; 
e 4) direito à remoção de todos os obstáculos que se anteponham ao acesso efetivo à Justiça 
com tais características”. 6 

Nesse artigo, buscar-se-á apresentar os mecanismos capazes de contribuir para tornar a justiça mais 
próxima de seu consumidor, num plano, em relação à informação quanto aos direitos substancialmente 
assegurados e, noutro, aos meios facilitadores do acesso ao Poder Judiciário Brasileiro e de outros países da 
América do Sul, a fim de que consiga, de fato, concretizar o princípio da inafastabilidade de jurisdição.

4  Discutem tais conceitos os autores: Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco, Antônio 
Carlos de Araújo Cintra, Vicente Greco filho, Kazuo Watanabe, Celso Agrícola Barbi, entre outros. 
5  CAPPELLETTI, Mauro. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 
1988. p.8.
6  WATANABE, Kazuo. Participação e Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988. p.128-135.
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Como preleciona CINTRA, GRINOVER & DINAMARCO,

“Seja nos casos de controle jurisdicional indispensável, seja quando simplesmente uma 
pretensão deixou de ser satisfeita por quem podia satisfazê-la, a pretensão trazida pela 
parte ao processo clama por uma solução que faça justiça a ambos os participantes do 
conflito e do processo. Por isso é que se diz que o processo deve ser manipulado de modo a 
propiciar às partes o acesso à justiça, o qual se resolve, na expressão muito feliz da doutrina 
brasileira recente, em “acesso à ordem jurídica justa”. (grifo no original) 7

1. Direito do Consumidor no Brasil: Acesso à Justiça

Inicialmente, garantir o Acesso à Justiça ao consumidor é, em última análise, dar efetividade aos ditames 
da própria Constituição da República Federativa do Brasil. Isto porque, também na esteira do artigo 5º, XXXII 
da Carta Magna, “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”. 

Claro que a Justiça é o bem almejado por todos os indivíduos, logo, também pelos consumidores. 
Assim, como já descrito anteriormente, não se está considerando “Acesso à Justiça” apenas a possibilidade 
de ajuizamento de uma ação perante o Poder Judiciário, mas também, e em primeiro lugar, o acesso às 
informações quanto aos direitos que são garantidos ao consumidor no plano político-normativo brasileiro. 

 Nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990) 
apresenta, no rol dos princípios concernentes à Política Nacional das Relações de Consumo, a educação e 
a informação, o que demonstra a primordial função da educação para instrumentalizar o individuo com as 
informações exatas sobre os direitos e deveres destinados ao consumidor. Este é o preceito do Artigo 4º, IV 
do Código de Defesa do Consumidor:

Art.4º. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 
necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de 
seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência 
e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:
[...]
IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e 
deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo.  

Em relação ao acesso do consumidor ao Poder Judiciário, o Código de Defesa do Consumidor traz à 
baila, ao enumerar os direitos básicos do consumidor, em seu artigo 6º, VII, justamente a garantia deste acesso, 
in verbis: 

Art.6º. São direitos básicos do consumidor: [...] VII - o acesso aos órgãos judiciários e 
administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, 
individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos 
necessitados.   

Vale ressaltar que, no país, a construção da garantia ao acesso à justiça só vai ganhando contornos 
numa fase posterior à Ditadura Militar (por volta dos anos 1980) 8.

 No âmbito da legislação consumerista, vários são os mecanismos presentes visando garantir o acesso 
à justiça pelo consumidor, tanto diretamente (acesso ao Poder Judiciário), quanto indiretamente (a partir de 
instrumentos de conhecimento do direito do consumidor e a possibilidade de denúncia de práticas contrárias 
à ordem jurídica), quais sejam: assistência jurídica gratuita; Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor; 
delegacias de polícia especializadas no atendimento de consumidores vítimas de infrações penais de consumo; 
criação de Juizados Especiais de Pequenas Causas e Varas Especializadas para a solução de litígios de consumo 
etc. 

 Nesse diapasão, como afirma FABIO COSTA SOARES, “a tarefa do legislador infraconstitucional é criar 

7  CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini & DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Teoria Geral do Processo. 17ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2001. p.33
8  COSTA, Juvenal Guilherme. Considerações acerca da evolução do direito ao acesso à justiça no 
ordenamento jurídico brasileiro. Conteudo Juridico, Brasilia-DF: 17 dez. 2009. Disponivel em: <http://www.
conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.25734>. Acesso em: 04 jun. 2011.

mecanismos para a defesa do consumidor”9. Em outro parágrafo, o referido jurista observa que:

o estabelecimento da tutela estatal do consumidor em nível constitucional e 
legislativo passa pela consciência da historicidade do Direito e da modificação dos 
fatos sociais, das relações travadas na sociedade, mormente no período posterior à 
Revolução Industrial e, mais recentemente, à Revolução Tecnológica e culmina com o 
reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor de produtos e serviço. 10

E, com isso, a partir da reconhecida vulnerabilidade do consumidor, do sistema jurídico do Brasil 
eclodiu um microssistema de defesa do consumidor, desejado pelo constituinte originário que, no artigo 48 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, explicitou que “o Congresso Nacional, dentro de cento e 
vinte dias da promulgação da Constituição, elaborará código de defesa do consumidor”. 

Tal determinação, com um razoável atraso, fez-se cumprida, nos contados anos de 1990, com a 
decretação do Código de Defesa do Consumidor, base fundamental para preservar os direitos consumeristas 
e, consequentemente, tornar possível a justiça ao consumidor. 

Deste entendimento não se afastam ADA PELLEGRINI GRINOVER e ANTÔNIO HERMAN DE 
VASCONCELOS E BENJAMIN, que comentando o Código de Defesa do Consumidor atestam:

A proteção ao consumidor é um desafio de nossa era e representa, em todo o mundo, um 
dos temas mais atuais do direito. (...). Se antes fornecedor e consumidor encontravam-se 
em uma situação de relativo equilíbrio de poder de barganha (até porque se conheciam), 
agoar é o fornecedor (fabricante, produtor, construtor, importador ou comerciante) que, 
inegavelmente, assume a posição de força na relação de consumo e que, por isso mesmo, 
“dita as regras”. E o direito não pode ficar alheio a tal fenômeno. (...). É com os olhos postos 
nesta vulnerabilidade do consumidor que se funda a nova disciplina jurídica. Que enorme 
tarefa quando se sabe que esta fragilidade é multifária, decorrendo ora da carência de 
informação sobre qualidade, preço, crédito e outras características dos produtos e serviços. 
Não bastasse tal, o consumidor ainda é cercado por uma publicidade crescente, não estando, 
ademais, tão organizado quanto os fornecedores. Toda e qualquer legislação de proteção ao 
consumidor tem, portanto, a mesma ratio, vale dizer, reequilibrar a relação de consumo, seja 
reforçando, quando possível, a posição do consumidor, seja proibindo ou limitando certas 
práticas de mercado.11

 Adiante serão apresentados certos aspectos relativos ao acesso à justiça no que diz respeito a 
assistência jurídica gratuita e Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, e no que couber serão 
estabelecidas relações com ordenamentos jurídicos de outros países da América do Sul. 

2. Aspectos relevantes nos mecanismos de Acesso à Justiça do consumidor, numa perspectiva 
comparatista
 
2.1- Assistência judiciária gratuita 

A assistência judiciária no Brasil é assegurada desde 1950 com a Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 
1950. Com o advento da Constituição Federal de 1988, houve preferência para a expressão assistência jurídica 
ao invés de assistência judiciária, por uma razão específica: a assistência jurídica pressupõe uma participação 
do advogado antes mesmo da instauração da lide, num momento de estudo, orientação e planejamento do 
caminho a ser trilhado. 

Ademais, a Carta de 1988 do ordenamento jurídico brasileiro inaugurou um novo ciclo na assistência 
jurídica, ao inserir entre aqueles que cumprem uma função essencial à Justiça, a Defensoria Pública (artigo 
134, CRFB/1988).

9  SOARES, Fábio Costa. Acesso do Consumidor à Justiça: Os Fundamentos Constitucionais do 
Direito à Prova e da Inversão do Ônus da Prova. 1ªed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006. p.36. 
10  Idem. p.37.
11  BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcelos e GRINOVER, Ada Pellegrini et alii. Código Brasileiro 
de Defesa do Consumidor Comentado Pelos Autores do Anteprojeto. 6ª edição. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1999. p.349. 
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Nesta mesma linha é a lição de FABIO COSTA SOARES:

Na República Federativa do Brasil, inicialmente a Lei nº 1.060/50 dispôs sobre assistência 
judiciária, merecendo destaque o fato das mudanças que este conceito sofreu na atualidade. 
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, atenta ao primeiro obstáculo 
ao acesso efetivo à Justiça identificado pela doutrina, assegura não apenas a assistência 
judiciária aos hipossuficientes, mas a assistência jurídica integral e gratuita (cf. art.5º, inciso 
LXXIV). Esta, mais abrangente do que aquela, significando não apenas o patrocínio por 
profissional e a dispensa do pagamento de despesas processuais, mas também a assistência 
prestada desde a fase pré-processual, iniciando-se pela informação e tomada de consciência, 
passando pela orientação jurídica, encaminhamento aos órgãos competentes e culminando 
com a assistência judiciária prestada em juízo, sendo certo que a atual Constituição criou 
a Defensoria Pública, instituição considerada essencial à função jurisdicional do Estado, 
destinada a desempenhar tal mister (art.134), organizada pela Lei Complementar Federal 
nº 80/94.  12

De fato, precisamente em relação à assistência jurídica ao consumidor, toda esta nova concepção 
apontada pela Constituição foi também sustentada na Lei nº 8.078/90, que, ao relacionar os instrumentos para 
execução da Política Nacional das Relações de Consumo, elencou em seu artigo 5º, inciso I, a “manutenção de 
assistência jurídica, integral e gratuita para o consumidor carente”.    

As Defensorias Públicas nos estados têm criado o Núcleo de Defesa do Consumidor - NUDECON, 
que se apresenta como um órgão ligado àquelas, responsável por este setor específico da sociedade - o 
consumidor. 

 O Núcleo de Defesa do Consumidor (NUDECON) é o órgão da Defensoria Pública do Estado 
do Rio de Janeiro que há 22 anos, antes mesmo da publicação do Código de Defesa do 
Consumidor (CDC), possui a incumbência de tutelar e promover os direitos dos consumidores 
fluminenses hipossuficientes a partir da premissa básica que os define juridicamente: a sua 
vulnerabilidade.

No caso específico da Defensoria Pública, o indivíduo que goza de sua proteção é, por 
natureza, duplamente vulnerável e a esta especificidade se fundamenta todas as atividades 
do NUDECON.

A visão mais moderna do Direito propugna que o acesso à justiça, função constitucional 
primordial da Defensoria Pública, deve ser não somente o formal – possibilidade de pleito 
frente ao poder judiciário, mas o material, consubstanciado na possibilidade de, concretamente, 
interferir e possibilitar a participação do indivíduo na decisão do magistrado e na sociedade.

NUDECON confere especial atenção a projetos direcionados à educação para o consumo, 
com enfoque à sensibilização quanto aos princípios que regem o sistema consumerista e aos 
mecanismos que tornam as normas deste de fato efetivas aos interesses em discussão. 13

Quanto à gratuidade de justiça sobre a realidade político-jurídica da Argentina, do Paraguai e do 
Uruguai, vale apontar as breves notas de EDUARDO KLAUSNER, de forma a demonstrar o quanto estes 
países também não têm olvidado esforços para constituir um sistema protecionista aos necessitados:  

Na Argentina, o art. 120 da Constituição inclui o Ministerio Público de La Defensa entre 
as autoridades da Nação sendo que, em razão de tratar-se de uma federação, existem 
Defensas Públicas a nível federal e provincial, além da Defensa Pública da cidade de Buenos 
Aires, capital federal, assegurando assistência jurídica integral ao carente de recursos. 

[...]

No Paraguai, a lei de defesa do consumidor não traz disposição específica sobre a assistência 
judiciária, ou gratuidade de justiça, mas o Código Procesal Civil do Paraguay dispõe, nos arts. 
589 a 596, sobre justiça gratuita, que será requerida ao juiz e, sendo deferida, será exercida, 
juntamente com a representação do beneficiário, pelo Defensor dos Pobres, ou por advogado 

12  SOARES, Fábio Costa. Acesso do Consumidor à Justiça: Os Fundamentos Constitucionais do 
Direito à Prova e da Inversão do Ônus da Prova. 1ªed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006. p.17-18.
13  Disponível em: <http://www.portaldpge.rj.gov.br/nudecon>. Acesso em: 11 mai. 2011.

regularmente inscrito no órgão de classe que tem a obrigação de acatar o múnus até três 
vezes por ano. O deferimento da gratuidade de justiça importa em suspensão do pagamento 
de eventual verba de sucumbência até melhoria das condições financeiras do beneficiário.

No Uruguai,[...], no entanto, a assistência judiciária é assegurada aos necessitados através da 
Defensoria de Ofício, bem como através da nomeação de advogados privados pelas Cortes 
Judiciais, existindo também para esse fim um Consultório Jurídico mantido pela Faculdade 
de Direito da Universidade de Montevidéu. 14

Como se pode perceber, assegurar uma eficiente assistência jurídica ao consumidor é também preocupação 
comum aos países membros do MERCOSUL, visando garantir aos cidadãos efetivo acesso à Justiça, quanto 
se tratar de conflitos consumeristas.  

2.2- As ações coletivas e as promotorias de justiça de defesa do consumidor

Outro aspecto importante a ser aqui tratado diz respeito à tutela coletiva do direito do consumidor 
brasileiro bem definida pelo Código de Defesa do Consumidor no Título III - Da Defesa do Consumidor em 
Juízo. Nesse sentido, o papel desempenhado pelo Ministério Público é de vital importância para a garantia do 
acesso à Justiça do consumidor considerado em seus interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais 
homogêneos. 

Não apenas o Ministério Público foi legitimado pelo Código de Defesa do Consumidor para 
propor ações de natureza coletiva, mas também outros, concorrentemente, como a União, os Estados, os 
municípios e o Distrito Federal; as entidades e órgãos da administração pública, direta e indireta, ainda que 
sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos pela 
lei consumerista; as associações legalmente constituídas há mais de um ano e que incluam entre seus fins 
institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos pelo código, dispensada a autorização assemblear15.     

Nesse diapasão, o legislador brasileiro proporciona a solução dos conflitos de massa por mecanismos 
igualmente coletivos, coadunando com a inteligência de KAZUO WATANABE, para quem:

na solução dos conflitos que nascem das relações geradas pela economia de massa, quando 
essencialmente de natureza coletiva, o processo deve operar também como instrumento de 
mediação dos conflitos sociais neles envolvidos e não apenas como instrumento de solução 
de lides. 16

Destarte, ficou demonstrada a importância da atuação do Ministério Público na tutela coletiva, mesmo 
porque, como bem oblitera MAURO CAPPELLETTI,

É de se esperar que os indivíduos tenham maiores problemas para afirmar seus direitos 
quando a reivindicação deles envolva ações judiciais por danos relativamente pequenos, 
contra grandes organizações. Os novos direitos substantivos, que são característicos do 
moderno Estado de bem estar-social, no entanto, tem precisamente esses contornos: por 
um lado, envolvem esforços para apoiar os cidadãos contra os governos, os consumidores 
contra os comerciantes, o povo contra os poluidores, os locatários contra os locadores, os 
operários contra os patrões (e os sindicatos); por outro lado, o interesse econômico de 
qualquer indivíduo – como ator ou réu – será provavelmente pequeno. 17

 Outra importante maneira de se garantir o acesso à justiça, como anteriormente demonstrado, é a 
propositura de ações coletivas. Com efeito, a tutela coletiva também é prevista no ordenamento dos países 
do MERCOSUL, ainda que não na mesma proporção que o Brasil. 

14  KLAUSNER, Eduardo Antônio. Direitos do Consumidor no Mercosul e na União Européia. 1ª ed. 
Curitiba: Juruá Editora, 2008. p.186-187.
15  CDC, artigo 82, incisos I, II, III e IV.
16  BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcelos e GRINOVER, Ada Pellegrini et alii. Código Brasileiro 
de Defesa do Consumidor Comentado Pelos Autores do Anteprojeto. 6ª edição. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1999. p.708.
17  CAPPELLETTI, Mauro. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 
1988. p.29.
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Para citar, a Argentina admite as ações coletivas, sem, contudo, apresentar leis específicas, valendo-se, 
para tanto, de construções jurisprudenciais. 

Como demonstra EDUARDO KLAUSNER ao se referir a Lei de Defesa do Consumidor argentina,

No campo da defesa coletiva do consumidor, os arts. 52 e 53 da Lei 24.240 legitimam 
o consumidor, as associações de consumidores constituídas como pessoas jurídicas, a 
autoridade administrativa nacional e local, e o Ministério Público a proporem as ações 
necessárias para a proteção dos direitos dos consumidores. O rito do processo deverá ser o 
mais abreviado previsto na legislação processual civil. O art. 54 da citada lei admite que as 
pessoas legitimadas no art. 52 proponham ações quanto a questões que afetem interesses 
gerais, ou seja, para a proteção de interesses coletivos e difusos. 18

Nesse sentido o que se observa é uma busca por expansão na proteção do consumidor tendo em vista 
que se reconhecem em muitos casos a dificuldade ou até a impossibilidade do ajuizamento de uma ação de 
caráter meramente individual. 

Conclusão

O presente trabalho apresentou a temática atual da garantia do acesso à justiça a fim de se obter uma 
prestação jurisdicional adequada e eficaz, mais especificamente no âmbito das relações consumeristas.

   No direito do consumidor no Brasil vislumbra-se um grande interesse pelo legislador brasileiro 
na tutela desses direitos, visto termos dispositivos protetivos presentes tanto na Carta Magna quanto na 
legislação infraconstitucional. Nessa esteira, percebe-se a preeminência do Código de Defesa do Consumidor, 
inclusive quando se compara com instrumentos similares de outros países, tendo em vista seu alto aspecto 
protecionista.

Com a assistência jurídica gratuita fica clara a preocupação de abarcar toda a sociedade, inclusive 
àqueles que somados à vulnerabilidade como consumidores, são marcados também com uma hipossuficiência 
econômico-financeira. 

             Já na questão da possibilidade de ações coletivas para resguardar os direitos dos consumidores, tem-
se que não se trata de uma simples opção, não sendo, assim,  algo facultativo ao consumidor. Na verdade, há 
casos em que a tutela coletiva se apresenta como o único meio possível, tendo em vista a dificuldade em se 
mensurar ou identificar os danos e sujeitos envolvidos nos conflitos. 
 Concluindo, este trabalho ganha um caráter propedêutico, uma vez que outros diálogos devem ser 
travados com outros saberes, para que lacunas ainda encontradas no âmbito do acesso à justiça ao consumidor 
sejam preenchidas satisfatoriamente, sobretudo por haver inúmeras questões sendo postas cotidianamente 
por conta do desenvolvimento social, notadamente após a Revolução Tecnológica, que transformou a figura do 
consumidor em um sujeito de direitos e deveres na órbita civilista. Outrossim, as transformações histórico-
sociais do Brasil pós a promulgação da nova carta política são de tal ordem, que ensejam a busca por novas 
respostas aos litígios consumeristas.
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Migrações internacionais: ausência da cidadania política como fonte de exclusão de direitos

                Raquel Camargo1

Resumo: o presente artigo tem por objetivo refletir acerca do problema da ausência de cidadania política 
para os imigrantes internacionais. Partindo de autores que pensam os deslocamentos internacionais a partir 
do marco regulatório dos Estados nacionais, serão pontuadas algumas concepções de cidadania e avaliadas 
as implicações da falta de acesso a elas. De forma mais específica, será analisada a importância da dimensão 
política da cidadania para os imigrantes que vivem no interior de um Estado na condição de estrangeiros.  
PALAVRAS-CHAVES: imigração internacional; cidadania; direitos políticos.

Abstract: The present article aims to outline the issue of the lack of political citizenship to international 
immigrants. It starts with the perspective from authors  who consider the international displacements from 
a regulatory framework of National States’ point of view. This essay will be analyzing some conceptions of 
citizenship and the implications of their lack of access. More specifically, it will try to point out the importance 
of the political dimension of citizenship for immigrants who live in a determined State as a foreigner.
KEYWORDS: international migration, citizenship, political rights.

1 Mestranda em direitos humanos na Universidade Federal da Paraíba- UFPB; 

Introdução

O aumento das migrações internacionais é uma das conseqüências do fenômeno que se convencionou 
chamar de “globalização”. Ou, também se pode dizer que a globalização trouxe consigo um série condições 
que possibilitaram a aceleração dos fluxos migratórios, como a diminuição das distâncias, a maior interação 
entre pessoas de diferentes partes do globo, a formação de complexas redes de informação mundial, a 
facilidade de envio de remessas de dinheiro por parte dos trabalhadores imigrantes para suas famílias e a 
diminuição dos custos de transportes. Por outro lado, estes efeitos também produzem contradições, pois ao 
passo que facilitam o deslocamento também tornam o processo migratório cada vez mais difícil e complexo, 
devido à imposição de barreiras étnicas, culturais, sexuais, raciais, jurídicas e políticas. 

Numa época em que os deslocamentos se tornaram uma realidade a cada dia mais presente, pensar 
o problema da ausência de cidadania para os imigrantes configura um desafio. Ao cruzar as fronteiras dos 
Estados nacionais, as pessoas que imigram deixam pata trás a cidadania nacional e passam a residir em 
uma sociedade na qual se apresentam como estrangeiros. O conflito se dá em termos de nomenclatura (lá 
cidadão, aqui estrangeiro), mas também implica numa mudança de status social. Ao passo que o emigrante 
é um cidadão nacional no seu país de origem, no qual tem os seus direitos previstos, como imigrante ele se 
encontra numa situação completamente oposta. Não é um nacional, terá que se adequar a um conjunto de 
leis que, provavelmente, não conhecerá muito bem, e precisará se adaptar a outras normas e valores culturais.

A essa situação de vulnerabilidade soma-se o fato de que a cidadania, status que permite o acesso 
aos direitos, está fortemente vinculada à nacionalidade, é um derivado desta. Atualmente, muitos Estados 
receptores de imigrantes possuem legislações que protegem os direitos civis e sociais dos estrangeiros, 
ainda que estes não sejam considerados cidadãos. Porém, no que concerne aos direitos políticos, isso não 
é possível, pois estes se vinculam a uma concepção mais estrita de cidadania. O presente artigo versará 
exatamente sobre a importância da dimensão política da cidadania e objetiva mostrar porque a ausência de 
cidadania política, no caso dos imigrantes, se configura um problema. 

Por fim, ainda que se fale bastante em novos modelos de imigração, que não cumprem o itinerário 
habitual de saída, entrada e integração no país de acolhida, como, por exemplo, as migrações transnacionais, 
pensar a imigração inserida em um marco nacional ainda é importante. Como lembra Savidan2, não é o 
transnacionalismo que traduz o essencial da realidade das imigrações internacionais. Boa parte dos fluxos 
migratórios contemporâneos tem intenções laborais e o trabalho ainda é regulado no âmbito de um Estado 
nacional. Nesse sentido, falar das novas possibilidades e novas concepções de cidadania transnacional é 
importante, porém, de igual importância é pontuar os termos do debate sobre a ausência de cidadania para 
os imigrantes estrangeiros. É com este propósito que se produz este artigo.

1. Migrações internacionais: o problema da ausência de cidadania política

 Em 2009, o PNUD3 (Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento) publicou o Relatório 
Mundial para o Desenvolvimento Humano consagrado a questão das migrações, cujo título era: 
“Superando Barreiras: mobilidades e desenvolvimento humanos”. Em 2010 uma relatora4 da ONU 
publicou um relatório especial acerca do direito à moradia adequada cuja migração era o tema central. 
Longe de serem fatos isolados, estes relatórios fazem parte de uma tendência maior entre os órgãos 
intergovernamentais, qual seja a de discutir as conseqüências advindas dos fluxos migratórios internacionais.5
 As mudanças provocadas pelo fenômeno que se convencionou chamar de globalização, ou 
mundialização, tornaram os deslocamentos uma realidade habitual. Cada vez mais as pessoas cruzam fronteiras 

2  SAVIDAN, Patrick. Le multiculturalisme. Que sais-je? Paris, PUF, 2009.

3  Informe sobre Desarrollo Humano. Superando barreras: Movilidad y desarrollo humanos. 2009. 
4  ROLNIK, Raquel. Rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies  sur le droit à un logement convenable 
en tant  qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant. ONU, 2010.
5  Vide, a esse respeito: PÉCOUD, Antoine. Le scénario “migrations sans frontières” in Liberté de Circulation un droit 
quelles politiques? Paris, 2009. 
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e se movimentam para fora do Estado num processo desvinculado da cidadania nacional. Atualmente, consiste 
um desafio pensar as possibilidades de proteção cidadã para os indivíduos que migram.6
 A cidadania, para ser completa, deve possuir, no mínimo, uma dimensão civil, uma dimensão social 
e uma dimensão política. De acordo com Avritzer7, em relação à dimensão civil e social da cidadania, já é 
possível falar em tipos de cidadania que assumem elementos transnacionais e cujo horizonte de realização é 
palpável: a cidadania legal transnacional, que corresponde ao reconhecimento de direitos civis para pessoas 
sem cidadania e a cidadania social transnacional, que corresponde à proteção, no plano internacional, dos 
direitos sociais e das condições mínimas para o trabalho.

A dimensão política da cidadania, entretanto, ainda está fortemente vinculada ao marco nacional. Uma 
explicação para isso, dentre tantas outras possíveis, reside no fato de que o reconhecimento de direitos 
civis e sociais está pautado pelo princípio do indivíduo, segundo o qual, homens e mulheres, enquanto seres 
humanos, possuem direitos fundamentais. Já o reconhecimento dos direitos políticos se fundamenta no 
princípio da cidadania, que pressupõe o pertencimento a uma comunidade política.8 Assim, os imigrantes que, 
enquanto estrangeiros, não pertencem (ou até podem pertencer de fato, mas não de direito) ao Estado no 
qual residem, estão excluídos do acesso aos direitos políticos.

Inúmeros fatores poderiam ser enumerados para exprimir a importância de possuir direitos políticos, 
ou, a contrário senso, para comprovar que a ausência de direitos políticos para os imigrantes constitui um 
problema. Neste artigo, dois aspectos foram escolhidos para ser pensados: a exclusão do campo da igualdade 
e a restrição de direitos. 

 
1.2 Noções de cidadania

A exclusão do campo da igualdade, que decorre da ausência de cidadania, se relaciona com a 
compreensão da cidadania como princípio fundador da ordem política moderna. Lembra Dominique 
Schnnaper 9 que a cidadania tem um sentido jurídico (cuja privação implica na restrição de direitos, como 
será visto adiante), mas também é compreendida como o princípio da legitimidade política. O cidadão não é 
apenas aquele que possui direitos, ele é também o detentor de parte da soberania. É o corpo de cidadãos que 
escolhe os governantes, portanto, é nele que reside a fonte do poder.

A cidadania como princípio foi afirmada com a Revolução Francesa e usada para legitimar a proclamação 
de uma nova ordem política. Ao passo que antes o Rei era a fonte de todo poder, doravante a nação passa 
a ser o fundamento legítimo do poder. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão10, de 
1791, proclama em seu artigo 3º que “O princípio de toda a soberania reside essencialmente na Nação”. 
Constituídos em nação, para usar as palavras de Schnnaper11, “os homens deixam de ser indivíduos concretos, 
caracterizados por suas origens históricas, suas crenças e suas práticas religiosas, seus pertencimentos sociais. 
Eles se tornam cidadãos iguais”.

Há, portanto, ao lado da afirmação da cidadania moderna, um princípio de transcendência dos 
particularismos que rege as relações em sociedade. Enquanto no espaço privado os indivíduos são regidos 
por aquilo que os distinguem, suas particularidades, no espaço público predomina a universalidade do cidadão. 
Nota-se, assim, que a separação entre o público e o privado é o que funda a cidadania, pois é a partir dela 
que se processa a oposição entre o homem público e o homem privado. Essa idéia de igualdade que rege as 
relações públicas, ainda de acordo com Schnnaper 12, é uma herança da Grécia antiga. Segundo esta autora, 
os gregos, com a invenção da polis, pensaram o “político” como domínio autônomo da vida coletiva. Na polis, 
independente das diferenças que os separavam, os homens eram iguais enquanto cidadãos. 

Apesar da idéia de igualdade que rege o espaço público encontrar suas origens nos antigos gregos, não 
se pode enxergar a cidadania moderna como uma continuação da cidadania grega. Definitivamente, o cidadão 

6  Vide: AVRITZER, Leonardo. Padrão de cidadania mundial. Revista Lua Nova, nº 55-56, 2002. 
7  AVRITZER, Leonardo. Padrão de cidadania mundial. Revista Lua Nova, nº 55-56, 2002. 
8  Vide: SCHNAPPER, Dominique. Qu’est-ce que la citoyenneté? Galimard, 2000.

9  SCHNAPPER, Dominique. Qu’est-ce que la citoyenneté? Galimard, 2000.
10  Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Disponível em: http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/atuacao-e-conteudos-
de-apoio/legislacao/direitos-humanos/declar_dir_homem_cidadao.pdf
11  SCHNAPPER, Dominique. Qu’est-ce que la citoyenneté? Galimard, 2000.
12  SCHNAPPER, Dominique. Qu’est-ce que la citoyenneté? Galimard, 2000.

moderno não é mais o cidadão grego13. Pelo menos três fatores são decisivos para pensar a separação 
existente entre a cidadania moderna e a cidadania grega. 

Primeiramente, a cidadania não é mais algo dado, construído de uma vez por todas, ao contrário, é 
uma história, que toma forma a partir das instituições de cada sociedade. Em segundo lugar, a cidadania grega 
era uma categoria excludente, limitada por uma concepção que, atualmente, pode ser chamada de étnica, pois 
era concedida a partir da filiação14. Os estrangeiros, os metecos, as mulheres e os escravos estavam excluídos 
dessa categoria. Por fim, uma diferença fundamental era que a sociedade grega estava fundada no princípio 
do bem comum, ou seja, o todo vinha antes da parte. Isso fica bastante claro numa passagem da Política 
onde Aristóteles15 afirma que para uma mão separada do corpo, só lhe resta de mão o nome. Do mesmo 
jeito, assim como uma mão precisa do corpo para ser mão, o indivíduo precisa da polis para ter contemplada 
a sua existência como cidadão. Fora da polis não é possível alcançar a existência plena, por isso mesmo, ela 
antecede a casa (o oikos) e o indivíduo16. As sociedades modernas, ao contrário, estão fundadas no princípio 
do indivíduo. A parte se sobrepõe ao todo. A legitimidade do poder reside no conjunto de indivíduos que se 
identificam como cidadãos. 

A fundação do corpo político moderno, portanto, utiliza da categoria cidadania para expressar a 
igualdade no campo do político, uma herança dos antigos gregos, mas também transforma essa noção e 
introduz uma ruptura fundamental, pois, doravante, a soberania repousa nos indivíduos enquanto parte do 
corpo de cidadãos.

A passagem do indivíduo para o cidadão, segundo Schnapper17, é regida pelo princípio de transcendência 
dos particularismos. Constituídos em nação, os indivíduos deixam de ser indivíduos concretos, transcendem 
as diferenças relacionadas à origem, língua, princípios religiosos e se tornam iguais enquanto cidadãos: “todos 
os particularismos foram enviados a esfera do privado. Aquilo que funda a cidadania é a oposição entre as 
especificidades do homem privado, membro da sociedade civil, e o universalismo do homem público”.

Ainda, a cidadania como princípio fundador da ordem política moderna também cumpria a função de 
garantir o “lien social”18. Em outras palavras, era a cidadania a medida do viver em comum. Nas sociedades 
modernas (e democráticas) vive-se junto não por partilhar uma religião ou uma crença, mas por ser cidadão 
de uma mesma comunidade política. 

É nesse sentido que, o estrangeiro, sendo excluído da cidadania, não participa dessa idéia de igualdade 
que rege o espaço público, que equaliza as pessoas enquanto cidadãs. 

Como inicialmente mencionado, a cidadania possui também um sentido jurídico. Com efeito, ela 
costuma ser primeiramente pensada como uma categoria jurídica do que do que como o princípio que funda 
a modernidade política e organiza a idéia de igualdade. Em seu sentido jurídico, a cidadania é um status a partir 
do qual os direitos são incorporados. Assim, o cidadão, longe de ser um indivíduo concreto, é um sujeito de 
direitos19. A idéia moderna de cidadania como um “status” deve muito à conferência realizada por Marshall, 
no final dos anos 40, intitulada “Cidadania, classe social e status”20.

No Brasil, em regra, a cidadania se vincula a nacionalidade e é definida a partir do exercício de direitos 
políticos. Como afirma André Ramos Tavares, o cidadão é o nacional que reúne as condições necessárias para 
exercer os direitos políticos 21. Os imigrantes, enquanto não nacionais, isto é, enquanto estrangeiros, vivem 
uma situação ambígua, pois saem do Estado no qual eram reconhecidos enquanto cidadãos e tinham os seus 
direitos previstos, para adentrarem em um Estado onde não possuem a nacionalidade e, portanto, não são 
considerados cidadãos22.

A partir desta breve exposição das duas noções de cidadania – como princípio fundador da 

13  SCHNAPPER, Dominique. Qu’est-ce que la citoyenneté? Galimard, 2000, p.27.
14  SCHNAPPER, Dominique. Qu’est-ce que la citoyenneté? Galimard, 2000.
15  ARISTÓTELES. A política. Folha de São Paulo, São Paulo, 2010, p.13.
16  HÖFFE, Otfried. Justiça política. São Paulo, Martins Fontes, 2006, p.231.
17  SCHNAPPER, Dominique. Qu’est-ce que la citoyenneté? Galimard, 2000, p.24.

18  SCHNAPPER, Dominique. Qu’est-ce que la citoyenneté? Galimard, 2000.
19  SCHNAPPER, Dominique. Qu’est-ce que la citoyenneté? Galimard, 2000.
20  MARSHALL, T.H. Cidadania, Classe Social e Status, Rio de Janeiro, Zahar. Editores, 1967.
21  TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. São Paulo, Saraiva, 2010. p.784.
22  WALDMAN, Tatiana. O acesso à saúde e a imigração: um estudo de caso das imigrantes bolivianas na 
cidade de São Paulo. São Paulo, 2010. Disponível em: http://www.sistemasmart.com.br/andhep2010/trabalhosite/trabalhossite.
asp?codigo=18  Acesso em: 22. 05. 2011.  
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modernidade política e como status que permite o acesso aos direitos – fica claro quais são as conseqüências 
da perda ou ausência da cidadania que acompanha o processo migratório. Por um lado a exclusão do campo 
da igualdade e por outro a falta de acesso aos direitos mais fundamentais. Entretanto, como afirmamos 
inicialmente, o acesso aos direitos civis e sociais, por parte dos migrantes, pode ser suprido com base no 
princípio do indivíduo. Como bem observa Dominique Schnapper (2000, p.151)23, na maioria dos Estados 
contemporâneos, aos estrangeiros regularizados são reconhecidos os mesmos direitos civis, econômicos e 
sociais que aos nacionais. É o caso do Brasil. Os migrantes latino-americanos, cuja situação foi regularizada 
pelo Acordo de Livre Residência Mercosul24, têm garantidos, pelo Estado brasileiro, a igualdade de direito 
civis25  e o  acesso à direitos sociais26. 

Para Schnapper, o progressivo reconhecimento pela legislação da igualdade de direitos civis e sociais 
para estrangeiros e nacionais se insere na segunda dimensão da cidadania. Tais direitos são reconhecidos 
não com base no princípio do cidadão, membro de uma comunidade política, mas com base no princípio do 
indivíduo, segundo o qual homens e mulheres, enquanto seres humanos, possuem direitos fundamentais:

A legislação que afirma a igualdade de direitos civis, econômicos e sociais repousa 
com efeito sobre a idéia fundamental e universal que, para além dos direitos dos 
cidadãos nascidos de sua participação a uma organização política particular, existem 
direitos do homem enquanto homem.27

A maioria dos constitucionalistas brasileiros, a exemplo de André Ramos Tavares28, também considera 
que o reconhecimento dos direitos fundamentais dos estrangeiros que se encontram no interior de um 
Estado, deriva não do pertencimento a este Estado, mas do dever assumido por ele assumido, como membro 
da comunidade internacional, de garantir e proteger os direitos humanos fundamentais que são devidos aos 
indivíduos pelos simples fato deles serem humanos.

Já os direitos políticos dependem do princípio da cidadania, ou seja, pressupõem a existência do 
pertencimento a uma comunidade política. E, como lembra Butler29, apesar da existência de sérias discussões 
acerca do enfraquecimento do Estado-nação, a base do pertencimento continua sendo nacional. Exatamente 
por isso a cidadania aparece vinculada a nacionalidade: “Pressuposto básico do cidadão é o de que seja 
nacional do respectivo Estado”30.

2. Direitos políticos e a vocação universal da cidadania

A cidadania como princípio fundador da ordem política e organizador da idéia de igualdade não pode 
existir sem a sua dimensão política. Com efeito, é a partir dos direitos políticos que se manifesta a vocação 
universal da cidadania. Os direitos políticos se traduzem, essencialmente, no direito de votar e ser votado. O 
voto pode ser definido como a concretização do direito ao sufrágio, que é o direito de participar do processo 
eleitoral31. Nas democracias modernas, a eleição é o momento em que o cidadão, através do voto, escolhe os 
seus representantes que atuarão diretamente na organização da vida política.  

23  SCHNAPPER, Dominique. Qu’est-ce que la citoyenneté? Galimard, 2000, p.151. 
24  Recente acordo firmado em 2009 denominado Acordo de Livre Residência MERCOSUL (Decreto  
n°  6.964/2009)  e MERCOSUL, Chile  e Bolívia (Decreto n° 6.975/2009).
25  O Acordo de Livre Residência MERCOSUL e MERCOSUL, Chile e Bolívia garante aos migrantes  
igualdade de direitos civis.
26  Alguns direitos sociais, no Brasil, são universalmente garantidos. O principal deles é o direito à saúde, 
assegurado pela Constituição Federal como direito de todos. De acordo com o art. 196 da Constituição 
Federal brasileira: “A saúde é direito de  todos e dever do Estado, garantido  mediante  políticas  sociais  
e  econômicas  que  visem  à  redução  do  risco  de  doença  e  de  outros agravos e ao acesso universal  
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e  recuperação.”
27  SCHNAPPER, Dominique. Qu’est-ce que la citoyenneté? Galimard, 2000, p.152.
28  TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. São Paulo, Saraiva, 2010. p.297.
29  BUTLER, Judith; SPIVAK, Gayatri Chakravorty. Quién le canta al Estado-Nación? Paidós, Buenos Aires, 2009. 
30  TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. São Paulo, Saraiva, 2010. p.784.
31  TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. São Paulo, Saraiva, 2010, p.807.

Como lembra Dominique Schnapper32, o voto democrático não tem por função apenas possibilitar 
a escolha dos representantes: “Ele também é o símbolo do novo sagrado, aquele da sociedade política ela 
mesma, que assegura os laços sociais e o destino da coletividade”. O voto é também a expressão concreta da 
existência de um espaço político abstrato, no qual, diferentemente de toda experiência social real, os cidadãos 
são iguais uns aos outros. Essa igualdade se manifesta na fórmula: “um homem, uma voz, um voto”. Nesse 
sentido, votar é um ato que demonstra o pertencimento a uma comunidade de cidadãos regida pelo princípio 
da igualdade. Mais uma vez, para dizê-lo com Schnapper33, 

A sociedade (...) é formada por uma coleção de indivíduos, ela não constitui um 
corpo. É na ocasião da eleição que esta coleção de indivíduos isolados se constitui 
fugitivamente e simbolicamente como uma comunidade de cidadãos, fonte da 
legitimidade política. O sufrágio universal é uma espécie de sacramento de igualdade 
dos cidadãos, a prática da eleição é o momento onde a comunidade de cidadãos toma 
uma forma concreta.

Assim, o voto é a maior expressão da igualdade que rege a relação entre os cidadãos. O potencial 
universal da cidadania aparece exatamente na ampliação do direito ao voto. Ao passo que esse direito vai 
sendo reconhecido às parcelas da população antes dele excluídas, a cidadania vai se tornando potencialmente 
acessível à todos. 

Sabe-se que a história da cidadania moderna é a história de uma lenta aquisição da cidadania por parte 
dos diferentes grupos que dela estavam excluídos. Para Dominique Schnapper 34, mesmo tendo sido um longo 
caminho e um lento processo, essa sucessão de reconhecimento progressivo da cidadania política mostra que 
o cidadão não é um indivíduo concreto, portanto, em princípio, qualquer pessoa pode se tornar um cidadão. 
Em outras palavras, ainda que o direito de votar não tenha sido inicialmente reconhecido para todos, ele 
comportava um potencial universal. É daí que se infere a vocação universal e integradora da cidadania. Isso 
significa, por fim, que, a princípio, a cidadania pode estar aberta a todas as pessoas. Para isso, basta eliminar as 
diversas formas de discriminação ainda existentes.

   Pode-se, contudo, enxergar por trás deste princípio de integração através da cidadania um 
princípio de exclusão dos não cidadãos. Como ressalta Schnapper35, “toda organização, política ou não, por 
definição, inclui uns e exclui outros”. O Estado moderno é fundado no princípio de inclusão dos cidadãos, e, 
consequentemente, exclusão de todos aqueles que não preenchem os requisitos para se tornar um cidadão. 
É nesse sentido que Sayad36 lembra que a exclusão que se encontra na base na nacionalidade é necessária 
para existência da própria nacionalidade, assim como a exclusão de determinado grupo da ordem política é 
necessária para existência da ordem política.

Ainda assim, Schnapper defende que uma sociedade fundada no princípio da cidadania é mais aberta 
aos estrangeiros que outras formas de organização, como por exemplo, as sociedades teocráticas. Estas 
excluem determinados indivíduos por definição. Os rabinos, por exemplo, dificultam a admissão de pessoas 
na tradição religiosa judaica. Mas, mesmo não sendo aceitas pelos tribunais de rabinos, elas têm a possibilidade 
de fazer parte do Estado de Israel a partir da aquisição da cidadania37. Já nos Estados nacionais, há sempre a 
possibilidade de um estrangeiro se tornar nacional através da naturalização. Não implica em dizer, porém, que 
essa potencial abertura da cidadania exista de fato. E, quando existe, como no exemplo do Brasil, nem sempre 
propicia uma verdadeira igualdade, pois os naturalizados não gozam da mesma proteção que os natos e ainda 
sofrem com a restrição de alguns direitos. 

Após essa explanação do que seria, para Dominique Schnapper, o potencial integrador da cidadania e 
a sua vocação universal, cabe agora questionar como os imigrantes, enquanto estrangeiros, se inserem nessa 
lógica universalista da cidadania.

32  SCHNAPPER, Dominique. Qu’est-ce que la citoyenneté? Galimard, 2000, p.141.
33  SCHNAPPER, Dominique. Qu’est-ce que la citoyenneté? Galimard, 2000, p.142.
34  SCHNAPPER, Dominique. Qu’est-ce que la citoyenneté? Galimard, 2000, p.148.
35  SCHNAPPER, Dominique. Qu’est-ce que la citoyenneté? Galimard, 2000, p.147.
36  SAYAD, Abdelmalek. A imigração ou os paradoxos da alteridade. São Paulo, Edusp, 1998, p.14.
37  SCHNAPPER, Dominique. Qu’est-ce que la citoyenneté? Galimard, 2000, p.148.
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3. A (não) inserção do estrangeiro na vocação universal da cidadania

 Como visto, a cidadania clássica repousa sobre o princípio da separação do público e do privado e 
sobre a idéia de existência de uma cidadania abstrata, que pode ser adquirida por qualquer um, independente 
das particularidades econômicas, sociais, históricas, religiosas etc. Nesse sentido, a cidadania aparece como o 
fundamento que legitima a ordem política moderna. Cada cidadão é detentor de uma parcela da soberania 
que é exercida no momento das eleições, onde ele escolhe os governantes, e também posteriormente a elas, 
quando ele controla e fiscaliza as ações dos governantes escolhidos. 

A cidadania também se encontra na base dos laços sociais que unem os indivíduos uns aos outros. 
Em uma sociedade organizada politicamente a partir da cidadania, as pessoas não precisam partilhar da 
mesma crença ou religião para se sentirem iguais, porque a igualdade se manifesta enquanto membro de uma 
comunidade de cidadãos. Porém, esta cidadania republicana, através da qual as diferenças existentes entre os 
indivíduos são remetidas a esfera do privado e que funda a ordem política e organiza a vida em comum, não 
pode existir sem a sua dimensão política. Em outras palavras, a cidadania que constitui o fundamento legítimo 
da ordem política moderna é, antes de mais nada, a cidadania política. 

Como visto, para uma concepção clássica de cidadania, apenas podem ser cidadãos os nacionais 
de determinado Estado. Portanto, os imigrantes estrangeiros estão excluídos deste artifício que permite a 
equalização das diferenças por meio do pertencimento a alguma comunidade política. Por não pertencerem à 
comunidade de cidadãos, os estrangeiros também não fazem parte da idéia de igualdade que rege as relações 
no espaço público. Como lembra Arendt38, a idéia de igualdade não se relaciona com características naturais 
ou biológicas dos seres humanos, ao contrário ela é um artifício criado para organizar as sociedades:

A igualdade, em contraste com tudo que se relaciona com a mera existência,não nos 
é dada, mas resulta da organização humana, porquanto é orientada pelo princípio da 
justiça. Não nascemos iguais; tornamo-nos iguais como membros de um grupo por 
força da nossa decisão de nos garantirmos direitos reciprocamente iguais.   

Hannah Arendt, diante dos acontecimentos históricos que tiverem lugar na primeira metade do 
século XX, expressa claramente sua desconfiança do princípio do indivíduo enquanto garantidor de direitos. 
É partindo desta desconfiança que formula o conceito de cidadania como o direito a ter direitos, em clara 
oposição à idéia segundo a qual seria suficiente o reconhecimento do valor do indivíduo enquanto tal para 
que se tenha garantido os direitos fundamentais. 

Atualmente, a igualdade de direitos é reconhecida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos 
adotada pela ONU em 1948. Contudo, ainda que tais direitos sejam atribuídos aos homens e mulheres pelo 
simples fato de serem seres humanos, ainda hoje, é um Estado nacional que os garante e os protege. 

É exatamente essa ausência do status político de cidadão que enseja as maiores dificuldades para se 
pensar uma cidadania plena para os imigrantes que não conseguem, ou não querem, se naturalizar.  Ainda nas 
palavras de Arendt39,

Se um ser humano perde o seu status político, deve, de acordo com as implicações 
dos direitos inatos e inalienáveis do homem, enquadrar-se exatamente na situação que 
a declaração desses direitos gerais previa. Na realidade, o que acontece é o oposto. 
Parece que o homem que nada mais é que um homem perde todas as qualidades que 
possibilitam aos outros tratá-lo como semelhante.   

Como então pensar a situação dos migrantes que residem em um Estado no qual não são cidadãos? 
Ou, como interroga Sayad40, como existir sem existir politicamente? “Como existir numa ordem sociopolítica 
que se chama nação – mesmo esta existência menor, acidental, não essencial, raquítica, mesquinha, mutilada 
que nós concedemos aos imigrantes – sem existir politicamente?”. Para Sayad, existir politicamente é existir 
como um cidadão numa ordem nacional. Ou, dito de outra forma, se o Estado nacional é formado por cidadãos, 
alguém que não goza desse status está excluído da existência política. Sendo o cidadão assim denominado 

38  ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo. São Paulo, Companhia das Letras, 1989, p.335.
39  ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo. São Paulo, Companhia das Letras, 1989.
40  SAYAD, Abdelmalek. A imigração ou os paradoxos da alteridade. São Paulo, Edusp, 1998, p.13.

porque pertence a uma comunidade nacional, Sayad41 questiona ainda, “de que serve a reivindicação da 
cidadania quando não se tem a nacionalidade?”

Com efeito, essas reflexões estão embasadas em autores que, a exemplo de Schnnaper, Sayad e 
Arendt, acreditam na importância e na autonomia do domínio político. Contudo, outras elaborações podem 
ser feitas no que concerne ao problema da ausência de cidadania para os migrantes. As reflexões sobre o 
multiculturalismo, a cidadania multicultural e os direitos transnacionais, por um lado, e as novas concepções 
de cidadania formuladas a partir da experiência da comunidade européia, por outro lado, contestam os 
estreitos laços que vinculam a cidadania à nacionalidade e permitem repensar as possibilidades de proteção 
cidadã para os imigrantes. 

Neste trabalho, porém, o objetivo foi problematizar a ausência da cidadania para os imigrantes a partir 
de concepções teóricas que não ultrapassam o marco nacional e, portanto, não recorrem ao multiculturalismo 
e a soluções transnacionais. Acredita-se que repensar os termos deste debate é de extrema importância, 
porém pontuá-los também o é. Foi com intuito de esclarecer e de colocar as premissas para um debate mais 
prolongado que se desenvolveu este artigo.  
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 Entre a Participação e a Exceção: Paradoxos da Democracia Brasileira no Século XXI1
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GT: Inclusão, Exclusão e Direito

Resumo: A democracia brasileira, mais do que um corpo monolítico, vem se mostrando um conjunto 
fragmentado de práticas políticas includentes e excludentes. Em consonância com as mais recentes formas 
de inovação democrática, o Brasil oferece exemplos de mecanismos de participação popular, representação 
alternativa e deliberação que promovem o aprofundamento da democracia em diversas frentes. Paralelamente 
e em contraste gritante, casos recorrentes de violência institucional direcionada a grupos vulneráveis 
constituem-se em práticas que remetem à ditadura militar, criando verdadeiros campos de exceção nos quais 
indivíduos e grupos têm seus direitos mais básicos sistematicamente negados. Este trabalho, desenvolvido 
junto ao Núcleo de Pesquisa e Extensão em Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio Grande 
(NUPEDH/FURG), procede a uma análise panorâmica desta discrepância, buscando ilustrá-la através da análise 
de espaços democráticos alternativos e de casos concretos de violência institucional perpetrados pelo Estado. 
Amparados em uma sólida revisão bibliográfica que parte das considerações de teóricos como Boaventura de 
Sousa Santos, Ingo Sarlet, Archon Fung, Leonardo Avritzer, Castor Ruiz e Hélène L’Heuillet, assumimos uma 
postura propositiva, aventando algumas possibilidades de ação estatal e de criação de espaços democráticos 
alternativos, no sentido de mitigar a violência institucional sistêmica  presente na democracia brasileira. Nesse 
sentido, este trabalho se situa na confluência de pesquisas anteriores que realizamos, nas quais as inovações 
democráticas e a violência institucional foram analisadas separadamente. No que diz respeito às inovações 
democráticas, em particular, damos prosseguimento ao desenvolvimento do método experimentalista que 
estamos desenvolvendo para a análise e proposição de espaços de participação e representação. Nosso 
método tem por base o “cubo democrático” de Archon Fung, e se propõe a viabilizar, em longo prazo, uma 
“engenharia reversa das tecnologias democráticas” que poderia vir a contribuir para a formulação de políticas 
públicas, no sentido de proporcionar um cenário político mais justo, legítimo, e eficiente.
Palavras-Chave: Democracia; Violência Institucional; Participação Popular; Representação Alternativa; Políticas 
Públicas.
Abstract:  Brazilian democracy  has been showing itself to be a fragmented set of including and excluding 
political practices, more than a monolithic system . In consonance with the more recent forms of democratic 
inovation, Brazil offers examples of mechanisms of participation, alternative representation and deliberation 
that promote the deepening of democracy in several ways. Parallelly and  in strong contrast with that, 
recurrent cases of institutional violence directed towards vulnerable groups constitute practices that remind 
us of the military dictatorship, creating exception camps in which individuals and groups have their most 
basic rights denied. This paper, developed in the Núcleo de Pesquisa e Extensão em Direitos Humanos of the 
Universidade Federal do Rio Grande (NUPEDH/FURG) proceeds to a panoramic analysis of this discrepancy, 
soughing to demonstrate by means of analyzing alternative democratic spaces and concret cases of institutional 
violence perpetrated by the State. Based on a solid bibliographic review that starts from the considerations 
of authors such as Boaventura de Sousa Santos, Ingo Sarlet, Archon Fung, Leonardo Avritzer, Castor Ruiz e 
Hélène L’Heuillet, we take a propositional stance, suggesting some possibilities of State action and creation 
of alternative democratic spaces with the intention of mitigating the institutional violence present in Brazilian 
democracy.  This work is situated in the confluence of previous researches that we have executed, in which 
democratic inovations and institutional  violence were analyzed separately. Regarding democratic inovations, 
in particular, we proceed to develop our experimentalist method to the analysis and proposition of spaces of 
participation and representation. Our method is based on Fung’s “democratic cube”, and intends to permit, in 
the long run, a “reverse engineering of the democratic technologies” that could contribute to the formulation 
of public policies to the enhancement of justice, legitimacy and efficiency.
Keywords: Democracy; Institutional Violence; Popular Participation; Alternative Representation; Public Policies.

1  Este artigo é resultado de trabalhos de pesquisa anteriores acerca de espaços democráticos 
alternativos (FRANCKINI et al, 2010; FRANCKINI, 2010; STOLZ, FRANCKINI e KYRILLOS, no prelo) e 
violência institucional no Brasil (KYRILLOS, no prelo). 

Introdução

Reunidos em assembléia num amplo galpão, membros da população de uma cidade deliberam acerca 
de ações do poder público, elencando prioridades temáticas e demandas específicas que terão um impacto 
direto na política do poder local. Entre as centenas ou milhares de participantes, encontra-se uma proporção 
de mulheres e negros aproximadamente igual a da população da cidade, um contingente expressivo de donas 
de casa e aposentados, bem como grande porcentagem de pobres. Um representante do poder público 
municipal comparece para prestar contas a respeito dos resultados e se verifica que a grande maioria das 
demandas anteriores foi ou está sendo atendida. 

Um segundo relato: um homem negro passeia em frente à entrada da comunidade onde vive. Mesmo 
não sendo culpado ou suspeito de atividades criminosas, é truculentamente abordado por policiais. O cunhado 
do homem abordado pede que os militares tenham respeito, e a partir daí é perseguido até dentro de sua 
própria casa, algemado, espancado na frente da mulher e dos filhos e retirado de lá à força. A cena se repete 
várias vezes, com membros diferentes da comunidade. Todos(as) negros(as). Em uma dessas ocasiões, uma 
criança intimidada com os homens armados e violentos dentro de sua casa pede desesperadamente ao pai 
que chame a polícia. 
 À primeira vista, a grande disparidade entre as duas histórias parece indicar contextos distantes no 
tempo e no espaço. A primeira cena sugere um local profundamente democrático, possivelmente um país 
nórdico de social democracia avançada, ou alguma cidade de um país andino em que as sucessivas vitórias da 
esquerda garantiram uma estrutura política permeada de mecanismos de participação popular. Já a segunda, 
remete a uma estrutura política racista e autoritária, talvez à África do Sul na época do Apartheid, ou ao 
sul dos Estados Unidos pré-1965 quando as leis Jim Crow ainda estavam em vigor. Talvez à ditadura militar 
brasileira. 

Como um leitor ou leitora atento(a) talvez já tenha intuído, os dois eventos estão mais próximos do 
que a chocante discrepância entre eles pode sugerir. Aconteceram há poucos quilômetros de distância um 
do outro e mais ou menos no mesmo período. De fato, ambos se repetiram tantas vezes que não é de todo 
impossível que tenham chegado a ocorrer ao mesmo tempo. O primeiro relato se refere a uma assembléia 
típica do Orçamento Participativo de Porto Alegre; o segundo, a uma prática recorrente de racismo e violência 
institucional contra habitantes do Quilombo dos Silva, no bairro Três Figueiras, também em Porto Alegre.2

Essa proximidade perturbadora entre mecanismos democráticos inovadores e práticas retrógradas 
de autoritarismo vem se mostrando uma das marcas  da democracia brasileira. Este artigo procura traçar um 
breve panorama teórico e empírico deste contexto paradoxal e analisar algumas formas possíveis de mitigar 
as características autoritárias de nossa democracia, inclusive através de mecanismos de participação popular 
e representação alternativa. Para tal, dividimos o artigo em 5 seções. Na seção 1 “O que é Democracia?” 
exploramos a distinção entre democracia real e ideais democráticos, procurando descrever panoramicamente 
as principais características das democracias reais contemporâneas, com ênfase no Brasil. Na seção 2 “O 
que a Democracia deve ser?” explicitamos nosso arcabouço metodológico, bem como os pressupostos 
teóricos e valorativos que guiam nossa análise. Na seção 3 “A Violência Institucional no Brasil: Um panorama 
do problema” exploramos o problema da violência institucional no Brasil, com ênfase na violência policial, 
reafirmando algumas formas de mitigá-la apontada em trabalhos anteriores (KYRILLOS, no prelo). Na seção 
4 “Experiências de Participação Popular na Segurança Pública” avaliamos a possibilidade de que espaços 
democráticos alternativos possam ser utilizados com este mesmo propósito, analisando dois destes espaços 
relacionados à segurança pública que foram concebidos e aplicados fora do Brasil, quais sejam: as Reuniões 
de Ronda de Chicago (EUA) e a Polícia Comunitária de Guerrero (México)3. Na última seção, expomos o que 
consideramos ser as contribuições objetivas deste artigo ao debate sobre o tema.  

2   O relato que faz referência ao Orçamento Participativo se baseia em trabalhos anteriores nos 
quais analisamos o mecanismo (GUGLIANO, FRANCKINI e CAMPOS, 2009;  FRANCKINI et al, 2010; 
FRANCKINI, 2010; STOLZ, FRANCKINI e KYRILLOS, no prelo). Em vez de um retrato fiel da complexa 
estrutura do OP, a narração é intencionalmente vaga para atingir o efeito desejado no contexto deste artigo. 
Já o relato de violência institucional no Quilombo da Família Silva  tem por base o artigo de Júnior (2010) bem 
como depoimento dado pelo quilombola Lorivaldino da Silva durante o seminário “A Justiça de Transição e a 
Militância em Defesa dos Direitos Humanos”, em 2011, em Porto Alegre.
3  Ambas as experiências escolhidas são estrangeiras, pelo fato de desconhecermos mecanismos de 
participação semelhantes no Brasil. Isso, como veremos mais adiante, não prejudica a análise.
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1. O que é Democracia?

Democracia é um conceito polissêmico, por vezes empregado como rótulo mais ou menos vago para 
designar o sistema político predominante em países ocidentais (caracterizado pelo sufrágio universal e 
por eleições livres), mas com a mesma frequência utilizado para fazer referência a um estado ideal, um 
horizonte de possibilidades utópicas no qual o povo é quem de fato governa e a justiça é a ordem do dia. 
Essa segunda acepção, em particular, dá a impressão de estar ocupando o vácuo deixado pelo fracasso da 
proposta socialista clássica, tornando-se o ideal de sociedade de diversos setores da esquerda. Nenhum 
dos dois usos do termo está propriamente incorreto, o que ocorre é que se pode traçar uma distinção 
entre democracia real e ideais democráticos, análoga àquela existente entre socialismo real e ideais 
socialistas4. A diferença é que a utopia democrática em sua versão atual surgiu depois da democracia real, 
às avessas do que ocorreu no caso do socialismo.

A ascensão da democracia como utopia tem a ver com a criação de espaços de participação popular 
no interior dos Estados. No princípio, esses espaços foram vistos como forma de realizar a transição que 
levaria seguramente de uma democracia elitista a uma democracia pluralista e de uma “inclusão política 
abstrata feita de exclusão social” (SANTOS, 2003) a uma inclusão política e social de fato. Esperava-se 
que a criação de mecanismos que permitissem à população participar diretamente das decisões políticas, 
sem o intermédio de representantes, fosse gerar mudanças profundas tanto na cultura política quanto 
no processo de tomada de decisões. No pólo mais extremo, imaginava-se inclusive que a representação 
clássica fosse deixar de ser necessária.

No Brasil, essa celebração em torno da participação popular tem início com a chamada Constituição 
Cidadã (1988), a criação dos Conselhos Gestores5 e a grande promessa do Orçamento Participativo de 
Porto Alegre no final da década de 80 do século XX, perdendo força até se tornar largamente minoritária 
no começo do século XXI. As repetidas experiências de participação popular não proporcionaram a 
esperada utopia, apresentando resultados muito diferentes entre si. Diversos mecanismos tiveram, de 
fato, efeitos positivos importantes, proporcionando mudanças na cultura política e alterações diretas 
em políticas públicas e alocação de recursos. Esses impactos ficaram, entretanto, quase sempre restritos 
ao âmbito local. Além disso, boa parte dos mecanismos implantados se mostraram inúteis, quando 
não nocivos. É necessário, além disso, levar em consideração a existência de espaços de representação 
alternativa. Citando um trabalho anterior:

A democracia real segue seu rumo sem se comprometer com nenhum ideal democrático.  
Independentemente do desejo de eventuais entusiastas radicais da democracia direta, 
o parlamento e as outras instituições políticas clássicas não parecem ameaçadas de 
extinção. Da mesma forma, quer queiram os mais conservadores, quer não, instituições 
políticas alternativas (como parlamentos transnacionais, orçamentos participativos e 
conselhos gestores) vêm se tornando cada vez mais comuns e parecem ter chegado 
para ficar. 
Essas instituições são múltiplas e diversas, fragmentos de democracia muitas vezes únicos 
em suas particularidades, mas que, malgrado as diferenças, podem ser todos classificados 
em uma das seguintes categorias: ou são mecanismos de participação popular, isto é, 
permitem de alguma forma que cidadãos e cidadãs atuem diretamente nas decisões 
políticas; ou são mecanismos de representação alternativa, ou seja, criam espaços nos 
quais ocorre uma representação política de outra ordem, diferente da representação 
eleitoral por diversos motivos. (FRANCKINI, 2010, p. 11)

Os “diversos motivos” a que se faz referência nesse trecho tem a ver com os três pilares básicos da 
representação clássica, que Avritzer (2007), partindo de teóricos(as) como Thomas Hobbes e Hannah Pitkin, 
identifica como sendo os seguintes: a territorialidade (representação circunscrita às fronteiras do Estado, 
ou a uma  unidade administrativa no interior dele); a autorização (representantes autorizados por aqueles e 
aquelas que representam, geralmente por meio de voto); e o monopólio (monopólio do poder político por 
parte do Estado, ainda que o próprio Estado não seja um corpo monolítico). Partimos do pressuposto de que

4  Bobbio (2009) e outros autores utilizam a expressão “democracia real” nesse sentido.
5  Embora tais conselhos se possam ser igualmente descritos como experiências de “representação 
alternativa” em vez de participação popular, como veremos mais adiante. 

 A representação alternativa ocorre quando ao menos um desses elementos não está 
presente, e ainda assim se identifica a existência de representação, pelo fato dela estar 
institucionalizada ou de serem formuladas alegações representativas. (FRANCKINI, 2010, 
p. 45)

A noção de alegação representativa, em particular, é formulada por Saward (2008) como uma forma 
de estruturar o debate acerca da legitimidade da representação. Para o autor, ocorre representação política 
sempre que alguém alega representar indivíduos, grupos, ou causas. A legitimidade dessa representação, 
entretanto, depende de o quão bem as alegações do(a) pretenso(a) representante são recebidas por aqueles 
e aquelas que ele(a) tem a intenção de representar. Para ser mais preciso, a alegação de representatividade 
não faz e não pode fazer referência a grupos ou indivíduos de fato, mas apenas à visão que o(a) pretenso(a) 
representante tem desses grupos e indivíduos, dependendo a legitimidade do fato de que aqueles e aquelas 
que se busca representar compartilhem a visão de si mesmos(as) apresentada pelo representante. Nessa 
perspectiva a representação política encontra-se, portanto, ancorada nas representações sociais e pode 
prescindir completamente de espaços institucionais.

Some-se às experiências de participação popular e de representação alternativa a existência de práticas 
autoritárias de violência institucional no interior do Estado e o que se tem é uma democracia real que em 
seu todo é muito mais complexa do que um mero sistema político-eleitoral. De fato, a violência institucional 
é uma excrescência, um traço externo e antitético à democracia que abre caminho em seu interior. No caso 
do Brasil ela tem parte de sua origem na história recente do país, sendo, em alguma medida, um resquício da 
ditadura militar.

Não raramente, deparamo-nos com denúncias de práticas de diversas violências 
impetradas por agentes estatais em nosso país. Um Brasil de inúmeras características, 
dentre elas, a incompletude da justiça de transição pela qual deveria ter passado ao 
término da Ditadura Militar e do vacilante recomeço democrático. (KYRILLOS, no prelo, 
p. 1-2)

  Por “incompletude da justiça de transição” queremos fazer referência principalmente ao fato de que 
a não abertura dos arquivos da ditadura e a inação relativa aos crimes cometidos por agentes do Estado nesse 
período, além de ser problemática do ponto de vista do direito à memória e à verdade, tem consequências 
materiais importantes. No que diz respeito à ação da polícia, por exemplo, especialmente da polícia militar, 
o fado das práticas de violência institucional que tiveram lugar durante a ditadura não terem sido punidas 
contribui para que elas continuem a ocorrer de modo similar e a ser ensinadas para as novas gerações de 
profissionais.

Este confuso mosaico que constitui a democracia brasileira, se bem que bastante distante de qualquer 
utopia de esquerda, é o pano de fundo que dá as condições de possibilidade de mudanças factíveis. Se a 
democracia realmente existente não é satisfatória, é por que difere de um modelo ideal de democracia 
que pode variar segundo os pressupostos teóricos e valorativos de cada autor(a). Nossos esforços vão 
na direção de abandonar qualquer tipo de maniqueísmo acerca da democracia real, evitando contrapor a 
representação clássica como um espaço de exploração às práticas democráticas alternativas como uma 
experiência necessariamente emancipadora. Ao invés disso, reconhecemos que a democracia real possui 
falhas particulares em contextos específicos e buscamos analisar os diversos desenhos institucionais dos 
mecanismos democráticos alternativos do ponto de vista de sua adequação para sanar ou mitigar tais 
problemas, sempre levando em consideração o contexto, isto é, reconhecendo que, se um determinado 
mecanismo funciona para mitigar injustiças sociais em uma cidade do interior do Brasil, isso não significa 
que ele possa ser aplicado sem modificações em qualquer outro local e atingir satisfatoriamente os mesmos 
objetivos. A pretensão de identificar falhas na democracia real revela, por certo, a existência de pressupostos 
valorativos, isto é, de um ideal de democracia com o qual a realidade possa ser comparada. Isto nos leva ao 
nosso próximo ponto.

2.  O que a Democracia deve ser?
 Partindo da questão anterior, sobre o que a democracia de fato é, e dirigindo-nos a esta, sobre o que 
ela deve ser, estamos claramente fazendo a transição de uma esfera descritiva para uma esfera normativa. 
Existem, entretanto, dois tipos diferentes de normatividade (técnica e valorativa), conforme identificamos em 
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um trabalho anterior a partir das formulações de Sartori (1994).

A normatividade técnica ocorre quando se indica o que deve ser feito caso se almeje 
determinado fim – é chamada de técnica justamente pois uma indicação como esta 
pressupõe algum conhecimento técnico a respeito das consequências que as ações 
prescritas podem vir a ter na realidade. Já a normatividade valorativa se dá quando se indica 
que se deve almejar um fim específico, pois este é considerado como intrinsecamente 
bom – é chamada de valorativa, justamente por se apoiar principalmente sobre os valores 
de quem a elabora.
É importante observar que esses dois tipos de normatividade, apesar de bem distintos, 
geralmente andam juntos. Se um cientista dedicar anos de pesquisa para construir uma 
elaboração que permita demonstrar como um veículo deve ser construído para poluir 
o mínimo possível (normatividade técnica) parece seguro supôr que o pesquisador 
em questão considera que os níveis de poluição devem ser diminuídos (normatividade 
valorativa). (FRANCKINI, 2010, p. 14)  

 O que ocorre na presente pesquisa é algo mais ou menos próximo do exemplo apresentado nesta 
citação. A identificação de falhas na democracia pressupõe sua comparação (implícita ou explícita) com 
um modelo ideal, sem falhas, e a existência desse modelo é evidência de uma normatividade valorativa 
presente por trás da normatividade técnica do(a) pesquisador(a). O quadro teórico-metodológico que 
propomos tem por base o cubo democrático de Archon Fung (2006). Ele vem sendo sistematicamente 
desenvolvido em trabalhos anteriores (FRANCKINI et al, 2010; FRANCKINI, 2010; STOLZ, FRANCKINI e 
KYRILLOS, no prelo) nos quais demonstramos que Fung possui pressupostos valorativos implícitos, os quais 
explicitamos, desenvolvemos e adotamos para a nossa análise. Basicamente, o fato de o autor identificar 
injustiça, ilegitimidade e ineficiência como problemas em uma democracia é suficiente para demonstrar que 
ele pressupõe que a democracia deve ser justa, legítima e eficiente. Estes três princípios (justiça, legitimidade 
e eficiência) compõem a base de nosso quadro teórico-valorativo, de modo que se faz necessário explicitá-los 
aqui brevemente6, para que possamos dar prosseguimento à exposição do método.  
 O princípio da justiça, em síntese, faz referência ao fato de que as minorias (ou, mais precisamente, os 
grupos vulneráveis7 em sentido amplo) devem ter voz e tratamento adequado em um ambiente democrático. 
Isso significa que, em uma democracia ideal, a maioria não tem o poder de negar direitos às minorias, não 
podendo privá-las de possuir os mesmos direitos que os demais.8 O respeito à dignidade da pessoa humana, 
bem como aos direitos humanos e fundamentais de modo geral também faz parte desse princípio. Nesse 
sentido, teóricos como Bobbio (2004, 2009) e Dahl (2001) afirmam a necessidade do respeito a direitos 
diversos para o bom funcionamento da democracia. Bobbio (2004) claramente atesta que não há democracia 
sem direitos humanos, nem direitos humanos sem democracia, enquanto Dahl (2001) concentra-se em elencar 
diversos direitos necessários para o bom funcionamento da democracia enquanto sistema político-eleitoral. 
Mesmo o pensamento de autores mais conservadores, implica que a democracia necessita de certos direitos 
para se concretizar e para a realização de uma democracia ideal, os direitos necessitam ser materialmente 
garantidos, em vez de o serem apenas formalmente.9

6  Para uma análise mais detida de cada princípio, ver Franckini (2010).
7  Uma distinção clara entre minorias e grupos vulneráveis é traçada por Robério Nunes dos Anjos Filho 
(2010). O conceito de minorias pressupõe, entre outras especificidades, um elemento objetivo de desvantagem 
quantitativa. Esse nem sempre é o caso dos grupos vulneráveis, como evidencia a situação dos negros sul-
africanos durante o período do apartheid, bem como a das mulheres nas hodiernas sociedades sexistas. 
Enfatiza-se aqui o segundo conceito, para destacar que o aspecto quantitativo nem sempre é central nesse caso 
(FRANCKINI, 2010). 
8  A criação de direitos especiais para as minorias, visando corrigir injustiças, também não deve ser 
descartada.  É necessário destacar, entretanto, que em casos nos quais a criação desses direitos geraria um 
prejuízo imediato para a maioria (o exemplo clássico sendo o da criação de cotas de qualquer espécie em 
processos seletivos) a questão se complexifica, sendo necessário avaliá-la também sob o ponto de vista do 
princípio da legitimidade, o que levanta uma série de problemas interessantes até o momento ainda largamente 
inexplorados pela teoria da democracia. 
9  Pode-se demonstrar facilmente, como, aliás, já o fizemos (FRANCKINI, 2010), que não apenas 

 A definição mais simples do princípio da legitimidade diz respeito à necessidade de que as decisões 
políticas contem com alguma forma de respaldo popular. Isto significaria, basicamente, que fosse qual fosse o 
método utilizado para alcançar uma decisão final, o eleitorado deveria estar de acordo com ela. Na prática, 
o surgimento de diversas formas de representação alternativa e a crescente complexificação da realidade 
política vêm fazendo com que este princípio seja tão difícil de verificar que mesmo teóricos importantes da 
democracia vêm sugerindo que ele seja colocado de lado.

(...) a questão colocada pela política contemporânea deve ser uma redução da 
preocupação com a legitimidade dessas novas formas de representação e um aumento 
da preocupação sobre de que modo elas devem se sobrepor em um sistema político 
regido por múltiplas soberanias. O futuro da representação eleitoral parece cada vez 
mais ligado à sua combinação com as formas de representação  que  têm  sua  origem   
na   participação   da   sociedade  civil. (AVRITZER,2007, p. 459) 

 O próprio Leonardo Avritzer apresenta, no mesmo artigo, uma solução tipológica do problema da 
legitimidade, que, grosso modo, pode ser descrita como apresentando as principais formas através das quais 
a relação de legitimidade no sentido de Saward pode ser atingida. Realisticamente, as soluções de Saward e 
Avritzer são incompletas, justamente por cobrirem apenas espaços de representação, sendo que, como já 
tivemos a oportunidade de demonstrar (FRANCKINI, 2010), a participação política direta não é garantia de 
legitimidade das decisões resultantes10. Atualmente temos trabalhado com a hipótese de que uma solução 
mais completa do problema da legitimidade possa ser atingida por meio das noções de antagonismo e 
agonismo, formuladas na teoria do discurso por Ernesto Laclau e Chantal Mouffe11. Os termos dessa solução 
são, entretanto, incertos e por ora a definição vaga de “respaldo popular” terá de ser suficiente para os 
propósitos práticos desta pesquisa. 
 O princípio da eficiência, por fim, se resume na necessidade de que, uma vez tomada uma decisão 
justa e legítima, ela de fato se materialize e atinja as expectativas de qualidade que sugeria no plano ideal. 
Trata-se, claramente, de um princípio menos complexo do que os demais, porém igualmente importante. Sem 
ele, qualquer decisão tomada carece de impacto material e relevância prática.

Fung chama a atenção para o fato de que, como ocorre em qualquer área do conhecimento, os 
mecanismos de participação popular12 podem ser analisados através de duas metodologias distintas, quais 
sejam: o método dedutivo e o indutivo. Uma abordagem dedutiva parte de princípios democráticos abstratos 
(igualdade política, autonomia individual etc.) e analisa os espaços de participação com ênfase em sua 
contribuição para o pleno desenvolvimento desses princípios. Uma abordagem indutiva, por sua vez, consiste 
em partir da análise de diversos mecanismos concretos de participação, tentando formular generalizações a 
respeito da natureza da participação popular.

Ambas as abordagens apresentam limitações importantes, na concepção do autor. No caso da 
abordagem dedutiva, as sugestões de mecanismos participativos nascidas nesse marco teórico-metodológico 
mostram-se impraticáveis ou irrelevantes do ponto de vista dos desafios concretos que se apresentam à 
democracia. Já no que diz respeito a abordagem indutiva, Fung chama atenção para o fato de que comparar 
diversas experiências de participação não leva a nenhuma grande conclusão, exceto a de que existe uma 

direitos mais obviamente políticos (como a liberdade de imprensa) são necessários para o bom funcionamento 
do sistema eleitoral, mas que direitos de caráter mais eminentemente básico (como o acesso à educação, 
alimentação e saúde) também cumprem aí um papel fundamental. Esta não é, por certo, a melhor razão para 
defender esses direitos, mas pode se mostrar um argumento útil para convencer teóricos procedimentalistas de 
sua importância para a democracia. 
10  Isso ocorre por que um processo que tenha a possibilidade de gerar uma decisão injusta é, por 
princípio, ilegítimo. Assim sendo, um plebiscito hipotético acerca da supressão da liberdade religiosa, por 
exemplo, seria um processo ilegítimo desde o princípio, mesmo que seu resultado final não fosse injusto.
11  Para uma explicação clara e rigorosa desses conceitos, sugerimos a leitura do artigo de Daniel de 
Mendonça (2003), intitulado “A noção de antagonismo na ciência política contemporânea: uma análise a partir 
da perspectiva da teoria do discurso”.
12  Originalmente, o método de Fung visava exclusivamente à análise de espaços de participação popular. 
Sua generalização para incluir espaços de representação alternativa tem origem no primeiro trabalho em que 
o empregamos (FRANCKINI et al, 2010)
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infinidade de formas que a participação pode vir a assumir. 

Para superar as limitações dessas duas abordagens, Fung propõe uma terceira perspectiva 
analítica, que chama de experimentalista. Tal abordagem, como a indutiva, partiria de uma 
análise dos mecanismos concretos de participação. Ao contrário desta, entretanto, não 
visaria a chegar a conclusões acerca da natureza da participação, mas sim, determinar quais 
tipos de participação são mais eficientes para solucionar determinados problemas da 
representação clássica, o que permitiria uma reelaboração dos ideais normativos. Nesta 
perspectiva, as generalizações seriam possíveis, mas, por mais paradoxal que isso possa 
parecer, seriam generalizações contextuais, isto é, o objetivo não é chegar a conclusões 
sobre a natureza da participação ou definir quais as melhores formas de participação, 
mas estabelecer quais desenhos institucionais dos mecanismos funcionam melhor para 
sanar determinados problemas contextuais que a representação clássica possa vir a 
apresentar (formas específicas de injustiça, ilegitimidade, e ineficiência). (...) Assim sendo, 
para se aproximar das experiências concretas de participação e construir uma tipologia 
que permita analisá-las de forma a identificar quais são mais adequadas para a resolução 
dos problemas apontados, Fung necessita de um esquema teórico operacionalizável 
que possibilite uma comparação eficiente entre quaisquer experiências de participação 
popular. A resposta do autor é a construção de um modelo tridimensional composto 
pelos seguintes eixos: 1. Quem participa; 2. Como os participantes se comunicam e 
tomam decisões; 3. A extensão do poder dos participantes. A tal modelo, Fung dá o nome 
de “Cubo Democrático”. (STOLZ, FRANCKINI e KYRILLOS, no prelo, p. 175-177)13

Desde sua formulação original no artigo de Fung até suas aplicações mais recentes em nossos 
trabalhos, o cubo passou por diversas modificações, tanto fruto de reflexões nossas quanto de críticas, 
sugestões e contribuições diversas de professores e professoras.14 Não sendo possível descrever em detalhes 
todas estas modificações e suas razões teóricas, nos limitamos a expor aqui o modelo em seu atual estágio de 
desenvolvimento, conforme empregado em trabalho recente (STOLZ, FRANCKINI e KYRILLOS, no prelo).

A principal idéia por trás desse modelo é a de que a solução dos mesmos problemas (ou, em nossos 
termos, a promoção dos mesmos princípios) em contextos semelhantes pode ser atingida por meio de 
mecanismos com desenhos institucionais similares, ou seja, que ocupem aproximadamente a mesma região 
do cubo. É nesse sentido que podemos falar em “generalizações contextuais” e é também esta ideia que 
justifica a intenção de longo prazo de proceder a uma “engenharia reversa das tecnologias democráticas”. 
Basicamente, esperamos que em um estágio suficientemente avançado da pesquisa, as análises anteriores dos 
mecanismos democráticos permitam propor políticas públicas de participação ou representação adequadas 
a diversos contextos de forma sistemática15.
 Tendo explicitado nosso quadro analítico, bem como os pressupostos teórico-valorativos que 
13  A “reelaboração dos ideais normativos” a que aqui se faz referência corresponde a uma reelaboração 
da normatividade técnica, uma vez que, como demonstramos, ideais normativos de caráter valorativo fazem 
parte dos pressupostos da abordagem de Fung.  
14  Agradecemos principalmente a Alfredo Alejandro Gugliano (UFRGS), Dejalma Cremonese (UFSM), 
Lígia Helena Hahn Lüchmann (UFSC), Pedro Alcides Robertt de Niz (UFPEL), Rebecca Abers (UNB) e Sheila 
Stolz (FURG).
15  Este ainda é um objetivo distante, dada a dificuldade de identificar os fatores relevantes para 
análise dos contextos diversos e o fato de que, até o presente momento, analisamos apenas seis espaços 
democráticos alternativos.

o condicionam, cabe agora proceder à análise do problema central deste trabalho, qual seja: a violência 
institucional no Brasil e algumas formas possíveis de mitigá-la. Prossigamos, portanto, para a próxima seção.
3. A Violência Institucional no Brasil: Um panorama do problema
 Entende-se por violência institucional, qualquer ato de violência física, psicológica ou simbólica no qual 
o pólo ativo seja um agente ligado ao Estado.  A tortura e a violência policial são os exemplos de violência 
institucional por excelência e consistem em duas das características mais marcantes de um estado ditatorial, 
mas, em diversos contextos, conseguem encontrar penetração em democracias. 
  Sobre a questão policial em particular, Hélène L’Heuillet, calcada nas distinções entre exército e 
polícia chama a atenção para a função de pacificação social que esta última se propõe a possuir. A autora 
ressalta o fato de que 

O perigo, nas sociedades policiadas, torna-se num perigo interno. Toma menos a 
forma da invasão do que a da explosão. As agressões são individuais e colectivas. Em 
virtude da interdependência dos indivíduos, a violência interindividual manifesta-se 
colectivamente. (L’HEUILLET, 2001, p.198) 

Ainda segundo L’Heuillet, o processo de pacificação atual volta-se contra si próprio. Nossa estrutura 
policial aponta para nós mesmos, trazendo consequências catastróficas, na medida em que “a denúncia de 
‘violência institucional’ faz surgir toda a violência contra a instituição como acto de legítima defesa. O instrumento 
da pacificação torna-se então no argumento da violência” (L’HEUILLET, 2001, p.198). Este processo pode ser 
descrito concisamente como a violência institucional conferindo uma aparência de legitimidade à violência 
contra as instituições, o que em última instância gera mais violência.

Por essa razão, não é possível defender que em “nome da paz” justifique-se o uso da 
violência. O Estado, como detentor legítimo do monopólio do uso da força, não pode 
utilizá-la de modo irracional e desmedido, caso contrário perde um dos fundamentos de 
sua legitimidade. (KYRILLOS, no prelo, p. 6)

A utilização irracional e desmedida desse monopólio tem sido, entretanto, uma marca da democracia 
brasileira. Vale destacar, ademais, que o conceito de violência institucional, no Brasil, está intimamente 
relacionado com o de “criminalização da pobreza” como ressaltado pela Anistia Internacional (2005):

Este processo tem se manifestado de vários modos: policiamento baseado em “invasões” 
de comunidades carentes ou favelas, geralmente utilizando mandados coletivos que 
discriminam comunidades inteiras com um único golpe; níveis extremos de violações 
de direitos humanos, inclusive execuções extrajudiciais e tortura; corrupção extensiva 
praticada por integrantes da polícia; e o fracasso em oferecer as formas mais básicas 
de proteção, efetivamente abandonando as pessoas socialmente excluídas nas mãos de 
gangues criminosas e facções do tráfico. Esse processo foi muitas vezes descrito à Anistia 
Internacional como a “criminalização da pobreza”. (Amnesty International, p.2, 2005)

Trata-se do reconhecimento de que os mais vulneráveis economicamente estão mais suscetíveis 
a serem vítimas da violência institucional, já que a criminalização da pobreza forjaria legitimidade para a 
ação dos diversos agentes estatais. Dessa forma, a ausência de recursos (materiais e/ou imateriais) para 
acessar os canais formais de justiça para denunciar tais agressões gera uma situação fática de violência que se 
retroalimenta, encontrando na violência institucional um fator que contribui para a exclusão e marginalização 
social, aspectos por si só violentos. Tal processo de exclusão social, mesmo majoritariamente derivando 
de um fator econômico, também costuma ser agravado por questões étnicas e de gênero. Nesse sentido, 
podemos citar o caso de racismo institucional que tem sofrido os membros do Quilombo da Família Silva 
(Porto Alegre/RS), primeiro Quilombo urbano reconhecido em nosso país, no qual,

No dia 25 de agosto de 2010, o quilombola da Família Silva, Lorivaldino da Silva passeava 
com seu neto em frente, à entrada do quilombo, quando foi abordado por policiais 
militares. Por sua vez, Paulo Ricardo Dutra Pacheco, seu cunhado, interveio pedindo 
respeito aos quilombolas. A partir daí, foi perseguido e agredido pelos soldados. 
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Pretendendo justificar a violência sem nenhuma fundamentação policial ou jurídica, o 
Capitão Zaniol, lotado no primeiro Batalhão da Polícia Militar, alegou que o quilombola 
Paulo Ricardo Pacheco desacatou e desobedeceu a autoridade, além de resistir à prisão. 
Justificando, assim, a perseguição até dentro de sua casa, de onde viria a sair algemado 
e retirado à força, diante da mulher e dos filhos. (JUNIOR, p. 86-87, 2010) 

 Foi esse caso que citamos no inicio de nosso trabalho, momento no qual já adiantamos o fato de que 
a violência institucional levada a termo por agentes de segurança pública contra moradores do Quilombo não 
é um fato pontual, 

Os quilombolas estão constantemente constrangidos em seus direitos mais elementares, 
tendo a sua cidadania ameaçada, além de impedidos em seu direito precípuo de ir e 
de vir. Estão sofrendo constantes e sistemáticas humilhações, cujo objetivo é o de 
estabelecer o transtorno mental e a insegurança total dos quilombolas. Tanto os idosos 
quanto as crianças e os adultos estão sofrendo um processo de atemorização, a fim de 
que os quilombolas acabem ficando fragilizados politicamente e psicologicamente, para 
que os mesmos acabem por desistir dos seus direitos. (JUNIOR, p. 87, 2010)

A violenta discriminação sofrida pelos membros do Quilombo está baseada não apenas em um fator 
étnico – por serem afrodescendentes com uma identidade cultural bastante marcada, inclusive pela existência 
do próprio Quilombo16 – mas, sobretudo, econômico; na medida em que esta comunidade “é um entrave 
aos interesses das elites do bairro Três Figueiras, onde está localizada” (JUNIOR, p. 87, 2010). A já referenciada 
criminalização da pobreza que atinge os mais vulnerais economicamente nos conduz ao entendimento de 
que mesmo em nossa sociedade democrática ainda continuam existindo nichos nos quais não se aplicam as 
normas previstas em todos os diversos documentos jurídicos que possuímos, no que diz respeito à proteção 
de direitos e garantias essenciais de cada cidadã e cidadão. Desse modo, temos que ao “retirar de fato os 
direitos fundamentais da vida humana, esta se torna uma vida nua, muito vulnerável e exposta à arbitrariedade das 
vontades soberanas do mercado. Este é o limiar do novo autoritarismo em que a exceção se impõe de fato sobre a 
vida dos excluídos sociais.” (RUIZ, p. 26, 2009).

É, portanto, Bartolomé Ruiz quem nos conduz sobre a concepção dos campos de exceção que 
permanecem vigentes em nossa sociedade, entendendo que “O campo é o espaço onde se aplica de forma livre 
o estado de exceção” (RUIZ, p. 33, 2009). Sendo assim, a ausência das garantias essenciais para a vida humana, 
ou, em outras palavras, a inobservância aos direitos humanos e fundamentais desses indivíduos conduz a uma 
inversão da

(...) co-relação [na qual] ordem e exceção se inverte ao ponto de que não é a exceção 
que suspende a ordem, senão que a própria exceção se torna ordem, ou seja, a exceção é 
seu modo normal de vida. Para o excluído social a exceção se tornou sua norma, 
criando o paradoxo jurídico e político de que, para ele, aceder à ordem social, ou seja, 
usufruir dos direitos constitucionalmente reconhecidos, se torna uma forma excepcional 
de vida já [que] esses direitos lhe são negados de fato na sua condição de exceção 
normalizada. (sem grifo no original) (RUIZ, p. 30, 2009)

A criminalização da pobreza, os campos de exceção e a violência institucional ferem brutalmente 
o princípio da Dignidade da Pessoa Humana de cidadãs e cidadãos, que contavam com esses atores – no 
exemplo narrado, policiais17 – para protegê-los de todas as outras formas de violências que permeiam a 

16  Sobre isso, resgatando trabalho anterior (KYRILLOS, no prelo) é válido considerarmos que o ato jurídico pelo qual o 
Estado determina que este é um espaço geográfico que pertence aos remanescentes de quilombolas, busca promover o resgate 
dos aspectos culturais e históricos dessa população tão maltratada ao longo da história. O fato dessa população ter um tratamento 
jurídico diferenciado no que concerne ao seu território, é para a promoção da igualdade e existe com o intuito de promover 
uma justiça sócio-histórica. Ao contrário disso, no caso narrado, o que vemos é um processo de diferenciação da região e de seus 
moradores, que passam a ser tratados de forma desigual por parte dos agentes policiais. Desse modo, consideramos válido recordar 
que: “A figura do campo [de exceção] adquiriu seu aprimoramento jurídico nos decretos legais que criaram as reservas indígenas dos Estados 
Unidos. Os Estados Unidos, ao delimitar por um ato legal os territórios de exceção para os indígenas, criaram a figura jurídica moderna dos 
campos de concentração. (...) As reservas indígenas se converteram, na prática, em campos de extermínio. Elas foram os primeiros campos de 
extermínio massivo de um Estado moderno.” (RUIZ, p. 35, 2009).
17  É importante destacar que a violência institucional nem sempre será perpetrada por agentes de 
segurança pública, um bom exemplo disso é a violência institucional existente em creches públicas, conforme 

sociedade. Apesar de ser notório, vale ressaltar, ainda, que a Dignidade Humana é um dos valores basilares de 
nossa sociedade, conforme nossa Constituição (1988), o que se justifica, como bem destacado por Sarlet, na 
medida em que:

(…) toda sociedade que não reconhece e não garante a dignidade da pessoa não possui 
uma Constituição. Também por este motivo assiste inteira razão aos que apresentam a 
dignidade da pessoa humana como critério aferidor da legitimidade substancial de uma 
determinada ordem jurídico-constitucional, já que diz com os fundamentos e objetivos, 
em suma, com a razão de ser do próprio poder estatal. (SARLET, p. 32, 2001)

 Ao destacar o papel legitimador do respeito à Dignidade da Pessoa Humana, Sarlet (2001) corrobora 
nosso argumento a respeito da importância de combater à violência institucional para garantir a legitimidade 
de nosso Estado de Direito Constitucional Democrático. Ocorre que, como a esta altura já deve ter se tornado 
aparente, a violência institucional afronta gravemente o princípio da justiça e as estruturas democráticas não 
podem endossar a injustiça sem prejudicar a própria legitimidade, como já sinalizamos em uma nota de 
rodapé algumas páginas atrás. Além disso, podemos afirmar que estamos lidando com o respeito ao próprio 
ordenamento jurídico-político, pois se trata de assegurar a observância ao disposto na Carta Magna.
 Em um trabalho anterior (KYRILLOS, no prelo), levantamos algumas possibilidades que visavam sanar 
ou mitigar a violência institucional e que gostaríamos de reafirmar aqui. Em primeiro lugar, finalizar a justiça 
de transição, por meio da abertura dos arquivos da ditadura e do respeito ao direito à memória e à verdade, 
de modo a reforçar que, embora essas práticas continuem a existir, elas não são mais endossadas pelo 
Estado e que há espaços de denúncia aos quais se pode recorrer. Além disso, se faz indispensável que o 
Estado ofereça cursos de capacitação básica e continuada em Direitos Humanos e Fundamentais aos agentes 
policiais, independentemente de posto ou tempo de profissão. A inclusão da disciplina de Direitos Humanos e 
Fundamentais nos bacharelados em direito iniciou-se há poucos anos e também cumpre um papel importante 
no sentido de construir um sistema jurídico cujos agentes entendam o que são os Direitos Humanos e 
estejam capacitados a promovê-los independentemente da carreira que venham a seguir. 

A ampliação dos espaços que permitem o acesso gratuito à justiça também desempenha uma função 
central, pois sem estes espaços os grupos marginalizados que tendem a ser mais afetados pelas práticas de 
violência institucional teriam ainda menos condições, ou ainda mais obstáculos materiais para recorrer às 
instâncias competentes. A maior divulgação desses espaços é igualmente importante. Além dessas medidas 
preventivas é necessário destacar que é fundamental que os casos concretos de violência institucional sejam 
duramente punidos pelo judiciário. Tendo resgatado essas sugestões, que dizem respeito à atuação do Estado, 
passemos à seção seguinte que procura analisar a possibilidade da utilização de mecanismos democráticos 
alternativos no combate à violência institucional.

4. Experiências de Participação Popular na Segurança Pública18

Desde 1994 o departamento de polícia de Chicago realiza Reuniões de Rondas com membros de 
280 comunidades, com o objetivo de envolver cidadãos e cidadãs no policiamento de suas próprias regiões, 
contribuindo com informações e ideias ou até mesmo participando efetivamente do policiamento. O grau 
de comprometimento varia de participante para participante, mas mais de 10% dos(as) habitantes das 
comunidades envolvidas no programa declaram já ter participado de ao menos uma reunião (FUNG, 2006). 

Vejamos como a experiência é localizada na classificação de Fung (2006). No eixo “Participantes”, 
“interessados não profissionais”, pois cidadãos e cidadãs das áreas afetadas pelo crime tem interesse em 
tratá-lo, mas não são profissionais da área de segurança. No eixo “Autoridade e Poder”, “co-governança”, uma 
vez que nesse modelo, participantes tem quase tanta centralidade quanto os policiais. No eixo “Comunicação 
e Processo Decisório”, entre “barganha e negociação” e “deliberação”, já que as Reuniões de Rondas se 
constituem em um espaço típico de debate, de modo que ambas as formas de decisão são possíveis e 
recorrentes.

Uma experiência semelhante, porém muito mais radical, vem ocorrendo na região de Guerrero, no 
o trabalho de SANTOS e FERRIANI: “A violência institucional em creches e pré-escolas sob a ótica das mães.” 
(2009)
18  As formulações referentes às reuniões de rondas de Chicago foram parcialmente extraídas de 
FRANCKINI (2010). As referências à Polícia Comunitaria de Guerrero têm por base artigo de Júlio 
Delmanto (2011) no jornal Le Monde. 
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México, desde 1995. A chamada polícia comunitária surgiu em resposta à grande violência regional (inclusive 
violência policial contra a maioria indígena da região, configurando prática de racismo institucional) e consiste 
em grupos de 8 a 12 voluntários armados que inicialmente agiam detendo suspeitos e os encaminhando para a 
justiça estatal. Em 1998, entretanto, a experiência passou por uma modificação importante. Insatisfeitos com a 
atuação da justiça formal, que agia com desleixo membros da Polícia Comunitária instituíram a Coordenadoria 
Regional das Autoridades Comunitárias (CRAC) e o mecanismo de assembléias comunitárias que serviriam 
como um sistema judicial. Na prática, isto significou a criação de um ordenamento jurídico paralelo baseado 
nos usos e costumes dos povos da região. O foco das sentenças é a reeducação, em vez da punição, de 
modo que costumam envolver “(...) trabalhos físicos executados nas comunidades em tempos definidos a partir 
da gravidade do delito, da possibilidade de reparação deste e de acordo entre as partes envolvidas.” (DELMANTO, 
2011, p.19).

Localizemos esta segunda experiência no cubo. No eixo “Participantes”, “aberto, mas com recrutamento 
direcionado”, uma vez que qualquer cidadão pode participar, mas o contexto local e o assunto a que o 
mecanismo diz respeito claramente incentivam a participação de cidadãos e cidadãs de regiões afetadas 
pela violência urbana . No eixo “Autoridade e Poder”, “autoridade direta”, uma vez que a experiência chega 
ao ponto de suplantar o próprio ordenamento jurídico. No eixo “Comunicação e Processo Decisório”, 
“deliberação”, já que as sentenças e os acordos exigem a criação de um consenso.

 Ambas as experiências geraram uma grande diminuição na criminalidade (FRANCKINI, 2010; FUNG, 
2006; DELMANTO, 2011) e no caso de Guerrero a violência institucional pôde ser prevenida graças à 
diminuição da necessidade da presença de policiais. É interessante observar que a experiência da Polícia 
Comunitária difere radicalmente da das Reuniões de Rondas, uma vez que, no caso de Chicago  

o poder  d@s participantes dessa experiência é, num certo sentido, limitado. Não cabe 
a el@s discutirem que atos são considerados crimes, tampouco qual a punição aplicável 
a estes atos –tudo isso já está previsto em lei, e @s participantes das Reuniões de 
Rondas não podem mudá-la através do mecanismo oferecido. O que el@s podem fazer 
é ajudar a decidir qual a  forma mais eficiente para encontrar @s criminos@s e levá-l@s  
à justiça e ajudar as forças policiais.  Segundo Fung (2006), quando experiências como 
essas recebem apoio  dos policiais, a segurança melhora substancialmente. (...)
Basicamente, o que acontece em uma experiência como essa é que @s participantes 
tem mais conhecimento acerca do problema do que os policiais (conhecimento não 
técnico, relativo ao fato de viverem nas comunidades afetadas).  O que as reuniões de 
rondas fazem é potencializar o uso deste conhecimento, de modo a gerar soluções 
criativas. (FRANCKINI, 2010, p. 42)

Ainda que a distância entre co-governança e autoridade direta possa parecer pequena, o que se deve 
ter em mente é que a co-governança, no caso de Chicago, tem por comparação as forças policiais, enquanto 
a autoridade direta, na experiência Mexicana, tem por comparação o próprio Estado. Isso ocorre pelo fato 
dos dois mecanismos terem sido desenhados com objetivos diferentes em mente – as Reuniões de Rondas 
visam apenas aperfeiçoar o combate ao crime, enquanto que a Polícia Comunitária tem por intenção evitar 
as consequências mais perversas do racismo e da violência institucionais. 

Apesar de estar sendo louvada como uma prática revolucionária de justiça socialmente construída, 
é necessário reconhecer que a experiência de Guerrero tem certas consequências perversas que não 
podem ser ignoradas. Em primeiro lugar, é necessário observar o risco que há em encarregar de cuidar da 
segurança pública pessoas que não recebem nenhum tipo de preparo para tal. A ausência de preparação 

e acompanhamento psicológico em tal contexto pode se tornar um problema ainda mais graves do que é 
na polícia tradicional, uma vez que os policiais são eleitos e não selecionados por critérios técnicos. Uma 
possibilidade interessante de pesquisa estaria em acompanhar o funcionamento desses processos eleitorais, 
uma vez que a coerção visando a reeleição não pode ser descartada de antemão.

Em segundo lugar, deve-se observar ainda que não há advogados – medida que supostamente visa a 
“(...) desfazer o sequestro da voz de vítimas e acusados” (DELMANTO, 2011) – mas continua existindo a figura 
do procurador de justiça, o que coloca o acusado em uma posição claramente desfavorável. As penas de 
“faxinas” tendem a ser humilhantes e os condenados são reconhecidos pelo uso de uma camiseta com os 
dizeres “Como me vez puedes te ver”, uma frase que, como aponta o próprio Delmanto (2001), é ambígua, 
podendo ser interpretada tanto como um pedido de reconhecimento da humanidade do condenado quanto 
como uma ameaça. 

Em terceiro lugar, o fato do reconhecimento da polícia comunitária frente ao Estado não ser um 
ponto pacífico também pode gerar problemas sérios. Já houve casos em que agentes da polícia comunitária 
foram detidos por policiais tradicionais sob alegação de cárcere privado (que do ponto de vista dos policiais 
comunitários era meramente uma detenção de um criminoso, associada ao cumprimento de suas funções) e, 
uma vez que as sentenças da polícia comunitária não têm validade formal perante o Estado, é possível que o 
mesmo acusado venha a ser condenado duas vezes pelo mesmo crime, em uma clara violação de seus direitos.

Todos esses problemas emanam do fato de que o que a experiência de Guerrero se propõe não é 
tornar materiais as garantias formais do Estado, mas sim oferecer garantias materiais de segurança à margem 
do ordenamento jurídico formal. A adesão massiva de membros das comunidades parece indicar que sua 
situação material teve alguma melhora de fato, ainda que o novo ordenamento tenha criado novos riscos. Em 
outras palavras, substituiu-se um simples campo de exceção por um campo de exceção consentido, menos 
violento, mas mais perigoso do ponto de vista de suas consequências de longo prazo ao afastar a possibilidade 
de integração.

Ainda que seu surgimento no contexto mexicano seja compreensível, devido à grande violência 
institucional a qual cidadãos e cidadãs estavam submetidos, as falhas citadas fazem com que a experiência de 
Guerrero não possa ser considerada uma candidata para replicação em outros contextos sem sofrer pesadas 
modificações. A experiência de Chicago, por outro lado, não foi desenhada tendo em mente a violência 
institucional o que a torna, à primeira vista, pouco relevante para o problema em tela. Nossa sugestão, ainda 
incipiente, vai, entretanto, na direção da construção de um modelo híbrido que pudesse combinar elementos 
de ambas as experiências, tornando-se factível e eficiente para o combate da violência institucional.
 A criação de uma Policia Comunitária não é necessariamente um retrocesso, desde que se observe 
a necessidade de oferecer um treinamento adequado aos voluntários (inclusive no sentido da formação em 
direitos humanos) e de que ela seja integrada ao sistema estatal. Sob essas condições, permitir que policiais 
comunitários trabalhassem paralelamente às forças policiais comuns, com a limitação de estarem restritos a 
sua região de atuação, poderia inibir abusos das forças policias do Estado sem comprometer a integridade 
do sistema jurídico. A realização de reuniões de rondas nos moldes de Chicago, contando com a presença 
da polícia comum, da polícia comunitária, de membros da população afetada e de representantes de alguma 
instância corregedora estatal, ofereceria um espaço não só para discussão de estratégias de combate ao 
crime, como ocorre na experiência estadunidense, mas também para a denúncia de eventuais abusos de 
poder de qualquer uma das forças envolvidas no policiamento. Isso geraria, efetivamente, um sistema de freios 
e contrapesos em que a população e as policias se vigiariam mutuamente, com a possibilidade de denuncia 
junto ao Estado em caso de violência institucional. 
  Esta proposta ainda necessitaria ser mais bem desenvolvida, o que nos abstivemos de fazer aqui por 
razões de espaço. De antemão, o que se pode perceber em termos de possíveis problemas de adequação é 
um problema similar ao que já destacamos anteriormente quanto às possibilidades de aplicação das reuniões 
de rondas em contextos diversos

(...)as circunstâncias não são tão difíceis de reproduzir: encontrar uma cidade em que 
combater o crime seja um objetivo político não é nenhum desafio. As excessões se 
dão em contextos nos quais polícia, crime e Estado se confundem de  forma intensa: 
cidades como Nápoles (pelas máfias) e Rio de Janeiro (mais pelas milicias do que pelo 
tráfico). (FRANCKINI, 2010)

 Em casos como os citados, tal modelo poderia ser mais nocivo do que benéfico, servindo como 
espaço de articulação das diversas formas de violência. Por vezes, há problemas mais urgentes dos quais 
é necessário dar conta por outros meios, antes de introduzir inovações democráticas. Antes de pensar na 
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replicabilidade do modelo proposto, entretanto, seria necessário implantá-lo de fato em ao menos uma 
localidade, e lentamente adequá-lo ao contexto, à moda experimentalista, de modo a aprender mais sobre 
esses  espaços e as possibilidades que resguardam.  A promoção da justiça, está claro, nem sempre pode se 
dar da mesma forma em todos os  lugares.
Conclusões e Perspectivas de Trabalho
 Ao longo deste artigo, procuramos identificar algumas das principais características da paradoxal 
democracia brasileira, bem como sugerir formas de mitigar suas implicações mais perversas. Para atingir 
tal objetivo, tecemos considerações acerca da distinção entre democracia real e ideais democráticos, 
apresentamos nosso método de análise para os espaços democráticos alternativos, expomos nosso modelo 
de democracia ideal, analisamos panoramicamente a situação da violência institucional no Brasil e propomos 
algumas soluções possíveis.
  Do ponto de vista dos ideais democráticos, destacamos a necessidade de que o sistema político seja 
justo, legítimo e eficiente, além de termos demonstrado como a violência institucional viola frontalmente 
o princípio da justiça, prejudicando, com isto, a legitimidade do Estado. O fato de o ordenamento político 
brasileiro manter certos traços autoritários e estar permeado por campos de exceção é uma excrescência 
que precisa ser combatida para a crescente democratização do Estado. 
 Nesse sentido, nossas sugestões pretendem promover a valorização dos direitos humanos e combater 
os campos de exceção. Isso se daria, por um lado, através da abertura dos arquivos da ditadura, da disposição 
no sentido de fazer a educação em e para os Direitos Humanos penetrar nos mais diversos espaços, e 
da ampliação e melhor divulgação dos serviços de denúncia de violência institucional. Por outro lado, a 
disponibilidade para fazer experiências com novos modelos de participação popular na segurança pública 
também pode vir a cumprir um papel importante no combate à violência (institucional ou não), promovendo 
a justiça e a legitimidade do sistema. 
 Ainda que tenhamos oferecido aqui uma proposta consistente, a base empírica utilizada para sua 
formulação é insuficiente para assegurar seu funcionamento de antemão, de modo que a escolha do local a 
abrigar o mecanismo deve ser feita de maneira ponderada, e a implantação da experiência precisa transcorrer 
de forma paciente e cuidadosa. É sempre possível que a implantação de um mecanismo como esse possa 
trazer consequências não previstas, e um método experimentalista pressupõe, afinal de contas, tentativa e 
erro.
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A Política Nacional sobre Mudança do Clima e a política energética brasileira:
estudo de caso da expansão da plantação de cana no sudoeste de Goiás

Veronica Korber Gonçalves1

GT: Inclusão, Exclusão e Direito
Resumo: Foi promulgada, no ano de 2009, a Lei Federal n. 12.187, que institui a Política Nacional sobre 
Mudança do Clima – PNMC. Os objetivos principais da PNMC são, num primeiro momento, condizentes 
com o conteúdo dos acordos internacionais firmados pelo Brasil nessa área (em especial a Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre mudança do clima). Porém, ao se realizar uma comparação da PNMC 
com alguns elementos da política energética do país – entre os quais se destaca o aumento dos incentivos 
para a produção do etanol – é possível traçar alguns objetivos antagônicos, aliados, porém, discursivamente 
por meio da utilização do termo desenvolvimento sustentável. O objetivo do trabalho é realizar uma análise 
comparativa entre as referidas políticas, por meio da análise de casos de conflito ambiental envolvendo a 
expansão da indústria sucro-alcooleira no sudoeste de Goiás, tendo como ponto de partida a aprovação 
do Plano Diretor Rural do Município de Jataí – GO. O caminho percorrido para o desenvolvimento 
da pesquisa inicia-se com o relato de dois casos que retratam, a partir do campo jurídico, os conflitos 
envolvendo a expansão da cana na região. A partir dos elementos colhidos, realiza-se a comparação 
entre as políticas, a qual permite desvelar o conteúdo do termo desenvolvimento sustentável num caso 
concreto, possibilitando a reflexão acerca dos diversos aspectos sócio-ambientais (de inclusão e exclusão) 
envolvendo os conflitos ambientais resultantes da sua implantação.
Palavras-chave: desenvolvimento sustentável; Política Nacional sobre Mudança do Clima; etanol.

Abstract: In 2009, it was enacted the Federal Law 12187, which established a National Policy on Climate 
Change - PNMC. The primary objectives of PNMC are, at first, consistent with the content of international 
agreements signed by Brazil in this area (particularly the United Nations Framework Convention on Climate 
Change). However, when performing a comparison of PNMC with some elements of Brazilian energy 
policy - among which highlights the increasing incentives for ethanol production - it is possible to draw 
some antagonistic goals allies, however, discursively through the use of term sustainable development. The 
objective of this study is to perform a comparative analysis of such policies, through the analysis of cases of 
environmental conflict involving the expansion of the ethanol industry in southwest Goiás, having as starting 
point the approval of the “Plano Diretor Rural” of Jataí - GO. The research begins with an account of two 
cases that show, from the legal field, the conflicts involving the expansion of sugarcane in the region. From 
the evidence collected, we make the comparison between the policies, which allows to reveal the contents 
of the term sustainable development in a particular case, allowing for reflection on various aspects of socio-
environmental (and exclusion) involving environmental conflicts arising their deployment.
Keywords: sustainable development, National Policy on Climate Change; ethanol.
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Introdução
Em 29 de dezembro de 2009, foi promulgada a Lei Federal n. 12.187, que institui a Política Nacional 

sobre Mudança do Clima – PNMC. A referida política tem por objetivos a promoção da compatibilização 
entre desenvolvimento econômico social e a proteção do sistema climático, a redução das emissões de gases 
do efeito estufa, a preservação e ampliação das áreas legalmente protegidas, a recuperação dos recursos 
ambientais, entre outros (art. 4º). Os princípios norteadores e objetivos principais da PNMC são condizentes 
com o conteúdo dos acordos internacionais do clima firmados pelo Brasil. Porém, ao se realizar uma 
comparação do conteúdo normativo da PNMC com alguns elementos da política energética do país – focada 
principalmente na expansão das hidrelétricas, na exploração do Pré-Sal e no aumento da produção do etanol 
(considerado um combustível limpo) – é possível traçar alguns objetivos antagônicos entre ambas, aliados, 
porém, discursivamente por meio da utilização do termo desenvolvimento sustentável.
Considerando que uma investigação no campo do direito não deve se bastar apenas na análise do que 
prevêem as normas, mas também na análise dos impactos de sua implementação – seja por meio da 
avaliação direta da sua efetividade, seja por meio do estudo da tradução das normas para a realidade local, 
por meio, por exemplo, da edição de normas de âmbito estadual e municipal –, faz-se necessário buscar os 
sentidos das normas a partir do estudo de casos concretos. Isso permitirá compreender o conteúdo das 
normas que tratam da mudança do clima a partir de seus efeitos. Trata-se, nesse sentido,

de interrogar sistematicamente o caso particular para, constituído em “caso particular do possível”, 
como diz Bachelard, para retirar dele as propriedades gerais ou invariantes que só se denunciam mediante 
uma interrogação assim conduzida (BOURDIEU, 2007, p. 32).

A pesquisa insere-se num campo de debate em torno da atuação do Estado brasileiro no que tange 
à política energética nacional, confrontada com os compromissos firmados internacionalmente em relação ao 
aquecimento global e traduzidos internamente na Política Nacional sobre mudança do clima. De forma a se 
compreender como se relacionam ambas as políticas faz-se necessário, no entanto, uma redução da escala de 
análise, de forma a se privilegiar aspectos locais invisibilizados pela utilização de enfoques globalizantes, como 
é o das mudanças climáticas, permitindo o enfoque nos conflitos ambientais locais. 
A opção pela realização de “recortes” de uma realidade local permitirá refletir acerca de aspectos 
sócio-ambientais que envolvem a política climática e a política energética, e principalmente dos conflitos 
ambientais resultantes da sua implantação, possibilitando problematizar o adjetivo “limpo” utilizado para 
caracterizar tal política energética.
Os casos escolhidos referem-se à edição de normas municipais que visam limitar (ao menos 
discursivamente) a expansão das plantações de cana-de-açúcar no sudoeste do estado de Goiás. As normas 
foram elaboradas pelos municípios de Jataí e Rio Verde, localizados numa região prioritária para a ampliação 
da cultura da cana, de acordo com o Zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar.

Um ator-chave na expansão da atividade sucro-alcooleira na região é a Cosan, um dos “maiores 
grupos privados do Brasil, com negócios nas áreas de energia, alimentos, logística, infra-estrutura e gestão 
de propriedades agrícolas” (COSAN, 2010) e uma das maiores indústrias processadoras de cana-de-açúcar 
no mundo, que se instalou no Município de Jataí no ano de 2010. No ano de 2010, a Cosan anunciou a 
formação de uma Joint Venture com a Royal Dutch Shell, de nome Raízen, com o objetivo de “produzir etanol, 
açúcar e energia elétrica a partir da cana, além de distribuir e comercializar combustíveis”. A instalação da 
referida empresa na região produziu (e produz) significativos conflitos ambientais em torno da apropriação 
do território.
O caminho percorrido para a realização do trabalho inicia-se com a apresentação do caso relativo à edição 
do Plano Diretor Rural de Jataí. De forma a se compreender os discursos dos atores envolvidos, será 
relatada a Audiência Pública realizada para debater o Plano. Num segundo momento, será apresentado 
o conflito judicial envolvendo a edição de Lei Complementar que restringe a possibilidade de plantação 
de cana em Rio Verde. A partir dos elementos colhidos, realiza-se a comparação entre as políticas, a qual 
permite desvelar o conteúdo do termo desenvolvimento sustentável num caso concreto, possibilitando 
a reflexão acerca dos diversos aspectos sócio-ambientais (de inclusão e exclusão) envolvendo a política 
climática e a política energética, e principalmente dos conflitos ambientais resultantes da sua implantação.

1. O processo de aprovação do Plano Diretor Rural de Jataí/GO
Realizou-se, em 09 de novembro de 2010, no período da manhã, no Centro de Cultura e Eventos Dom 
Benedito Domingos Cóscia, na cidade de Jataí – GO, uma audiência pública proposta pela Câmara de 
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Vereadores com o objetivo anunciado de debater a proposta de Plano Diretor Rural do Município 
apresentada pelo governo municipal. 

A justificativa do Projeto de Lei que institui o Plano Diretor Rural prevê que compete ao Município 
legislar para “a proteção da economia local, o pleno emprego, o bem estar social, a preservação do meio 
ambiente e o desenvolvimento socioeconômico e cultural”. Nesse sentido,

é necessário adotar medidas que disciplinem a produção, definindo áreas prioritárias para o 
município, evitando a centralização de riquezas, a monocultura, a diminuição do emprego e renda, no campo 
e na cidade – protegendo assim o bem estar da população – regulamentando o uso da terra, buscando o 
equilíbrio na produção de alimentos, mantendo e ampliando a produção de grãos de forma a manter e 
ampliar a rede de silos e graneleiros, necessários a estocar alimentos e matéria prima para indústrias locais, 
e com isto manter em desenvolvimento a cadeia produtiva e a geração de mais empregos, gerando riqueza 
para toda a sociedade.

De acordo com notícia publicada na página eletrônica da Câmara de Vereadores antes da realização do 
evento “empresários, produtores rurais, Conselho Comunitário, autoridades e demais interessados vão 
discutir assuntos como o zoneamento agrícola do município, um antídoto contra o predomínio quase total de 
uma determinada cultura sobre as outras” (CAMARA DE VEREADORES DE JATAÍ, 2010) grifou-se.
Será feita, a seguir, a descrição da audiência pública, com base nas anotações da autora, bem como no 
relatório produzido por Marcelo Eibs Cafrune2, que o cedeu para a elaboração deste trabalho. Destaca-se, 
preliminarmente, que o Centro de Eventos estava bastante cheio – cerca de 900 pessoas, de acordo com a 
organização, compondo o público, majoritariamente, produtores rurais e funcionários da Cosan.
A audiência pública iniciou-se com a fala de um pároco do Município, o qual ressaltou a importância para 
a vida de se planejar o presente e o futuro. O discurso buscou enfatizar a questão do interesse público, 
chamando a atenção daqueles que teriam ido à audiência defender unicamente interesses privados: “Isto é 
uma audiência pública, é um lugar de escutar. Pensar melhor”. 
Em seguida, falou o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Jataí, o qual solicitou que 
os presentes respeitassem o direito de fala e ouvissem as diversas vozes. Afirmou que o processo é 
democrático e que nenhum “ato” seria permitido, e que se porventura algum ato que atrapalhasse a 
condução dos trabalhos ocorresse, a sessão seria suspensa. Salientou que nada seria decidido no dia, 
tratando-se de uma audiência de caráter consultivo.
O Prefeito do Município, Humberto Machado, autor da proposta de Plano, iniciou sua fala afirmando 
tratar-se de um dia feliz. Segundo ele, “o Município é o maior produtor de grãos do estado de Goiás, é um 
Município abençoado por Deus”. Ressaltou que não seriam necessários atritos, pois o motivo da reunião 
era o de pensar no bem estar do povo de Jataí. Afirmou que foi enviada aos vereadores uma proposta de 
lei que trata do Plano Diretor Rural, e que a convivência harmoniosa dos moradores de Jataí se dá pelo 
Plano Diretor Urbano. De acordo com o Prefeito, o Plano Diretor Urbano e Rural não proíbem nada, 
apenas regulamentam. Destacou que atualmente 1 milhão e 400 mil toneladas de grãos são produzidas no 
Município. O histórico econômico de Jataí inicia-se com a agricultura de subsistência: arroz, banana, feijão, 
etc. Em seguida, veio o ciclo da soja, no qual há uma safra de soja e uma safrinha de milho, sendo duas safras 
por ano. Jataí, segundo ele, produz de tudo: girassol, trigo, aveia, mamona, etc., e a diversificação da produção 
econômica trouxe a indústria. Destacou: 

Recentemente tivemos um presente: a Cosan veio pra cá. O Plano Diretor permite 
tudo, então não precisamos brigar. A [proposta de] lei não proíbe nada. Mas é 
preciso ter certidão de permissão. A Cosan tem direito adquirido. A área total de 
Jataí é de 720 mil hectares, e a área plantada é de 220 mil hectares. O que a Cosan 
precisar de área, ela vai ter. Se 25 km de raio for pouco, a gente pode mudar. A Lei 
do Plano Diretor permite tudo. Jataí está muito feliz com os grãos e com a cana – 
grifou-se.
 

Afirmou que 60% da riqueza vêm do campo, e que gerar riqueza no campo é mais fácil. “Estou resguardado 
o direito da Cosan de plantar em Jataí”. Anunciou, assim, o projeto de garantir à empresa 100 mil hectares, 
visto que esta produz alimento e combustível. “O jataiense já comeu muito saco de sal com os sulistas que 
vieram plantar grãos, e somos muito gratos por isso. Agora queremos comer muitos sacos de sal com a 

2  Professor do Curso de Direito da Universidade Federal de Goiás, Campus Jataí, Mestre em Direito pela Universidade 
Federal de Santa Catarina.

Cosan”. Tem-se a situação dos proprietários de terra que arrendam-nas para produtores de grãos ou de 
cana. A competição entre grãos e cana aumentou o valor do arrendamento. A Cosan tem garantido a área 
de 100 mil hectares aqui. “Mas porque a [proposta de] lei foi enviada pra Câmara, começou a haver atrito”. 
“A Cosan é amiga de Jataí, amigo é pra ser guardar no lado esquerdo do peito. A Cosan é coisa nossa. Os 
produtores de grãos também são coisa nossa há trinta anos”. 
O Prefeito tratou, então, da necessidade de se estabelecer uma Comissão para acompanhar o avanço 
da cana, e da necessidade de cumprimento das leis, salientando que se isso for cumprido, não se pode 
negar a vinda da Cosan: “Não vamos cometer o desatino de acabar com o sonho do povo de Jataí. Vamos 
diversificar a economia”. A fala do Prefeito durou cerca de duas horas.
A fala do representante do Sindicato Rural de Jataí em relação ao Plano Diretor Rural foi no sentido de que 
a entidade vem, há mais de quatro anos, debatendo o problema da diversificação de culturas, e entende que 
a monocultura é prejudicial. Afirmou que participaram ativamente na elaboração do Plano e que é preciso 
proteger a todos.
O representante dos agrônomos destacou, por meio de números, a dimensão do agronegócio no Município. 
A área total do Município é de 717 mil há. Desta, 222 mil ha são de áreas cultivadas, 337 mil ha são de 
pecuária; 157 mil ha são de reservas florestais e 6 mil ha são de eucalipto. Em quatro anos dobrou-se a 
receita do agronegócio. Até o momento a área de cana não impactou o agronegócio no Município, ao 
contrario, agregou valor ao sistema. Assim, segundo ele, “a usina da Cosan não devera provocar impactos 
negativos” nos outros setores.
A fala seguinte foi a de um produtor de soja, Sr. Victor, o qual afirmou ter sido um dos primeiros a plantar 
soja em Jataí, há 33 anos. Disse que Jataí precisa de um zoneamento agrícola, assim como Goiás como um 
todo. Entende ser possível a convivência entre cana e soja. Salientou, porém:

nós temos aqui a Cosan, que pode usar ate 100 mil hectares de cana. Com duas usinas da Cosan 
em Jataí, nossa área agricultável desaparece. Temos 200 mil hectares de chapadão. Não tem como competir 
com combustível, que tem financiamento. O zoneamento é importante: o microclima de Jataí é único. Tem 
que viver todo mundo em harmonia. Se Jataí virar tudo cana, eu vou embora. Já tem gente indo embora. Tem 
arrendatário que tá indo embora.

O gerente do pólo Cosan centro-oeste, Sr. João Batista Saccomano, destacou que a Cosan é a maior 
empresa do mundo de produção de cana, e a terceira empresa no país em produção de energia, atrás 
apenas da Petrobras e da Ipiranga. Segundo ele, o sucesso da Cosan é que 55% da cana é produzida por 
produtores de cana, e 45% é a própria Cosan. Salientou que hoje o projeto tem como meta 56 mil há, e a 
produção de 4 milhões de toneladas. Hoje a área de plantação de cana é de 19 mil ha.
Nesse momento um agricultor, Sr. João Costa, fez um pedido: “Prefeito, não aceite mais nenhuma usina de 
cana em Jataí. A Cosan é boa. Mas não há espaço para mais”. Por fim, registrou-se a fala do vereador Pastor 
Luiz, de acordo com quem o “desafio de Jataí é progredir”.
Com base no relato apresentado, faz-se necessário ressaltar que não houve, durante todo o período de 
duração da audiência, qualquer tipo de manifestação de resistência explícita, organizada ou não. As falas não 
expressavam divergências. Expressavam preocupações isoladas quanto ao aumento “excessivo” da cana na 
região, desconforto a ser sanado com a previsão de limites legais das áreas para expansão da cana. 
Tais “limites” não configuraram, porém, conforme demonstrado na fala do representante da Cosan, 
qualquer tipo de restrição à cana, na medida em que foi oferecido como garantia de áreas o dobro do 
projetado pela referida empresa. Desta forma, seria mais preciso denominar de garantia, e não limite, a 
previsão de extensão de terras reservadas para a cana. 
O conflito presente na audiência, posto e conhecido por todos, embora não explicitado, refere-se à forma 
de utilização do território. O conflito dá-se entre a “soja” (ou os “grãos”, considerando-se a soja e o milho) 
e a “cana”. A soja compreendida enquanto a tradição, a cana enquanto inovação. A soja enquanto símbolo de 
um grupo social específico, a elite local composta pelos latifundiários, a cana enquanto símbolo da invasão, 
do estrangeirismo, que traz consigo novas possibilidades de riqueza e emprego mas, ao mesmo tempo, a 
potência de modificação e destruição das tradições. 
Destaca-se, das falas dos defensores da soja, a qualificação negativa da cana enquanto monocultura. Assim, a 
chegada da soja poderia representar a invasão da monocultura num espaço que hoje permite a variação (?) 
entre soja e milho – esses, portanto, não compreendidos enquanto monocultura. Já nas falas dos defensores 
da cana é recorrente a afirmação de que esta é um dos símbolos de uma nova política energética nacional 
sustentável, enquanto matéria prima de biocombustível.
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A estratégia política utilizada para evitar dissensos e minorar resistência adotada pelos favoráveis à 
aprovação do Plano foi bem sucedida, na medida em que se construiu um consenso – ainda que temporário: 
há lugar para todos. 
A compreensão do conflito sobre a forma de utilização do território limitada unicamente como “soja x 
cana” invisibiliza, porém, outros conflitos envolvendo ambas as produções agrícolas, na medida em que 
não se discutem os impactos negativos de ambas do ponto de vista ambiental, social e econômico da 
manutenção e ampliação das áreas de monocultura em ampla escala. 

Superados os trâmites legislativos, incluindo a audiência pública, foi aprovada, em 29 de dezembro 
de 2010, a Lei Municipal n. 3.119, que “institui o Plano Diretor Rural do Município de Jataí e dá outras 
providências”. A lei prevê, em seu art. 1º:

Art. 1º - Esta lei institui o Plano Diretor Rural do Município de Jataí objetivando:
I - O desenvolvimento sustentável da zona rural do município, levando-se em conta não só sua 

economia, como também o meio ambiente;
II - A gestão democrática, por meio da participação da população e de associações representativas 

dos vários segmentos da comunidade, em especial dos sindicatos patronais e dos trabalhadores rurais e 
associações de produtores, na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de 
desenvolvimento rural;

III - Cooperação entre governos, iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo 
de busca de condições de qualidade de vida e de desenvolvimento na área rural;

IV - A busca permanente de melhores condições de produção e comercialização dos produtos 
agropecuários;

V - Planejamento e estudos prévios sobre os impactos da implantação de empreendimentos na área rural, 
de modo a evitar e corrigir distorções no desenvolvimento e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;

VI - Integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o 
desenvolvimento socioeconômico do Município e do território sob sua área de influência.

O art. 5º do Plano Diretor Rural, que cria o Conselho Socioeconômico de Desenvolvimento Rural do 
Município de Jataí – CODERJ – define como um dos objetivos do Conselho:

V - Preservar o grande patrimônio do povo jataiense do campo e da cidade que tem, ao longo 
dos anos, melhorado significamente a renda da população em geral e que se constitui da cadeia produtiva 
agropecuária e agroindustrial e de grãos: armazéns, silos, graneleiros, matéria prima para indústrias locais, 
solo e clima propícios, mão-de-obra especializada para produção de grãos e atividades econômicas criadas 
no comércio local em função da produção do campo.

Na seção II, referente ao zoneamento agrícola, dispõe o art. 8º:
Art. 8º - O planejamento agrícola do Município de Jataí definirá áreas de usos específicos, priorizando 

a diversificação da produção no campo, ao mesmo tempo, preservando o atual sistema agropecuário e 
industrial já consolidado no município e que se provou ser grande gerador e distribuidor de riquezas.

De acordo com o referido dispositivo, o planejamento agrícola deve conciliar a preservação do atual 
sistema agropecuário, no qual se insere a produção da soja, sob a justificativa de que este “se provou ser 
grande gerador e distribuidor de riquezas”, com a priorização da diversificação da produção no campo, no 
qual se insere a produção de cana. Esta conciliação dá-se por meio da exigência de uma certidão de uso do 
solo rural, prevista no art. 9 da Lei:

Art. 9º - Para o cultivo do solo no município de Jataí será exigida “Certidão de Uso do Solo 
Rural” emitida pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária através de seu Departamento Técnico, 
constituído por profissionais habilitados, e agindo em consonância com esta lei e com as diretrizes e normas 
estabelecidas pelo Conselho Socioeconômico de Desenvolvimento Rural do Município de Jataí – CODERJ.

O parágrafo único do art. 9º trará, porém, as exceções à regra da exigência da certidão:
Parágrafo Único - A certidão de que se trata este artigo não será exigida nos seguintes casos:
a) Quando do cultivo de lavouras de ciclo curto (inferior a 06 meses), que historicamente não 

tem causado empobrecimento do solo e queda de fertilidade.
b) Quando do cultivo de lavoura canavieira em escala comercial e cuja produção se destinar à Empresa 

Processadora já em operação na data de publicação desta lei e que teve o projeto industrial/lavoura aprovado em 

audiência pública realizada na sede do município de Jataí, porém, no prazo de até 90 (noventa) dias, contados do 
início da vigência desta, sem prejuízo desta isenção, a empresa deverá assinar pacto socioeconômico com o município 
de Jataí, comprometendo-se apenas em limitar sua área de plantação em até 50.000 (cinqüenta mil) hectares. – 
grifou-se

Observa-se, assim, a partir da leitura a alínea b do parágrafo único do art. 9º, que a norma traz uma exceção 
bastante específica, referente à atuação da Cosan no Município, o que fica evidenciado pelo “limite” de área 
de plantação previsto, coincidente com aquele demandado publicamente pela empresa; bem como pela 
exigência da audiência pública já realizada.
O Plano Diretor Rural de Jataí conseguiu, por meio da fixação legal de “limites” à plantação de cana a 
uma área correspondente à demanda da Cosan, construir um consenso em torno da possibilidade de 
convivência entre ambas as culturas agrícolas. O Plano, embora denominado de forma genérica, demonstra 
claramente a intenção de regular uma atividade específica: a plantação de cana-de-açúcar, o que fica 
evidenciado pela ausência de restrições e necessidade de Certidão de Uso do Solo, por exemplo, para as 
plantações de soja e milho. Esta “ausência” foi um dos elementos que permitiu a construção do consenso 
para a aprovação do Plano. 

2. O Plano Diretor Rural de Rio Verde/GO
A “chegada da cana”, com a Cosan, no Município de Rio Verde, Goiás, deu-se de forma diferente da 
retratada no Município de Jataí. O estabelecimento de limites/garantias de áreas foi menos bem recebida 
pela empresa e pelos interessados em produzir cana, agradando, contudo, os setores tradicionais da 
agroindústria do Município. Em 20 de setembro de 2006 foi sancionada a Lei Complementar n. 5.200/2006, 
que estabelece limites para o plantio de cana-de-açúcar e dá outras providências, prevendo que: “Fica 
limitado em 10% (dez por cento) de cada propriedade agricultável, por safra, o plantio de cana-de-açúcar no 
município de Rio Verde, condicionado, ainda, aos seguintes preceitos (...)”. 
Um mês depois, em 20 de outubro, foi sancionada a Lei Complementar n. 5.206/2006, que, em seu art. 1º, 
alterou o art. 1º da Lei Complementar n 5.200/2006, de 20 de setembro de 2006, que passou a vigorar com 
a seguinte redação “Art. 1º Fica limitado em 10% (dez por cento) da área agricultável do Município, por 
safra, o plantio de cana-de-açúcar em Rio Verde, condicionado, ainda, aos seguintes preceitos (...)”. Retirou-
se, assim, a previsão de restrição em cada propriedade, referindo-se o percentual restritivo, agora, à área 
agricultável do Município como um todo.

O limite de extensão de áreas para o plantio de cana foi apoiado fortemente por três das maiores 
empresas com atividades no Município: Perdigão3, Comigo4 e Cargill5, considerando-se a necessidade de 
garantir a expansão da produção de soja e milho e o controle do crescimento das áreas de plantação de 
cana. Nesse sentido, destaca-se a fala do Secretário de Indústria e Comércio de Rio Verde/GO, Sr. Avelar de 
Morais Macêdo, num editorial de opinião publicado pelo Jornal Diário da Manhã intitulado “Cana-de-açúcar: 
uma catástrofe iminente”, em 17 de março de 2009:

As usinas quando se instalam tornam-se praticamente irreversíveis. Portanto, há de se criar 
urgentemente leis de zoneamento agrícola que planejem o plantio da cana nos municípios, a exemplo do que 
fizemos em Rio Verde, Goiás. 

A aprovação unânime da Lei Municipal 5200/06 representa para nós a defesa e a preservação de um 
modelo de desenvolvimento que nos tornou o 9º maior PIB do setor agropecuário nacional, e contou com o apoio 
unânime de 47 entidades representativas da sociedade e da economia local que manifestaram sua posição favorável 
em um documento entregue ao prefeito de Rio Verde. Como prova do sucesso do modelo econômico aqui implantado, 
nos últimos 6 anos nosso PIB cresceu a uma média de 28% ao ano, conforme dados da Secretaria da Fazenda 
Municipal. (...)

Não podemos nos calar diante de terríveis prejuízos sociais e ambientais, advindos do plantio 
exacerbado de cana-de-açúcar, pois infringiríamos o princípio de organização social em que o interesse 
particular não deve prevalecer sobre o interesse coletivo. Por isso, deixamos nossa indagação: devemos 
privilegiar o capital ou o ser humano? (MACEDO, 2009) – grifou-se.

Em outro editorial do mesmo jornal, foi apresentada de forma mais explícita a posição do governo 

3  Página eletrônica institucional: http://www.perdigao.com.br
4  Página eletrônica institucional: http://www.comigo.com.br
5  Página eletrônica institucional: http://www.cargill.com.br
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municipal e quais os apoiadores políticos na manutenção das restrições à expansão do plantio de cana:
Segundo Paulo Martins da Silva [Vice-Prefeito de Rio Verde], hoje, a área destinada à cultura da 

cana-de-açúcar é de sete mil hectares. Número que pode parecer insignificante, porém já preocupa uma vez 
que o modelo econômico de Rio Verde é o agronegócio, principalmente a cultura de grãos como soja e milho. 

Paulo Martins diz que se trata de uma cadeia produtiva já muito bem estruturada. Diariamente, 
são abatidas 1.200 cabeças de gado, 400 mil frangos e 3.800 porcos. “Não somos contra nenhum tipo de 
cultura. Mas não podemos esquecer que só de soja são esmagadas, em Rio Verde, mais de sete mil toneladas/
dia.”

O secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Rio Verde lembra que só a Perdigão gera sete 
mil empregos diretos, a Comigo, dois mil. Ele diz ainda que a Cargill é responsável pelo esmagamento diário 
de 2.300 toneladas de soja em Rio Verde (DIÁRIO DA MANHÃ, 2009).

Já o Sindicato da Indústria de Fabricação de Álcool – SIFAEG, incorformado com o conteúdo 
do art. 1º da Lei Complementar n. 5.200/2006, que estabelece limites para o plantio de cana-de-açúcar, com 
redação conferida pela Lei Complementar nº 5.206/06, propôs uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, 
buscando retirar-lhe a eficácia. O argumento central do Sindicato refere-se à invasão de competência 
legislativa privativa da União, prevista no art. 22, I, da Constituição Federal, bem como a afronta ao art. 
64 da Constituição Estadual de Goiás, que elenca as competências municipais. Ademais, aduzem que a lei 
complementar interfere no direito constitucional da livre iniciativa, bem como na invade a esfera de liberdade 
no usufruto da propriedade privada. 

Em 26 de novembro de 2008 foi publicado o acórdão pelo Tribunal de Justiça de Goiás, tendo sido 
a ação foi julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da norma impugnada, sob o argumento de 
que houve invasão de competência por parte do Município. Destaca-se da ementa do julgado:

I - COMPARECE A HIPOTESE VERTENTE O PROBLEMA DO DISCERNIMENTO DO INTERESSE 
PREDOMINANTE NA FIXACAO DA REPARTICAO DAS COMPETENCIAS LEGISLATIVAS ENTRE OS 
ENTES FEDERADOS. CERTO QUE O MUNICIPIO DE RIO VERDE TEM INTERESSE EM LIMITAR A AREA 
RURAL PASSIVEL DE PLANTACAO DE CANA-DE-ACUCAR, ESPECIALMENTE, COMO FORMA DE 
ASSEGURAR MANUTENCAO DOS ELEVADOS INDICES DE DESENVOLVIMENTO QUE A ECONOMIA 
GRANELEIRA JA INSTALADA NA COMUNA TEM PROPORCIONADO. ENTRETANTO, POR SE TRATAR 
DE ASSUNTO DE REPERCUSSAO GEOPOLITICA E ESTRATEGICA MAIS AMPLA, MORMENTE COM 
A ANUNCIADA FALENCIA DA MATRIZ ENERGETICA GLOBAL BASEADA NOS COMBUSTIVEIS 
FOSSEIS, E A ASSUNCAO PELO BRASIL DE LIDERANCA NO MERCADO INTERNACIONAL DE 
BIOCOMBUSTIVEIS, COM DESTAQUE PARA O ETANOL, CONCLUI-SE PELA PREDOMINANCIA DO 
INTERESSE NACIONAL (ADI n. 200702914562/2008) – grifou-se.

Desta forma, embora se reconheça o interesse do Município de Rio Verde em limitar a área de plantação 
de cana, em razão da necessidade de preservar a “economia graneleira”, entende-se que mais relevante 
é a preocupação geopolítica relacionada à produção da cana, matéria prima de biocombustível, um dos 
principais aspectos da política energética nacional, devendo prevalecer, portanto, o interesse nacional. 
Destaca-se do acórdão:

Sendo insuficiente o interesse local (art. 30, I, CF) para estabelecer a competência do município 
na instituição da restrição ao direito de propriedade firmada no diploma sob censura, não se tratando de 
parcelamento, uso e controle do solo urbano (art. 30, VIII, CF), nem de suplementar a legislação federal ou 
estadual (art. 30, II, CF), resta concluir pela invasão de seara privativa da União (ADI n. 200702914562/2008).

Em 13 de abril de 2009 foi interposto, pelo Ministério Público do Estado de Goiás, Recurso Extraordinário 
na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 200702914562. Entre os argumentos trazidos aos autos, destaca-
se o de que não é possível compreender as limitações previstas pela lei municipal a partir de uma ótica 
exclusivamente civil ou agrária, porquanto possui estreita relação com o direito ambiental, tratando-se, 
portanto, de competência concorrente. Ademais, “não se pode conceber a limitação do plantio de cana-
de-açúcar consagrado pela Lei em exame somente sob o prisma econômico, e mesmo por este, carece de 
respaldo os fundamentos expostos no acórdão” (fl. 14 do Recurso Extraordinário). 
Assim, entende-se que a lei municipal, ao buscar tutelar o meio ambiente e a economia local, tem esfera de 
abrangência compatível com o disposto na Constituição Federal, uma vez que regularia matéria de interesse 
local:

O art. 1º da Lei Complementar impugnada não inibe o direito de propriedade, tampouco a livre 
iniciativa e o desenvolvimento da economia. Pelo contrário, prevê a limitação do plantio de cana-de-açúcar no 
Município de Rio Verde como forma de garantir o equilibrado desenvolvimento econômico local, baseado na 
diversidade de culturas agrícolas responsáveis pela distribuição de renda, contribuindo para uma sociedade 
justa e produtiva, mas, primordialmente, objetivando a proteção do meio ambiente da ação devastadora que 
a monocultura da cana-de-açúcar inevitavelmente gera (fls. 14-15 do Recurso Extraordinário).

De forma a evidenciar a necessidade de tutela ambiental no caso, por meio da imposição de limites à cana, 
são apresentados no recurso alguns dos impactos sócio-econômicos e ambientais provocados pela sua 
monocultura:

a monocultura da cana-de-açúcar traz impactos econômicos (atividade concentradora de renda, 
empobrecimento dos municípios, benefícios fiscais em grande volume, substituição das atividades econômicas 
já consolidadas etc.), sociais (migração para trabalho no corte da cana queimada, pressão dos serviços públicos 
do Município, moradia, etc.) e ambientais (desmatamentos, conservação do solo, aumento expressivo de 
consumo das reservas hídricas, queima da cana-de-açúcar, etc.) (fl. 16 do Recurso Extraordinário).

Considerando tais efeitos negativos da monocultura da cana, e considerando a ausência de regulamentação 
em âmbito federal e estadual, entende o Ministério Público justificada a necessidade de manutenção da lei 
complementar:

Face a tais impactos, mister se faz a adoção de marco regulatório e políticas públicas para receber 
o avanço da cana-de-açúcar. Todavia, tanto o governo federal, quanto o estadual, não produziram qualquer 
forma de regulação da atividade que deve crescer vertiginosamente nos próximos anos, pondo em risco, 
como visto, tanto as questões econômicas e sociais, mas principalmente o meio ambiente (fl. 16 do Recurso 
Extraordinário).

O conflito ambiental, ressignificado por meio do conflito judicial, polarizou a disputa em 
relação à forma de utilização material e simbólica do resultado por meio de discursos distintos relativos 
ao campo jurídico. De um lado, tem-se a defesa da possibilidade (competência) do Município de Rio Verde/
GO atuar para preservar o meio ambiente e garantir o desenvolvimento econômico – isso é, garantir que 
novas atividades não reduzam o tamanho das atividades tradicionais. De outro lado, tem-se a defesa da 
impossibilidade (incompetência) de que o Município de Rio Verde imponha restrições que tenham implicações 
mais abrangentes, impeçam o desenvolvimento de novas atividades agrícolas na região, coadunadas com 
interesses ditos como nacionais.

O recurso extraordinário ainda (15 de outubro de 2011) aguarda julgamento.

3. Da soja à cana, do local ao global
O processo de legitimação do Plano Diretor Rural de Jataí, por meio da Audiência Pública, e a 

disputa judicial em torno da Lei Complementar n. 5.200/2006, de Rio Verde, são recortes realizados para 
buscar compreender, a partir de instrumentos jurídicos, alguns dos impactos da expansão das áreas de 
plantação de cana-de-açúcar no sudoeste de Goiás.

Em ambos os casos, a expansão acarreta numa disputa em torno da utilização do território. 
Tal disputa, com lados “polarizados”, implica na ocultação do debate acerca de outras formas de utilização 
que não sejam a monocultura. Com isso, o processo de definição de como será apropriado o território 
ultrapassa a escolha acerca do que plantar, envolvendo, também, qual o sentido cultural dado à utilização do 
território. Nesse sentido, Henri Acselrad, professor do Instituto de Pesquisa Planejamento Urbano e Regional 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, afirma que a relação entre o mundo social e sua base material dá-
se sob a forma de três práticas distintas. As “práticas de apropriação técnica do mundo material” referem-se 
à intervenção por meio da técnica para a extração, uso e transformação do meio biofísico. As “práticas de 
apropriação social do mundo material” configuram os processos pelos quais os indivíduos acessam, possuem 
e distribuem os territórios e os recursos materiais, caracterizando, assim, a sua diferenciação social. Por fim, 
as “práticas de apropriação cultural do mundo material” estão relacionadas às atividades de atribuição de 
significados ao espaço biofísico, visto que 

os fatos culturais não se restringem a simples epifenômenos das estruturas produtivas da 
sociedade, mas mostram-se ao contrário, como parte integrante do processo de construção do mundo, 
dando-lhe sentidos e ordenamentos, comandando atos e práticas diversas a partir de categorias mentais, 
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esquemas de percepção e representações coletivas diferenciadas (2004, p.15).

A apropriação técnica do mundo material não se realiza apenas de acordo com as condições biofísicas, mas 
resulta de escolhas norteadas por determinado modelo cultural prevalecente. Dessa forma, a opção por 
determinado modelo de desenvolvimento não se dá apenas por limitações materiais ou técnicas do espaço 
e do tempo, sua justificativa e sua legitimação refletem a estrutura de poder num momento histórico.
Assim, entende-se que as disputas relatadas nas duas primeiras partes do trabalho refletem, entre as 
inúmeras possibilidades de apropriação do solo do sudoeste de Goiás, a busca pela manutenção ou 
redefinição das correlações de forças político-econômicas na região. Isso explica as estratégias de 
invisibilização e instrumentalização de impactos concretos da produção dos grãos e/ou da cana, como o 
desmatamento da vegetação nativa remanescente, bem como das áreas de preservação permanente e 
reservas legais, o consumo exacerbado de água, o ressecamento do solo, a dificuldade de manutenção de 
áreas de culturas de subsistência, etc. 
Dentre as estratégias discursivas presentes nos dois casos, destaca-se a diferenciação de escalas para análise 
dos impactos e benefícios da soja e da cana, o que fica explicitado no segundo caso, na medida em que as 
limitações impostas ao plantio de cana, a título de zoneamento ecológico, feririam interesses declarados 
como “maiores”, “nacionais” (em detrimento de interesses menores, locais). 
De acordo com esse argumento, em nome do combate ao aquecimento global, a população do sudoeste 
de Goiás deve aceitar a modificação do uso – e conseqüentemente do significado do uso – do solo. Isso 
porque a cana-de-açúcar produzida na região é utilizada para a produção de etanol, considerado, nacional e 
internacionalmente, um combustível limpo, na medida em que emite menos quantidade de gases do efeito 
estufa do que os combustíveis fósseis. A noção de sustentabilidade constrói-se, no caso, a partir da escala 
global, em detrimento da insustentabilidade local. 
É possível conferir a etiqueta do desenvolvimento sustentável à atividade, o que favorece os plantadores 
de cana na disputa acerca da apropriação simbólica do território. Não há neutralidade neste enfoque, há 
sim claros interesses, entre os quais, a legitimação de um modelo de desenvolvimento, pois a análise das 
“questões globais” dificulta a leitura sobre os conflitos a partir do ponto de vista local, ou seja, a partir da 
perspectiva do contexto social e político no qual está inserido.
Necessário destacar, ainda, a partir dos casos apresentados, a participação ativa das administrações 
municipais nas disputas, seja na qualidade anunciada de mediador, seja na defesa de algum dos lados. Nesse 
sentido, denota-se que o conteúdo das leis elaboradas reflete, entre outros, a influência econômica exercida 
pelas grandes empresas, como Perdigão, Cargill e Comigo, no caso de Rio Verde, e a Cosan, no caso de Jataí. 
Ao tratar deste, afirma Willian Ferreira da Silva:

é possível identificar a força do capital sucroenergético sobre o poder público, visto que, em 
diversas ocasiões, foram feitos pronunciamentos por parte de representantes do poder público municipal 
exaltando as contribuições que a Cosan oferece à economia do município (2011, p. 174).

Para além da atuação do poder público na escala local, faz-se necessário reconhecer que a atuação do 
poder público federal colabora na determinação do uso do solo na região, na medida em que a expansão 
das áreas de plantação de cana-de-açúcar foi prevista e planejada para o sudoeste de Goiás, conforme 
previsto no Decreto Federal n. 6961, de 17 de setembro de 2009, que “aprova o zoneamento agroecológico 
da cana-de-açúcar e determina ao Conselho Monetário Nacional o estabelecimento de normas para as 
operações de financiamento ao setor sucroalcooleiro, nos termos do Zoneamento Agroecológico”. 
De acordo com o referido Decreto, Goiás é um dos Estados onde se prevê e incentiva maior crescimento 
da produção de etanol6, permitindo que cerca de 40% do território do Estado seja utilizado para a 
produção da cana. Seguindo tal política nacional, o Banco Nacional de Desenvolvimento – BNDES vem 
financiando de forma bastante expressiva a expansão, o que pode ser observado na nota divulgada pela 
Cosan e publicada em sua página eletrônica institucional:

A COSAN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO (...) vem a público informar que, através de suas 
controladas Cosan Centroeste S.A. Açúcar e Álcool e Barra Bioenergia S.A., obteve a aprovação, pelo BNDES 

6  William Ferreira da Silva esclarece que a expansão das plantações de cana de açúcar no cerrado tem como finalidade a 
produção de etanol, e não de açúcar: “A expansão do setor no Cerrado é sustentada pela produção de etanol, enquanto as áreas 
tradicionais de produção, na Zona da Mata Nordestina e no oeste paulista, concentram a produção de açúcar. Acreditamos que 
se desenha uma nova regionalização do setor, originando a áreas especializadas na produção de etanol na parte central do país, e 
áreas que concentram a produção de açúcar no Nordeste e em São Paulo (2011, p. 196).

- Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -, de apoio financeiro no valor aproximado de R$639 
milhões, destinado à implantação de seu greenfield em Jataí, no Estado de Goiás, conforme decisão número 
403, de 26/05/09, e cerca de R$149 milhões ao projeto de co-geração na unidade Gasa, em São Paulo, 
conforme decisão número 307, de 05/05/09. O BNDES financiará aproximadamente 65% e 78% do total a 
ser investido nos projetos de Jataí e Gasa, respectivamente, por um prazo de até 12 anos. A planta de Jataí, 
que entra em operação já nessa safra 2009/10, terá capacidade de moagem de 4 milhões de toneladas de cana-de-
açúcar e, quando atingir a sua capacidade plena, produzirá mais de 370 milhões de litros etanol por safra, além de 
gerar excedente de energia elétrica. (COSAN, 2009).

Ao tratar dos financiamentos ao setor sucroalcooleiro, Maria Luiza Mendonça apresenta dados relativos ao 
setor:

Entre 2008 e 2009, estima-se que o setor sucroalcooleiro tenha recebido mais de R$ 12 bilhões 
do BNDES. Essa verba é extraída, em grande medida, do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Segundo a 
CONAB, 45,08% da safra foi destinada à produção de açúcar e 54,9%, à produção de etanol, que resultou em 
25,87 bilhões de litros do produto. A expansão da área plantada foi de 6,7%, ou cerca de 473 mil hectares. 
A maior expansão ocorreu na região do Cerrado, principalmente em Mato Grosso do Sul (38,80%) e Goiás 
(50,10%) (MENDONÇA, 2010).

Os números apresentados, relativos ao financiamento do setor sucroalcooleiro pelo BNDES refletem uma 
diretriz política de ampliação da produção no setor.

Considerações finais
A política nacional de incentivo à expansão das plantações de cana-de-açúcar no sudoeste de 

Goiás coaduna-se, no plano discursivo, com a postura declarada do país, no plano interno e internacional, de 
ser comprometido com o desenvolvimento sustentável, a ser atingido, entre outros, por meio da utilização 
de energias “limpas”, advindas, por exemplo, dos “bio”combustíveis. No entanto, ao se analisar os impactos da 
referida cultura a partir do ponto de vista local, torna-se extremamente penoso qualificar como sustentável 
a monocultura da cana, considerando seus impactos sociais, econômicos e ambientais, que intensificam a 
desigualdade da distribuição das terras nas regiões, inviabilizam outras produções de menor escala, acarretam 
na degradação do solo, o consumo exacerbado de água, entre outros (REPORTER BRASIL, 2009).

Júlia Guivant, ao tratar do desenvolvimento rural sustentável, afirma
Numa discussão acerca da sustentabilidade é importante esclarecer o que vai ser sustentado, 

por quanto tempo, para benefício de quem e a que custo. As definições sobre sustentabilidade são 
específicas no tempo e no local, dado que tais condições mudam e, dessa forma, também muda o conteúdo 
atribuído à sustentabilidade. Esta não implica um simples pacote ou modelo a ser imposto, porque se trata 
fundamentalmente de um processo de aprendizagem (GUIVANT, 2002, p. 7).

Necessário reconhecer que, apesar das diferenças de escalas, o discurso da sustentabilidade da 
monocultura da cana gera impactos concretos na realidade local, na medida em que, por exemplo, legitima 
o financiamento da atividade por um banco nacional7, e compõe a argumentação decisória de um Tribunal 
de Justiça estadual, todos em nome da sustentabilidade.
A partir da análise dos dois casos selecionados, relativos à expansão das plantações de cana-de-açúcar no 
sudoeste de Goiás, faz-se necessário reconhecer que, ao se incentivar prioritariamente a expansão da cana-
de-açúcar, salientando os benefícios do álcool enquanto “bicombustível”, invisibiliza-se os impactos sócio-
ambientais resultantes da produção de energias ditas renováveis. Prioriza-se, assim, a utilização da escala 
global na caracterização do que são problemas ambientais em detrimento dos possíveis impactos locais 
gerados por esta escala de análise. 
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RESUMO

O trabalho representa no imaginário social elemento que dignifica o homem dando destacando a lógica do 
merecimento. Esta lógica dentro dos presídios sofre complexidade social por ser resultado da retirada da 
dignidade do apenado que não merece, até tempo determinado, a vida em sociedade extramuros. A questão 
de “re-merecimentos” e ressocialização proporcionados pelo labor aparecem conectadas quando é a partir 
dos apenados que possuem um comportamento considerado positivo que as chances de se verem dignos 
novamente aumenta (Hassen, 2002). O presente trabalho, iniciado em outubro de 2010 e em andamento, 
objetiva verificar os efeitos do trabalho carcerário na vida dos apenados alocados no Presídio Central 
de Porto Alegre considerando suas condições existenciais, o estímulo simbólico que o labor implica e a 
contribuição para a ressocialização do agente, visto que esta última é de extrema importância, configurando 
objetivo primordial do sistema penitenciário. O trabalho realizado dentro dos presídios assume importantes 
significações e importantes reflexões sócio-políticas por tratar-se de atividade exercida dentro de uma 
instituição controlada por valores sociais (Goffman, 1977). Os procedimentos metodológicos utilizados para 
a realização do presente estudo de caso basearam-se na observação participante de uma pequena amostra 
de apenados e coleta de dados secundários fornecidos por estudos qualitativos. Até o momento pode-se 
interpretar o trabalho como um estímulo libertador, físico e psicológico do homem dentro do presídio, assim 
como um elemento importante, porém não de total eficácia, na ressocialização do preso.

Palavras-chave: trabalho; ressocialização; inclusão social

Discriminação como violação às condições normativas das relações de trabalho 
contemporâneas

Vanessa Del Rio Szupszynski, mestranda da UFRGS
vanessadelrio85@gmail.com

Grupo de Trabalho Inclusão, Exclusão e Direito
ou Movimentos Sociais e Direito

Resumo: A exploração da força de trabalho e as condições precárias de trabalho e de vida estabelecidas a 
partir da primeira Revolução Industrial originaram grandes movimentos sociais que reivindicavam a positivação 
e a efetividade de direitos fundamentais. A partir dessas reivindicações surgiu o Estado de bem-estar social e 
o direito do trabalho clássico, cujo principal fundamento era a proteção do trabalhador. Novos movimentos 
sociais decorrentes das profundas transformações que as relações de trabalho vêm sofrendo na atualidade 
têm aplicado esse fundamento sob diferentes aspectos da relação social de trabalho. Nesse contexto, 
tem-se destacado o princípio da não-discriminação entre trabalhadores. A teoria do reconhecimento dá 
um novo impulso na reflexão teórica sobre o trabalho social ao incluir essa categoria em uma teoria que 
permita perspectivas de melhorias qualitativas de trabalho que não sejam meramente utópicas. Ao contrário 
das interpretações exclusivamente distributivistas, a teoria do reconhecimento permite identificar novos 
significados e configurações objetivas do trabalho na sociedade contemporânea, ao fundamentar-se na ideia 
de que a auto-realização e autonomia do indivíduo só são possíveis socialmente pelo processo intersubjetivo 
e discursivamente estruturado, chamado de reconhecimento recíproco, que ocorre também nas relações 
sociais de trabalho. Essa pesquisa tem como objetivo identificar as fontes normativas do princípio da não-
discriminação nas relações de trabalho no ordenamento jurídico nacional e internacional, bem como fazer 
uma abordagem crítica dessas fontes a partir da teoria do reconhecimento. Os métodos de abordagem 
utilizados no desenvolvimento e nas considerações finais foram, respectivamente, o dedutivo e o dialético. O 
estudo foi desenvolvido através da técnica de pesquisa bibliográfica.
Palavras-Chave: relações de trabalho; princípio da não-discriminação; teoria do reconhecimento.



539538

Legalidade 
e Eficácia da 
Legislação



541540

Algumas considerações acerca da proteção constitucional ao patrimônio mínimo como 
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 RESUMO: O presente artigo objetiva compreender alguns fundamentos do instituto do patrimônio mínimo e 
seus valores jurídicos estabelecidos a partir da Constituição da República de 1988 e sua implicação nas relações 
privadas contemporâneas à luz da “Teoria da Justiça” de John Rawls. Investiga o que pode ser considerado 
como o mínimo existencial na dogmática jurídica brasileira e o conjunto de bens da vida necessários à sua 
constituição. Busca apontar um paralelo entre o acolhimento da noção do mínimo social, a partir da concepção 
“rawlsiana” de que as pessoas almejam determinados bens como execução de um plano racional de vida e 
o mínimo existencial identificado na Constituição da República. Visa ainda apurar se a atuação da pessoa 
natural na construção deste patrimônio mínimo, bem como a verificação de que o Estado tem condições 
para prover todos os bens da vida necessários à existência com dignidade. Para tanto, propõe-se uma análise 
da autonomia privada na ordem constitucional, os limites das manifestações de vontade do sujeito de direito 
quanto à disposição de seu patrimônio, o papel do direito privado na regulação e proteção dos atos humanos 
e a possível intervenção do Estado na vontade humana com o escopo de garantir a efetivação da dignidade 
como um valor jurídico fundante. Tem como campo a dogmática jurídica atual e sua tentativa de construir 
uma verdadeira proteção existencial às pessoas humanas em uma realidade pós-constituição de 1988. Por fim, 
procura demonstrar os pontos de efetividade desta construção no cotidiano das Cortes Judiciais brasileiras. 

ABSTRACT: This article aims to understand some fundamentals of the Institute of minimum patrimony  and 
their legal values   established from the Constitution of 1988 and its involvement in private affairs in the light 
of contemporary “Theory of Justice” of John Rawls. Investigates what can be considered as the minimum 
existential in the Brazilian legal and dogmatic set of necessary goods of life to its constitution. Seeks to 
identify a parallel between the host’s notion of the social minimum, from conception “Rawlsian” that people 
crave things such as implementing a rational plan of life and existential minimum identified in the Constitution. 
It also aims to establish whether the person’s natural role in the construction of minimum patrimony, as well 
as verification that the state is able to provide all property necessary for the existence of life with dignity. To 
this end, we propose an analysis of private autonomy in the constitutional order, the limits of the expressions 
of the will of the subject of law regarding the disposition of its assets, the role of private law in the regulation 
and protection of human acts and possible intervention in the human will with the aim of ensuring the 
realization of dignity as a foundational legal value. Its field current legal dogmatics and his attempt to build a 
real protection to human beings in existential reality post-1988 constitution. Finally, attempts to demonstrate 
the effectiveness of this construction points of the daily life of Brazilian courts.

1  Doutoranda pelo Programa de Pós-graduação em Sociologia e Direito -  PPGSD – UFF. Linha de 
pesquisa: Acesso à Justiça. Mestre em Direito das Relações Econômicas e Contratuais – UGF. Professora 
assistente do Departamento de Direito Privado da Universidade Federal Fluminense. Vice-Reitora do Centro 
Universitário da Cidade – RJ. 

1. A proteção à pessoa humana e a busca do “mínimo existencial”.

A história humana foi marcada pela busca da felicidade. Pode-se defender a ideia que esta felicidade 
parte de uma harmonia interna, de uma paz existencial, contudo, especialmente em uma sociedade marcada 
pelo consumo há uma busca febril por safety2 e que, na busca desta segurança, há uma tentativa de se ancorar a 
existência humana na proteção material. Neste sentido, resgata-se o conceito aristotélico de que “a felicidade 
necessita igualmente de bens exteriores, pois é impossível, ou pelo menos não é fácil, praticar ações nobres 
sem os devidos meios. (...) O homem feliz parece necessitar deste tipo de prosperidade, e é por isso que 
algumas pessoas identificam a felicidade com a boa fortuna, embora outros a identifiquem com a virtude”3. 

Na construção do modelo de sociedade contemporânea a partir da formação de uma classe trabalhadora 
que se firma no século XIX com um papel de “agente histórico de emancipação social” (BAUMAN, 2008, 
p. 210) se nota uma busca irracional pelos bens da vida, perdendo-se como classe capaz de transformar a 
história e marcando-se pela mais-valia, identificando-se por acordos subservientes para a aquisição dos bens 
da vida4.

Em tais acordos, sob o manto da autonomia da vontade, da cláusula pacta sunt servanda e da 
soberania dos contratos, os particulares5 sempre exerceram seus interesses sob o manto protetivo da 
lei civil e da codificação comercial, normas cuja função precípua era manter a liberdade na prática dos 
atos negociais, mantendo o Estado e sua ingerência ao largo dos atos praticados. Sob esta perspectiva, 
todo ser humano se transforma em um comerciante e a própria sociedade se transmuta em uma 
sociedade comercial (SMITH, 1996, p.76)

A partir do Século XX, dá-se a efetiva transformação do Estado Liberal em Estado Social6 e após a 
Primeira Guerra Mundial, especialmente a partir dos anos 30, há a fixação do Estado-providência (wellfare 
State, Wohlfahrtstaat) se consolidam os denominados direitos sociais. 

Surge então um caráter compromissório do direito, que passa a ser orientado por ideais de 
igualdade, de equilíbrio (de “justiça”), de coibição da violência ou da opressão explícita (HESPANHA, 
2009, p. 454) que buscam garantir a todos os seus cidadãos um mínimo de bens culturais, materiais 
e sociais e que se refletem em grande parte das Constituições dos Estados. Este movimento 
traduz uma “expansão das tarefas da Constituição” que se manifestou ao longo de todo o século  
XX e se deu pela inserção no texto constitucional de questões como economia, relações de trabalho, cultura, 
consumo e prestações públicas em relação aos particulares, tal como a garantia à moradia7 (SARMENTO, 
2007, p. 119). 

 Com o segundo pós-guerra daquele século, buscou-se uma efetivação dos direitos humanos e a 
2 Palavra da língua inglesa que evoca principalmente os aspectos pessoais - materiais, corporais - da 
segurança (BAUMAN, 2008, P 180)  
3  Neste sentido, ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Martin Claret, 2001, p. 32
4  Para Adam Smith, pode-se identificar no comportamento humano uma “propensão a intercambiar, 
permutar ou trocar uma coisa pela outra. O homem, entretanto, tem necessidade quase constante da ajuda dos 
semelhantes, e é inútil esperar esta ajuda simplesmente da benevolência alheia. Ele terá maior probabilidade 
de obter o que quer, se conseguir interessar a seu favor a autoestima dos outros, mostrando-lhes que é 
vantajoso para eles fazer-lhe ou dar-lhe aquilo de que ele precisa. É isto o que faz toda pessoa que propõe 
um negócio a outra. Dê-me aquilo que eu quero, e você terá isto aqui, que você  quer - esse é o significado 
de qualquer oferta desse tipo; e é dessa forma que obtemos uns dos outros a grande maioria dos serviços 
de que necessitamos”. SMITH, Adam. A Riqueza das Nações, vol. I. Trad. de Luiz João Baraúna. São Paulo: Nova 
Cultural, 1996, p. 73
5  Considerando como tais as pessoas naturais e as pessoas jurídicas de direito privado (neste sentido, 
STEINMETZ, 2004, p. 74).

6  Instaura-se a partir daí uma reinterpretação necessária dos valores inerentes ao direito privado, 
passando-se do paradigma do direito formal burguês para o direito materializado do Estado Social. Deixa-se 
de lado a noção de igualdade formal adotada a partir dos ideais liberais e percebemos nitidamente um largo 
passo das legislações em busca de uma igualdade material (FERRAZ, 2003, p. 88-89). 
7  No caso da Constituição da República brasileira, esta proteção se encontra no artigo 6º. 



543542

construção de constituições em que o Estado assuma o compromisso político de servir ao homem e não o 
homem existir para suprir as necessidades do Estado (GRECO, 2008, p.42). No acolhimento das liberdades 
individuais, emerge a noção de uma universalidade da lei como postulado de racionalidade prática típica da 
igualdade formal: para todos os indivíduos com as mesmas características, devem prever-se, através da lei, 
iguais situações ou resultados jurídicos (CANOTILHO, 2000, p. 427).

Contudo, tendo como exemplo a disposição do artigo 3º, inciso IV da Constituição da República 
Brasileira, percebe-se que houve uma transformação do conceito de igualdade formal para a busca de 
uma maior efetividade na aplicação da norma às especificidades de cada situação existencial. Tal dispositivo 
informa ao sistema jurídico a noção de igualdade material, em uma busca de uma “igualdade justa” a partir da 
identificação das particularidades de cada sujeito de direito.

A passagem da igualdade formal para a igualdade material trouxe à pessoa humana maiores condições 
de buscar os bens da vida para que tenha dignidade de existir no plano material. Neste sentido, a noção 
de liberdade individual e de consciência trazida pela Era Moderna produziu significativas repercussões no 
Direito, vez que fez emergirem os direitos individuais em relação ao Estado (FERRAZ JR., 2003, p. 89-91). 

Deixa-se de lado a noção de igualdade formal adotada a partir dos ideais liberais e se percebe um 
largo passo das legislações, especialmente após a 2ª Grande Guerra em busca de uma igualdade material. A 
partir daí, outorga-se ao ser humano a liberdade de querer e buscar seus objetivos em idênticas condições. 
Determinismos como condição social, nascimento ou gênero sexual deixam, ou ao menos deveriam deixar, 
de ser determinantes para o alcance de uma vida digna e plena8.

Na contemporaneidade, estes aspectos da vida humana são regulados no âmbito do direito privado, 
marcado por relações jurídicas entre sujeitos em condição de igualdade e que até a Constituição da República 
de 1988 era pautado pelos valores individualistas típicos do Direito Civil9 no Estado Liberal10.. Nesta fase, 
a norma tinha por fundamento a proteção à propriedade privada, à família monocrática e patriarcal e à 
autonomia da vontade individual, consubstanciada no contrato (SCHAPP, 2004, p 24). 

A partir da nova ordem constitucional o fundamento axiológico das relações jurídicas passa a 
ser o princípio11 da dignidade da pessoa humana12, sendo instrumento de efetivação do desenvolvimento 
humano não apenas os direitos pessoais, extrapatrimoniais ou existenciais, mas também as situações jurídicas 

8  Neste sentido, cabe a referência a FERRAZ, Tércio Sampaio. Estudos de Filosofia do Direito: reflexões 
sobre o poder, a liberdade, a justiça e o direito. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 88-89.
9  Nesta codificação, a supremacia do ter sobre o ser era evidente. O valor predominante era a 
propriedade e o seu ius utendi, ius fruendi e ius abutendi. A proteção normativa girava em torno da liberdade de 
agir inerente à pessoa humana e de seus interesses patrimoniais. Neste sentido, TEPEDINO, Gustavo. Premissas 
metodológicas para a constitucionalização do direito privado. In: TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 
RJ: Renovar, 2004.
10  A autonomia privada como princípio norteador da relação entre particulares começa a se firmar 
desde o direito romano. Contudo, chega a seu ápice com a Revolução Francesa, em 1789 e após, com o 
liberalismo econômico que se consolidou ao longo dos séculos XVIII E XIX. A partir do Código Civil de 
Napoleão, a autonomia privada passa a ser princípio informador do sistema jurídico de direito privado 
(MARTINS-COSTA, 2000, p. 203).
11  Hoje os princípios são considerados fonte primária da normatividade, pois incorporam os valores 
supremos ao redor dos quais gravitam os direitos, as garantias e as competências de uma sociedade 
constitucional (BONAVIDES, 2002, p. 254). No entendimento de Alexy, são normas que ordenam que 
algo seja realizado na maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes. Por 
isso, os princípios são mandamentos de otimização e que podem ser cumpridos em diferentes graus na 
medida em que seu cumprimento seja pautado pelas necessidades reais e também jurídicas. O âmbito das 
possibilidades jurídicas é determinado por princípios e regras opostos (ALEXY, 1993, p. 86).
12 Este princípio pode ser considerado como a qualidade intrínseca e distinta de cada ser humano que o 
faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste 
sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa contra todo e qualquer 
ato de cunho degradante e desumano (SARLET, 2006, p. 78).

patrimoniais13. . Pode-se indicar nesta hipótese o acolhimento da propriedade como um direito fundamental 
como de viabilização do desenvolvimento humano em todas as suas dimensões e a proteção à livre iniciativa, 
consubstanciada no artigo 170 da Constituição vigente14.

A liberdade individual e a igualdade em seu sentido formal eram primados dos sistemas jurídicos, mas 
não havia qualquer preocupação com a busca de igualdade e dignidade para todos. Contudo, a partir da tutela 
contemporânea à pessoa humana e o seu desenvolvimento com dignidade, deve-se adotar na efetivação 
destes fundamentos o princípio da igualdade substancial, que tem importância determinante para a fixação 
da jusfundamentalidade dos direitos sociais, pois implementa ao cidadão uma proteção à absoluta em face da 
desigualdade social (TORRES, 2009, p. 171).

Neste momento, passa a ser considerada a existência de um núcleo duro de direitos patrimoniais 
a serem assegurados pelo Estado aos cidadãos, que podem ser compreendidos como direito ao mínimo 
existencial, ou seja, um conjunto de condições que seriam pressupostos para o exercício da liberdade 
individual e o desenvolvimento humano (TORRES, 1998, p.128). Não se trata aqui de se adotar um projeto de 
renda mínima universal15 ou de assistencialismo social, mas assegurar condições mínimas para que o indivíduo 
possa se inserir na sociedade. 

Cabe, portanto, a percepção destes direitos como um conjunto vinculado ao direito fundamental 
às condições materiais que asseguram uma vida com dignidade e que transcendem aos direitos sociais16 e 
culturais (SARLET, 2007, p. 336).

É possível se identificar no mínimo existencial os direitos sociais específicos17, mas, como princípio 
não tipificado na Carta Constitucional, encontra-se também identificado em relações privadas, a exemplo 
da prestação de alimentos e, ainda, da proteção infraconstitucional ao bem de família18. Ou seja, o Estado 
assumiu, dentro da nova ordem constitucional, um dever de diminuir as desigualdades e de promover a 
igualdade substancial.  

Ainda na lição de TORRES (2009, p.173), “a igualdade de chances ou de oportunidades, que é igualdade 
na liberdade, informa a ideia de mínimo existencial, que visa garantir as condições iniciais da liberdade. Pela 
igualdade de chances garantem-se as condições mínimas para o florescimento da igualdade social.”

A igualdade consiste não apenas em assegurar a mesma condição de todos perante a lei, mas, 
especialmente, em permitir a todos que se capacitem e tenham iguais condições de se desenvolver, inclusive 
facultando às pessoas a liberdade de existir com dignidade, assegurando a todos o acesso a determinados 

13  Para SARLET (2001, p. 60), a dignidade também assegurar as condições existenciais mínimas para uma 
vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa co-responsável nos destinos da própria 
existência e da vida em comunhão dos demais seres humanos. 
14  Fernanda Gurgel (In NERY, 2006, p. 23) identifica a livre iniciativa como expressão da liberdade 
individual no campo econômico, que é “evidenciada no poder jurídico normativo dos particulares de reger 
seus próprios interesses”, de livremente exercerem sua atividade econômica. 
15  Neste sentido, aponta Roberto Gargarella que escolas marxistas defendem a provisão a todos os 
indivíduos uma renda suficiente para satisfazer suas necessidades básicas, que seja independente -incondicional 
- de trabalhos atuais ou passados, de suas necessidades particulares etc. O autor elenca que os pressupostos 
para a concessão deste benefício seriam “a existência de uma situação de desemprego estrutural, e não apenas 
conjuntural. Segundo, o fato de que (pelo menos no mundo desenvolvido) a sociedade já teria chegado a um 
nível de “abundância relativa” como o que é precondição para a instalação de uma sociedade comunista”. 
(2008, p. 126-127)

16  Em interessante exemplo de Ingo Sarlet (2007, p. 334), não permitir que o sujeito passe fome é 
assegurar-lhe um direito fundamental à vida, mas por si só não atende ao mínimo existencial, pois passa ao 
largo de uma vida com dignidade
17  A exemplo dos direitos à educação, à saúde, à moradia, à previdência social, à assistência social e ao 
salário mínimo, assegurados nos arts. 6° e 7° da Constituição da República.
 Para BARCELLOS, a dignidade da pessoa humana é princípio dotado de eficácia interpretativa e deve sempre 
ser buscada pelas políticas adotadas pelo Poder Público (2002, p. 284). 
18  Lei 8009, de 29 de março de 1990. 
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bens como categoria de racionalidade19 para que se tenha o justo como prioridade (RAWLS, 2000, p. 220). 

Contudo, não se pode presumir que haja na sociedade uma condição de “igualdade natural”, pois esta 
premissa parte da concretização de uma igualdade formal em que todos teriam de maneira inata condições 
de acesso aos bens da vida. Há que se destacar a percepção de Ronald Dworkin (2011:3) de que a igualdade é 
um ideal político popular, mas que necessita ser delimitado previamente para que se efetive em determinado 
grupo de pessoas. 

A igualdade deve residir em permitir que todos na sociedade tenham acesso às “oportunidades” sem 
banalizar esta percepção ao pelo conceito puro de “meritocracia”, onde os bens estariam disponíveis pela 
igualdade material de oportunidades, pois o acesso aos bens essenciais como a saúde e educação deve ser 
facultado a todos os sujeitos de determinada sociedade (FARIAS, 2004, p. 145-146). 

2. Tentativa de conceituação do “mínimo existencial” e seus limites na legislação vigente. 

O novo paradigma constitucional vigente trouxe um redimensionamento do papel do Estado em 
relação aos interesses individuais. Se até a carta constitucional de 1988 era reservado um espaço do Estado 
como um expectador destes direitos, atuando apenas na hipótese de provocação do Judiciário pelo particular, 
hoje o ente público se posta como protetor dos direitos individuais e incumbe-se de assegurar as condições 
materiais mínimas para que estes direitos individuais sejam efetivamente fruídos por todos na sociedade, 
inclusive os menos favorecidos (SARMENTO, 2007, p, 119). Este dever de agir do Estado tem sido associado 
à noção de mínimo existencial, que consistiria na viabilização de um acesso amplo aos bens da vida por toda 
a coletividade. 

Para efetivação desta atividade prestacional a assistência aos desamparados contida no art. 6º da 
CRFB e o acesso à justiça compõem o conteúdo do mínimo existencial e, como princípios constitucionais, 
devem ser entendidos como imperativos interpretativos pelos quais as normas e atos do Poder Público 
devem ser observados para que possam assegurar a mais ampla e consistente dignidade20 (BARCELLOS, 
2002, p. 289-295). 

Para Ingo Sarlet, o mínimo existencial se funda na conjugação do direito à vida e o princípio da 
dignidade da pessoa humana e que deve ser necessariamente titularizado pelo indivíduo, não possuindo uma 
dimensão coletiva (2009, p. 216).

Há quem vislumbre na Teoria da Justiça de John Rawls21 o acolhimento da noção do mínimo social, 
a partir da concepção de as pessoas almejam determinados bens como execução de um plano racional de 
vida. Supõe-se nesta perspectiva que é racional a busca pelos bens que viabilizam a execução deste plano 
racional de vida e que a justiça se efetivaria com a efetivação do alcance dos bens primários, seja por esforço 
do próprio titular ou pela intervenção do Estado no sentido de assegurar o mínimo necessário. Entenda-se 
que para autor, os bens primários não se limitam à bens patrimoniais, pois são utilizados pelas pessoas para 
assegurar sua auto-estima e o alcance de liberdades e oportunidades sociais (RAWLS, 1997, p. 479-481). 

Segundo John Rawls há uma busca dos cidadãos por alguns bens primários que são comuns a todos 
e que podem ser sintetizados em cinco categorias: a) os direitos e liberdades fundamentais; b) liberdade 
de movimento e livre escolha de ocupação num contexto de oportunidades diversificadas; c) poderes e 
prerrogativas de cargos e posições de responsabilidade nas instituições políticas e econômicas da estrutura 
básica; d) renda e riqueza; e) as bases sociais de auto-respeito (2000, p. 228). É imperioso dizer RAWLS 
19  Esta noção de bem como categoria de racionalidade estaria vinculada à percepção de que os membros 
de qualquer sociedade democrática possuem, ainda que intuitivamente, “um projeto racional de vida, à luz do 
qual planejam suas atividades mais importantes e distribuem seus vários recursos (inclusive os do intelecto e 
do corpo, tempo e energia), de modo a procurar realizar suas concepções do bem ao longo de toda a vida”, 
Tais projetos resultam de escolhas aparentemente racionais e das expectativas razoáveis que cada um acerca 
de seus estágios de vida (RAWLS, 2000, p. 224).

20  Para a autora, a dignidade da pessoa humana é princípio dotado de eficácia interpretativa e deve 
sempre ser buscada pelas políticas adotadas pelo Poder Público (2002, p. 284).

21  Neste sentido, Ricardo Lobo Torres (2009, p. 35).

elucida que se partiu de um pressuposto comum que viabilizasse a formação de uma teoria que amparasse a 
busca humana por uma vida justa sem se considerar as diferentes aspirações pessoais, mas tão somente um 
conjunto de bens que satisfizesse uma demanda dos indivíduos de determinada sociedade22 .

Deve-se considerar um aspecto prestacional do mínimo existencial, ao assegurar ao cidadão um 
quantum de prestações sociais com vistas à sua existência, sendo um conjunto de condições identificadas 
como pressupostos para o exercício da liberdade. Tal garantia seria um direito de dupla face, pois apareceria 
como direito subjetivo e também como norma objetiva, compreendendo os direitos fundamentais originários 
(direitos de liberdade) e os direitos fundamentais sociais, todos compreendidos em sua expressão essencial, 
mínima e irredutível (TORRES, 2009, p. 37-38), que tem como sujeito de direito o indivíduo, consolidando-se 
a noção de uma titularidade individual dos direitos sociais (SARLET, 2009, p.216). 

Para Ricardo Lobo Torres (2009, p. 37), os direitos sociais deveriam ser convertidos em mínimo 
existencial, pois compõem o conceito de direitos fundamentais como direitos às condições mínimas de 
existência humana digna que não pode ser objeto de intervenção do Estado na via dos tributos e que exige 
prestações estatais positivas. Neste sentido, o direito é 

mínimo do ponto de vista objetivo (universal) ou subjetivo (parcial). É objetivamente 
mínimo por coincidir com o conteúdo essencial dos direitos fundamentais e por 
ser garantido a todos os homens, independentemente de suas condições de riqueza; 
isso acontece, por exemplo, com os direitos de eficácia negativa e com os direitos 
positivos como o ensino fundamental, os serviços de pronto-socorro, as campanhas 
de vacinação publica etc. Subjetivamente, em seu status positivus libertatis, é mínimo 
por tocar parcialmente a quem esteja abaixo da linha de pobreza. 

Portanto, na esteira da proteção à pessoa humana e da efetivação do mínimo existencial23, o art. 1° 
da CRFB estabeleceu, em seu inciso IV, como fundamentos da República, os valores sociais do trabalho e da 
livre iniciativa. Percebe-se que tais valores constitucionais estão intrinsecamente relacionados com o mínimo 
existencial e expressamente estabelecidos pelo caput do art. 170 da Carta Constitucional, que os coloca 
como instrumentos para a efetivação da dignidade humana24, no capítulo que trata dos princípios gerais da 
atividade econômica no país.

Segundo André Ramos Tavares (2006, p. 121) nosso sistema constitucional adotou o regime capitalista, 
onde é claramente perceptível:

O reconhecimento da legitimidade da apropriação privada dos meios de produção e 
de seu produto, bem como pela declaração do postulado da liberdade e, em especial, 
da livre iniciativa privada. Este conjunto certamente caracteriza o modo de produção 
capitalista (ou seus elementos essenciais), o que não é afastado por poder eventual de 
interferência (incluindo a intervenção) econômica atribuído ao Estado, nem mesmo 
por circunstancial exploração direta de atividade de cunho econômico por parte 
deste, em condições consideradas excepcionais. (grifou-se)

E em um mundo regido pelo capital, a valorização do trabalho humano está no centro das relações 
humanas contemporâneas, pois o esforço que cada um faz para subsistir, assegurando o necessário a si e 
22  Cabe referência à nota 8 da página 228 da obra O Liberalismo Político. 

23  Seria possível estender o conceito de mínimo existencial ao que John Ralws denomina de bens 
primários? Não parece desarrazoada tal construção, na medida em que o autor denomina os bens como 
fruto de um consenso social acerca do que seria mais relevante para aquela comunidade. O conceito de bens 
primários partiria de uma universalidade de interesses que parece coadunar com os valores constitucionais 
que visam assegurar a existência humana. 
24  CRFB, “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios (...)”.
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àqueles que dele dependem, permitem ao homem 
transcender a sua condição, praticando coisas semelhantes às divinas. Pelo trabalho 
criativo, o homem se supera e aproxima-se de Deus. Mas, obviamente, o trabalho 
que redime não é o escravo, mas o livre. Não é o trabalho imposto de fora, mas 
o trabalho livremente escolhido. Para que o homem projete sua personalidade no 
trabalho ele há de ser livre, é dizer: é necessário que o Estado assegure a opção 
individual de cada um. (BASTOS; MARTINS, 1998, p. 425, grifou-se).

Esta visão decorre da necessidade de implementação dos valores contidos em nossa ordem econômica 
a partir da valorização do trabalho humano e da liberdade de atuação dos particulares25 como instrumentos 
de realização da própria existência humana, do bem-estar e da justiça social, no que se pode identificar 
como a feição garantística desta prestação. Neste aspecto, o Estado está vinculado ao particular de molde 
a lhe garantir os meios que satisfaçam as “mínimas condições de vivência digna da pessoa ou da sua família” 
(EMERIQUE; GUERRA, 2006, p. 387). 

Desse modo, o modelo social estabelecido pela Constituição da República de 1988 não permite que 
o Estado se limite a assegurar o trabalho e a livre iniciativa como ferramentas de pleno desenvolvimento. A 
atuação do Estado na implementação de uma ordem social fundada nestes valores é fundamental, conforme 
disposto em seu artigo 193: “A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-
estar e a justiça sociais”.

Em decorrência destes valores sociais, extrai-se da norma constitucional uma proteção ao mínimo 
existencial, que está diretamente ligada aos direitos econômicos, e que conforme Ricardo Lobo Torres, são 
valores ancorados na ética e que se fundamentam na liberdade, ou melhor, nas condições iniciais para o 
exercício da liberdade, na ideia de felicidade, nos direitos humanos e nos princípios da igualdade e da dignidade 
humana” (2009:39-41). 

3.  O papel do Estado na efetivação da justiça e o reconhecimento do mínimo existencial nas 
relações privadas

Como assevera Daniel Sarmento (2000, p. 70), o Estado tem não apenas o dever de se abster de 
praticar atos que atentem contra a dignidade humana, como também o de promover esta dignidade através 
de condutas ativas, garantindo o mínimo existencial para cada ser humano em seu território. A pessoa sofre 
lesões à sua dignidade não apenas quando se vê privada de alguma das suas liberdades fundamentais, mas 
também quando lhe são negados os bens da vida necessários à uma existência plena. 

A efetivação da justiça estaria em certo aspecto na concretização de dos princípios: a) que cada 
pessoa deve ter um direito igual ao mais abrangente sistema de liberdades básicas iguais que seja compatível 
com um sistema semelhante de liberdades para as outras; e b) as desigualdades sociais e econômicas devem 
ser ordenadas de tal modo que sejam ao mesmo tempo consideradas como vantajosas para todos dentro dos 
limites do razoável e vinculadas a posições e cargos acessíveis a todos (RAWLS, 1997, p. 64). 

Para John Rawls (1997, p. 4-13) os princípios da justiça como equidade são estabelecidos sob um “véu 
de ignorância”. Isso assegura o não favorecimento ou desfavorecimento de um sujeito de direito. A aplicação 
da justiça ocorreria de “maneira aleatória”, na medida em que as contingências sociais ou o acaso resultariam 
no maior ou menor acesso aos bens primários e, portanto, a realização do “plano de vida”. Uma vez que todos 
estão numa situação semelhante e ninguém pode designar princípios para favorecer sua condição particular, 
os princípios da justiça são o resultado de um “consenso ou ajuste eqüitativo” e cada ser humano possui uma 
inviolabilidade assegurada pela justiça que constitui uma garantia que não pode ser negada pela sociedade. 

A ideia fundamental é que os princípios da justiça como equidade são  aplicáveis à sociedade de forma 
justa pois decorrem de uma situação social equitativa e são para a estrutura básica da sociedade “o objeto do 
consenso original”, reconhecendo os “quereres” de determinado grupo social. 

Na perspectiva teórica do direito privado contemporâneo, a autonomia privada deve ser exercida sob 
o manto dos direitos fundamentais. Para Claus-Wilhelm Canaris os direitos fundamentais constituíam para o 
25  A autonomia privada como princípio norteador da relação entre particulares começa a se firmar desde 
o direito romano. Contudo, chega a seu ápice com a Revolução Francesa, em 1789 e após, com o liberalismo 
econômico que se consolidou ao longo dos séculos XVIII E XIX. A partir do Código Civil de Napoleão, a 
autonomia privada passa a ser princípio informador do sistema jurídico de direito privado, assegurando aos 
sujeitos de direito uma liberdade de agir para a satisfação de seus interesses (MARTINS-COSTA, 2000, p. 203). 

legislador de direito privado simples “asserções programáticas”. 

Hoje, tais normas devem ser compreendidas como direito “imediatamente vigente”(2009, p. 24). O 
autor destaca que não há necessariamente uma ofensa dos pressupostos das normas de direito privado aos 
direitos fundamentais, tanto ao contrário: muitas vezes tais normas são instrumentos de efetivação da tutela 
referente à proteção da pessoa humana26. Ademais, pelo princípio da primazia da Lex superior, o legislador de 
direito privado está, dentro da estrutura hierárquica da ordem jurídica,  totalmente sob a Constituição. 

Esta nova compreensão demonstra que a pessoa humana é o elemento finalístico da proteção estatal, 
destinatário principal da tutela emanada do direito positivo, e que o direito privado deve ter um conteúdo 
instrumental, aplicando à fattispecie27 a cláusula geral de tutela da pessoa humana (CRFB, art. 1º, III). Nesta 
órbita, as relações privadas não devem ser valoradas em si mesmas, mas como um instrumento de realização 
da pessoa humana (TEPEDINO, 2004, p. 356) e devem estar submetidas à proteção ao mínimo existencial. 

A liberdade de contratar, do estabelecimento de garantias aos pactos celebrados passa a ser informada 
pela proteção existencial prevista no ordenamento jurídico brasileiro. 

O favor debitoris28 se firma como premissa hermenêutica e pode-se ser identificado como proteção 
decorrente do mínimo existencial os limites à patrimonialidade da execução prevista no artigo 59129..

 A efetivação do mínimo existencial pode ser identificada no princípio30 do favor debitoris31 como 
premissa hermenêutica, nos limites à patrimonialidade da execução prevista no artigo 591, na disposição 
dos bens impenhoráveis contida nos artigos 649 e 650, todos da legislação processual civil e da proibição à 
penhora que seja inútil ao credor32 (MOTA, 2006, P. 79-80). 

Também se pode identificar como consolidação da proteção do patrimônio mínimo nas relações 
privadas a vigência da Lei 8009, de 29 de março de 1990, que estabeleceu o bem de família legal, assegurando a 
proteção à moradia contida no artigo 6º da Constituição da República, consagrada como direito fundamental, a 
impenhorabilidade do módulo rural. Cabe ressaltar o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, através 
da Súmula Vinculante nº 25 de que é “ilícita a prisão do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de 
depósito” e que se funda na dignidade da pessoa do devedor e na preservação de sua liberdade em confronto 
com a garantia do crédito em questão33.. 
26  No Código Civil vigente se pode destacar a função social dos contratos ínsita na cláusula geral 
prevista no artigo 421, a consagração da regra da boa-fé objetiva em sua função interpretativa, supletiva e 
integrativa das situações jurídicas civis, as igualdades asseguradas no âmbito do direito de família, como se 
percebe nas disposições dos artigos 1566, 1596 e 1724. 
27  Situações em concreto que devem ser solucionadas à luz da ordem jurídica vigente (PERLINGIERI, 
2007, p.18).

28  O favor debitoris pode ser compreendido como uma atitude do legislador e da jurisprudência de 
favorecimento ao devedor nas situações de inadimplemento. 
29  Código de Processo Civil, artigo 591: O devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com 
todos os seus bens presente e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei. (grifou-se).
30  Para Maurício Mota, o favor debitoris pode ser reconhecido como princípio porque se configura em 
norma de otimização, compatível com vários graus de concretização (2006,  p. 88)
31  O favor debitoris pode ser compreendido como uma atitude do legislador e da orientação das cortes 
julgadoras no sentido de favorecer ao devedor nas situações de inadimplemento. 
32  Artigo 659, § 2º do Código de Processo Civil vigente.
33  No mesmo diapasão, transcreve-se trecho do voto proferido pelo Ministro Luiz Fuz no RHC 19.406/
MG, julgado em 05/02/2009 pelo Superior Tribunal de Justiça:  A CF/1988, de índole pós-positivista e 
fundamento de todo o ordenamento jurídico, expressa como vontade popular que a República Federativa do 
Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático 
de direito e tem como um dos seus fundamentos a dignidade da pessoa humana como instrumento 
realizador de seu ideário de construção de uma sociedade justa e solidária. Por sua vez, o STF, realizando 
interpretação sistemática dos direitos humanos fundamentais, promoveu considerável mudança acerca do tema em 
foco, assegurando os valores supremos do texto magno. Ademais, o Pleno do STF retomou o julgamento do RE 
466.343-SP, DJ 12/12/2008, concluindo, desse modo, pela inconstitucionalidade da prisão civil do depositário infiel. 
Diante disso, a Turma deu provimento ao recurso. (grifou-se). Decisão disponível em http://www.stj.jus.br/SCON/
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5. Conclusão

Para Lobo Torres, o mínimo existencial está imbricado no problema da felicidade do homem 
e é responsabilidade do Estado o desenvolvimento de políticas que  minimamente permitam o pleno 
desenvolvimento humano (2009, p. 147).

Não há como se defender a responsabilidade integral do Estado quanto à provisão de todos os bens 
da vida, mas o que se pretende é que a aplicação do conteúdo mínimo existencial seja uma realidade inerente 
a todos os sujeitos de direito na sociedade brasileira.

O sistema jurídico não pode ser estático e deve estar fundado na dignidade da pessoa humana e no 
interesse social, a livre iniciativa e o trabalho devem sempre partir de uma interpretação em conformidade 
com os valores sociais e de maneira a preservar a estabilidade das relações negociais.

A partir da existência da nova ordem constitucional, são estabelecidos princípios de concretização 
da dignidade da pessoa humana, igualdade substancial, da preservação do mínimo existencial e que devem 
acarretar uma atuação do Estado-Juiz no sentido de dar efetividade a estes direitos para equilibrar os 
interesses privados como valores jurídicos socialmente tutelados e protegidos em sua liberdade e autonomia.

Há hoje uma necessidade clara de se criar novas normas para aplicação dos direitos fundamentais em 
um Estado onde existe a insuficiência das normas tradicionais para a solução dos conflitos. Faz-se necessário 
um redimensionamento do conceito de justiça, em uma nova e fundamental conformação de seus valores em 
espaços infranacionais e infraestatais (FARIAS, 2010, P. 39-40), pois já não há como se efetivar a justiça nas 
relações privadas sem que se transponha a concepção tradicional de que tais espaços trazem uma limitação 
da atuação do poder público.

Ao intérprete caberá investigar e estabelecer limites à aplicação do mínimo existencial às relações 
privadas de maneira que seja capaz de possuir significados para os seus destinatários a partir de uma nova 
utilização da norma. É fato que a aplicação essencialmente dogmática, dentro de uma lógica de subsunção, não 
tem mais como se sustentar à luz da realidade contemporânea.

As dimensões privadas da existência humana não se resumem a um espaço de práticas negociais. 
Tais dimensões permitem que o sujeito se desenvolva com plenitude e tem fundamental importância para a 
conformação de uma sociedade mais justa, igualitária. Portanto, entender que tais espaços estariam fora do 
alcance dos direitos fundamentais e por consequência, desguarnecidos da proteção decorrente do mínimo 
existencial, é negar o pleno desenvolvimento pela pessoa humana.
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II CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISADORES EM SOCIOLOGIA DO 
DIREITO - ABraSD

“EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL ALIMENTAR”
 

GISELLE PICORELLI YACOUB1

Delton R. S. Meirelles2

RESUMO: O presente artigo trata de uma pesquisa em andamento, sobre a efetividade do processo de 
execução de alimentos no sistema brasileiro vigente e no futuro Código de Processo Civil (Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados nº 8046/2010 e Projeto de Lei do Senado nº 166/2010). A hipótese trabalhada é a de 
que o sistema de execução forçada, através da atuação do Poder Judiciário, com possibilidade de prisão civil, 
não assegura satisfatoriamente a eficácia desta tutela alimentícia. Dentro de uma perspectiva de efetividade, 
verificaremos a importância da adequação procedimental como mecanismo de eficácia da legislação, em 
especial quando o objeto é o crédito alimentar.  Vale ressaltar que os alimentos estão diretamente relacionados 
ao direito fundamental vida, pois têm como finalidade precípua a manutenção desta, permeados sempre pela 
urgência e valor essencial inerentes à sua natureza, permitindo a subsistência do indivíduo, tomando-se por 
base o princípio da dignidade humana. Para tanto, buscou-se analisar a natureza da obrigação alimentar e se, a 
partir de suas especificidades, há a necessidade de se adotar regras processuais diferenciadas, assim como o 
uso de métodos alternativos de resolução de controvérsias. Finalmente, são analisados casos concretos que 
demonstrariam as dificuldades práticas para a efetivação de tal direito fundamental.
PALAVRAS CHAVES: Efetividade; Alimentos; Execução forçada.

ABSTRACT: This article deals with an ongoing research on the effectiveness of the implementation process 
of food in the current Brazilian system and in the future Civil Procedure Code (House Bill No. 8046/2010 of 
Representatives and Senate Bill No. 166 / 2010). The hypothesis is that the system of enforcement through the 
judicial power, with the possibility of civil arrest, not satisfactorily ensures the effectiveness of food protection. 
In the perspective of effectiveness, we find the importance of procedural appropriateness as a mechanism 
for effective legislation, especially when the object is the maintenance claim. It is noteworthy that the food 
is directly related to the fundamental right of life, as have the main purpose of this maintenance, there was 
always the urgency and value inherent in its essential nature, allowing the survival of the individual, taking 
based on the principle of human dignity . To this end, we sought to examine the nature of maintenance and, 
from their specificities, there is the need to adopt different procedural rules, as well as the use of alternative 
methods of dispute resolution. Finally, we analyze cases that demonstrate the practical difficulties for the 
realization of this fundamental right.
KEYWORD: Effectiveness; Alimony; Enforcement.

1. A efetividade da tutela jurisdicional diante do crédito alimentar
A busca pela efetividade da tutela jurisdicional tem sido um desafio para os operadores do Direito. 

Assim como a efetivação dos direitos, o acesso à justiça também tem sido incansavelmente perseguido por 
aqueles que acreditam no aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e na essência do termo justiça.

Contudo, barreiras existem e têm sido combatidas há algum tempo através das reformas e propostas 
de mudança quando da atuação e tutela do Direito.

Quando nos referimos à expressão “acesso à justiça”, não se pretende apenas um acesso formal das 
pessoas aos órgãos jurisdicionais, mas também um acesso real com a efetividade da legislação pátria.

A preocupação com a real fruição dos direitos - não apenas sob o enfoque formal – levou à redefinição 
1  Mestranda pelo Programa de Pós-graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense PPGSD/UFF, 
linha de pesquisa: Acesso à justiça e crítica das instituições político-jurídicas; bolsista CAPES. Professora auxiliar do Departamento de 
Direito Privado da Universidade Federal Fluminense/UFF. Pesquisadora do Laboratório Fluminense de Estudos Processuais (LAFEP/ 
UFF). (gisellepicorelli@hotmail.com)
2  Coordenador de graduação e professor adjunto do departamento de Direito Processual da Universidade Federal 
Fluminense (SPP/UFF). Coordenador do Laboratório Fluminense de Estudos Processuais (LAFEP/UFF). Doutor em Direito (UERJ). 
(delton@vm.uff.br)

do direito do acesso à justiça, cujo conteúdo superou a mera possibilidade de estar em juízo, acrescentando-
se outros importantes aspectos, orientados à garantia de uma resposta efetiva. O Estado com o dever de 
apresentar resultado útil ao conflito social posto em juízo, através de meios adequados e eficazes, permeado 
sempre pela efetividade.

As modificações pelas quais o sistema jurídico brasileiro vem passando sinaliza, na maioria das vezes, 
nesta direção3, com reformas da legislação, buscando o aperfeiçoamento legal diante dos anseios da sociedade. 

Ao analisarem o tema, Cappelletti e Garth notaram que o processo evolutivo relacionado à tentativa 
de superação dos obstáculos à efetividade do acesso à justiça se assenta em três grandes movimentos, 
denominados ondas renovatórias do acesso à justiça.

Especialmente durante a terceira onda renovatória, denominada pelos autores mencionados de o 
enfoque do acesso à Justiça4, buscou-se correlacionar o processo à espécie de litígio posto sob análise, de 
modo a promover uma efetiva adequação entre procedimento e realidade social, o que poderia contribuir 
para a diminuição das desigualdades verificadas entre litigantes.

Neste contexto, identificou-se a necessidade de um novo enfoque a esta garantia, partindo do acesso 
à representação em juízo para uma concepção mais ampla de acesso à justiça, vista sob a ótica do consumidor 
da justiça, onde se faz presente a preocupação com a qualidade e garantia de satisfação do cidadão, com a 
conseqüente eficácia da legislação vigente5.

Dessa forma, entendemos que o acesso à justiça vai além do simples acesso formal aos Tribunais e 
uma sentença de mérito, implicando em eficácia da ordem normativa, na concretização do direito tutelado 
em resultado útil e eficaz, no acesso à ordem jurídica justa6.

Entre os aspectos relevantes em meio esta terceira onda renovatória do direito de acesso à justiça 
está a constatação da necessidade de que a legislação procedimental seja adequada ao direito material que se 
pretende tutelar, a fim de que a tutela a ser conseguida por meio dele possa se mostrar satisfatória.

Importante destacar que os assuntos que envolvem o Direito de Família estão diretamente relacionados 
à pessoa e sua dignidade7, exigindo, assim, um uma legislação em conformidade com essa característica, um 
procedimento adequado que alcance o conflito real e permita a eficácia da tutela jurisdicional, tornando 
concreto aquilo que é prometido pela norma legal. Nesta direção, um procedimento que respeite a legalidade, 
mas com efetividade e celeridade está em total consonância com o primado da dignidade humana, pois leva 
em consideração o indivíduo como sujeito social, proporcionando um resultado que atende à demanda social 
de pacificação e justiça.

A conceituação técnico-jurídica de obrigação alimentar8 não é expressa no nosso ordenamento. 
Genericamente, a doutrina9 entende como alimentos toda prestação que vise a satisfazer necessidades vitais 

3  A necessidade de nova interpretação, de renovação, com adequação entre normas e realidade social, levando-se em 
conta dados históricos e sociais, é premente. Nesta direção afirma Bourdieu (2008, p.223): “A interpretação opera a historicização 
da norma, adaptando as fontes a circunstâncias novas, descobrindo nelas possibilidades inéditas, deixando de lado o que está 
ultrapassado ou o que é caduco”. 
4  Esclarecem os autores a respeito da terceira onda renovatória que “seu método não consiste em abandonar as técnicas 
das duas primeiras ondas de reforma, mas em tratá-las como apenas algumas de uma série de possibilidades para melhorar o 
acesso”. (Cappelletti, Garth, 1988, p.68).
5  No tocante a terceira onda renovatória, Luiz Werneck Vianna (1999, p. 159) aduz que “coube-lhe 
ampliar o enfoque presente nas etapas anteriores, pois, mais do que a proteção legal de direitos, seu objeto 
tem sido a mudança dos procedimentos judiciais em geral, para tornar esses direitos realmente exeqüíveis.”
6  Expressão cunhada por Kazuo Watanabe (1988, p.135), que possui como dados elementares: “(1) o direito à informação 
e perfeito conhecimento do direito substancial e à organização de pesquisa permanente a cargo de especialistas e orientada à aferição 
constante da adequação entre a ordem jurídica e a realidade sócio-econômica do País; (2) direito de acesso à Justiça adequadamente 
organizada e formada por juízes inseridos na realidade social e comprometidos com o objetivo de realização da ordem jurídica justa; (3) 
direito à preordenação dos instrumentos processuais capazes de promover a efetiva tutela de direitos; (4) direito à remoção de todos os 
obstáculos que se anteponham ao acesso efetivo à Justiça com tais características”.
7  Ao tratar do tema Rolf Madaleno (2009, p.18) afirma que “a dignidade humana atua na órbita constitucional na condição 
de princípio fundamental do Estado Democrático de Direito, e como princípio constitucional consagra os valores mais importantes 
da ordem jurídica, gozando de plena eficácia e efetividade, porque de alta hierarquia e fundamental prevalência, conciliando a 
segurança jurídica com a busca da justiça”. (grifo nosso)
8  O instituto dos alimentos se encontra regulado no ordenamento jurídico brasileiro nos artigos 1694 a 1710 do Código 
Civil Brasileiro, na Lei 5.478, de 25 de julho de 1968; pelo Código de Processo Civil vigente em seus artigos 732 a 735. 
9  Vale ressaltar os ensinamentos de Silvio Venosa (2003, p.371): “o termo alimentos pode ser entendido, em sua conotação 
vulgar, como tudo aquilo necessário para sua subsistência. Acrescentamos a essa noção o conceito de obrigação que tem uma 
pessoa de fornecer esses alimentos a outra e chegaremos facilmente à noção jurídica. No entanto, no Direito, a compreensão do 
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daquele que, sozinho, não pode provê-las. Sustento, habitação, vestuário, saúde, educação e lazer; sentido 
amplo que compreende mais do que o simples alimentar, estando diretamente ligado à dignidade da pessoa 
humana. 

Este preceito constitucional também possui guarida no denominado Estatuto das Famílias10, prevendo 
em seu artigo 5º que “Constituem princípios fundamentais para a interpretação e aplicação deste Estatuto a 
dignidade da pessoa humana, a solidariedade familiar, a igualdade de gêneros, de filhos e das entidades familiares, a 
convivência familiar, o melhor interesse da criança e do adolescente e a afetividade”.

O primado da dignidade da pessoa humana11, como princípio informador do sistema jurídico pátrio 
e, in casu, dos direitos de família, incide diretamente sobre a conceituação contemporânea de alimentos. 
Enquanto visão patrimonialista do Código Civil de 1916, os alimentos tinham a finalidade principal de assegurar 
o sustento do credor. Hoje, em um direito civil erigido sobre o fundamento da proteção existencial, os 
alimentos devem ser fixados para assegurar a vida digna do credor, devendo ser fixados, conforme a letra do 
artigo 1694 do Código Civil, de modo que o alimentado possa viver de “modo compatível com a sua condição 
social, inclusive para atender as necessidades de sua educação”.

Para Luiz Edson Fachin (1999, p.266), “habitação, saúde, educação, entre outras conotações, os 
alimentos correspondem a esse múnus público exercido dentro da família pelos particulares”. Com isso, 
há uma desoneração do dever do Estado de suprir as necessidades dos cidadãos a partir da outorga desta 
responsabilidade aos parentes.

Estão os alimentos diretamente vinculados ao direito à vida – mais valioso bem do homem – e “a 
sobrevivência está entre os fundamentais direitos da pessoa humana e o crédito alimentar é o meio adequado 
para alcançar os recursos necessários à subsistência de quem não consegue por si só prover sua manutenção 
pessoal” (Madaleno, 2009, p. 627).

Assim, admitido o caráter providencial e fundamental dos alimentos, deverá tal necessidade ser 
tutelada com efetividade12 e presteza, exigindo-se meios de execução mais eficazes, permitindo um acesso e 
concretização mais rápidos da pretensão. O procedimento de efetivação precisa ser adequado à natureza do 
bem tutelado, às características e peculiaridades do crédito alimentar, uma vez que este possui, primariamente, 
a função de preservar a vida do indivíduo.

No que tange as características da obrigação alimentar, esta pode advir de relação de parentesco - 
art. 1.694 do Código Civil/02 -; de ato ilícito - art. 948, II, do mesmo diploma -; ou da convenção – art. 1.920, 
também do CC/02.

O artigo 1.694, caput CC/02 estipula os sujeitos da obrigação alimentar decorrente da assistência 
parental, quais sejam: os parentes, os cônjuges ou companheiros, e determina proporcionalidade entre 
necessidade de quem pede e possibilidade de quem está obrigado (§ 2º). Este encargo decorre do poder 
familiar, do dever de mútua assistência, dos vínculos de parentesco e da solidariedade familiar e dispõe de um 
componente ético. Inadmissível que pessoas que mantêm – ou deveriam manter – um vínculo afetivo vivam 
em situação de flagrante desequilíbrio. 

Rolf Madaleno (2007, p.235), ao tratar do tema, bem descreve a função dos alimentos e a relevância 
da solidariedade familiar, qual seja, “preservar a vida humana e assegurar à pessoa necessitada uma garantia 
mínima de digna subsistência, num dever imposto aos parentes, cônjuges e conviventes, cada qual com papéis 
bem definidos dentro de um contexto de inquestionável solidariedade familiar”. 
 Constituem, desta forma, “uma modalidade de assistência imposta por lei, de ministrar os recursos 
necessários à subsistência, à conservação da vida, tanto física como moral e social do indivíduo” (Cahali, 1998, 
p.16).

Diante destas particularidades, não basta uma sentença favorável, expedida por um juiz de Direito, 
reconhecendo e tutelando o direito aos alimentos. É preciso que esta sentença atue na realidade fática dos 

termo é mais ampla, pois a palavra, além de abranger os alimentos propriamente ditos, deve referir-se também à satisfação de outras 
necessidades essenciais da vida em sociedade”.
10  Projeto de Lei n° 2.285, de 25 de outubro de 2007. Acesso em 27 de setembro de 2011, disponível em www.camara.
gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=373935.
11  “A dignidade da pessoa humana, um valor do homem como um fim em si mesmo, é um axioma da civilização ocidental. 
(...) Terá respeitada a sua dignidade o indivíduo cujos direitos fundamentais forem observados e realizados, ainda que a dignidade 
não se esgote neles”. (Barcellos, 2002, p. 103). 
12  Quando se fala em efetividade o que se busca é a eficácia social da norma, os efeitos que esta geram no mundo fático. 
Para Luís Roberto Barroso (2001, p.85) “a efetividade significa a realização do Direito, o desempenho concreto de sua função 
social. Ela representa a materialização, no mundo dos fatos, dos preceitos legais e simboliza a aproximação, tão íntima quanto 
possível, entre o dever-ser normativo e o ser da realidade social”.

demandantes, atingindo de forma concreta a esfera pessoal e/ou patrimonial dos litigantes. E tal só ocorrerá 
quando as partes estiverem diante de um processo adequado13 que permita, através de uma execução eficaz, 
o acesso real e concreto ao bem tutelado.

A relevância do crédito alimentar recomenda sejam tomadas todas as medidas tendentes a tornar 
concreta a efetivação, sendo considerado substrato do direito constitucional à vida digna. Por configurar tema 
delicado e que proporciona a manutenção da vida - bem primeiro de qualquer homem -, deverá prevalecer 
a efetividade e celeridade na entrega de tal bem ao jurisdicionado, possibilitando, assim, o completo e eficaz  
acesso à justiça.

Neste sentido, no tocante a concretização dos alimentos, através de um procedimento adequado 
à sua natureza, vale destacar que as modificações propostas pelo Novo Código de Processo Civil - PLS nº 
166/10 e PL nº 8046/10 - não inovam de forma significativa nesta seara. Talvez fosse hora do legislador ousar 
mais ao abordar o tema dos alimentos: mais atenção, mais empenho e até criatividade na busca pela efetivação 
de um direito que possui caráter fundamental, que visa proporcionar mecanismos de desenvolvimento de 
uma vida digna, que é a finalidade maior do ordenamento jurídico atual.

2. A atual legislação de execução de alimentos e as modificações propostas pelo novo CPC

A execução dos alimentos ainda é regida pelos artigos 732 a 735 do Código de Processo Civil e 
pelos artigos 16 a 19 da Lei nº 5.478/68 e pode ser realizada por três procedimentos: desconto em folha de 
pagamento (art. 734 do CPC), expropriação (art. 646 do CPC) e da coação pessoal (art. 733, § 1° do CPC).

Nesse sentido, expõe Rolf Madaleno (2007, p.238) que a cobrança executiva dos alimentos deveria 
ocupar na processualística brasileira uma posição de absoluta prioridade, garantida a legislação dos ritos 
ao credor dos alimentos, pelo fato de a assistência alimentar representar um papel essencial à vida e à 
sobrevivência da pessoa, um direito fundamental à tutela executiva. (grifo do autor)

2.1 Execução por desconto em folha de pagamento
A execução por desconto em desconto em folha de pagamento como forma de cumprimento da 

obrigação tem preferência pelo legislador, uma vez que o valor dos alimentos é retido diretamente por 
terceiro (empregador) da remuneração ou rendimento do devedor.14 Diante de ação executiva, após citação 
do devedor e perante ausência de pagamento, o art. 734 do CPC permite ao juiz determinar desconto em 
folha de pagamento da importância das prestações alimentícias quando o devedor for funcionário público, 
militar, diretor ou gerente de empresa; ou empregado sujeito à legislação do trabalho, cabendo ao exeqüente 
identificar na inicial a fonte pagadora.15

O Projeto de Lei do Senado nº 166/2010 traz em seu artigo 499 a proposta de tornar obrigatória 
inclusão do desconto da prestação de alimentos na folha de pagamento quando o alimentante for um dos 
sujeitos elencados acima. 

Contudo, indo de encontro à pretendida efetividade nessas ações, nas alterações apresentadas no 
relatório-geral do Senador Valter Pereira, a proposta é de flexibilização, deixando a cargo do exeqüente 
requerer o desconto em folha de pagamento (art. 515).16 Ainda neste artigo, e ainda mantendo o sentido 
oposto à efetividade, o §1º determina que “ao despachar a inicial, o juiz oficiará...” (grifo nosso), deixando 
grave problema a ser resolvido: quando o legislador escolheu a palavra “inicial” estava tratando de petição 
inicial, de novo processo, de processo autônomo? Ou houve apenas um erro material na escolha do termo 
mais apropriado?

 
2.2 Execução por expropriação

A execução por expropriação tem como objetivo a alienação forçada da propriedade plena dos bens 

13  Argumenta Marinoni (2007, p. 538) que “o processo é o instrumento através do qual a jurisdição tutela os direitos 
na dimensão da Constituição. É o módulo legal que legitima a atividade jurisdicional, e, atrelado à participação, colabora para a 
legitimidade da decisão. É o conduto que garante o acesso de todos ao Poder Judiciário”.
14  Maria Berenice Dias (2010, p. 563). 
15  O procedimento desta execução é bastante eficaz: através de expedição de ofício, será comunicada à autoridade, à 
empresa ou ao empregador a determinação do desconto, informando nome do credor, do devedor, a importância a ser descontada 
e o tempo de sua duração. (art. 734, parágrafo único do CPC). Aqueles, responsáveis por efetuarem o desconto, possuem o dever 
de realizá-lo, uma vez que se trata de ordem judicial e a inobservância desta acarretará a imposição das penas do art. 22 da Lei nº 
5.478/68. 
16  Disponível em http://participacao.mj.gov.br/cpc acesso em 10/09/2011.
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do executado com o intuito de transformá-la em dinheiro, satisfazendo, assim, o crédito exequendo.
Tendo em vista que parcela da doutrina entende que o procedimento executivo de alimentos não 

foi alterado pela Lei nº 11.232/05, este continua a seguir o rito do artigo 732 do CPC - que remete ao 
procedimento disposto no art. 646 e seguintes do CPC. Apresentada a inicial, o juiz ordena a citação do 
executado para no prazo de 03 (três) dias efetuar o pagamento da dívida, de acordo com o artigo 65217 do 
CPC. Não efetuado o pagamento poderá o oficial de justiça, de imediato, proceder à penhora de bens - ou 
créditos do devedor, na forma do artigo 17 da Lei nº 5.478/68 - e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto 
e intimando no ato o executado. O credor poderá, na inicial da execução, indicar bens a serem penhorados. 
A particularidade da execução alimentícia reside no objeto da penhora, que recairá em crédito do devedor, 
no caso de incidência do supracitado dispositivo da Lei de Alimentos (Lei nº 5.478/68).

Inicialmente, cabe ao credor, optar entre requerer na inicial que a execução de alimentos se faça com 
a cominação de prisão (artigo 733) ou sob pena de penhora (artigo 732). A priori, a opção é do credor.

Tem-se aceitado, em virtude da maior praticidade e da celeridade processual, utilizar concomitantemente 
o procedimento do artigo 733 do CPC, para as três últimas parcelas vencidas, prosseguindo-se a execução 
por quantia certa em relação aos demais alimentos atrasados, por ser dívida com título judicial, determinável 
e executável na forma do artigo 732 do CPC. 

Com o advento da Lei nº 11.232/05, que implementou o processo sincrético18, mesmo com toda a 
alteração procedida nas execuções fundadas em título executivo judicial, alguns doutrinadores continuam a 
defender a aplicabilidade do procedimento acima descrito, sob a alegação de que a execução de alimentos não 
foi por ela alcançada, compelindo o credor da obrigação alimentar a utilizar o modelo bifásico em detrimento 
do objetivo do legislador e dos princípios de maior efetividade da justiça e duração razoável do processo.

Neste ínterim, o PLS nº 166 de 2010 - nas alterações apresentadas no relatório-geral do Senador 
Valter Pereira19, assim como no texto original do projeto de lei – quando não utilizadas as vias de desconto em 
folha de pagamento nem a coerção pessoal, remete-se a execução da obrigação alimentar ao procedimento 
comum de execução, com o cumprimento de sentença, nos mesmos autos, devendo ser o executado 
diretamente intimado para pagamento da quantia devida, formalizando apenas a procedimento já adotado de 
forma interpretativa com a aplicação do modelo da Lei nº 11.232/05.  

2.3 Execução por coerção pessoal
A execução por coerção pessoal deve ser compreendida como instituto de natureza peculiar no 

cumprimento da obrigação de alimentar, pois visa assegurar a dignidade e integridade do alimentando.20

Este tipo de execução de alimentos possui procedimento específico e é utilizado exclusivamente na 
cobrança de crédito alimentar, sendo regido pelo artigo 733 do CPC, e expressamente permitido pelo art. 
5º, inciso LXVII da Constituição Federal de 1988: “não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável 
pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel”.21 Havendo 
justificativa legítima ou causa involuntária para o inadimplemento, não poderá ocorrer a decretação da prisão. 

Ao fazermos uma comparação entre os pedidos formulados na expropriação e os da coação pessoal, 
temos que a afetação de bens se mostra bastante diferente da coação pessoal do devedor.

A forma expropriativa se aplica a quaisquer devedores, além de não existir a pressão psicológica 
própria da execução sob pena de prisão. Por outro lado, a coação pessoal só é aplicada após o prazo 
determinado para o devedor efetuar o pagamento – 03 (três) dias conforme art. 733 do CPC, regido por 
contraditório e sendo necessário pedido expresso do alimentando. Assim, há inicialmente mera cominação 
de prisão para, no caso do executado deixar de pagar, de provar que pagou ou de justificar a impossibilidade 
de cumprir a obrigação.

Após preencher os requisitos supramencionados, caso estes não sejam devidamente justificados e 
deferidos, ou devido à inércia do executado, será decretada a sua prisão.

Tal prisão tem natureza civil e pretende compelir o executado ao pagamento devido, não se tratando, 

17  Posteriormente alterado pela Lei n° 11.382 de 2006.
18  Segundo Barbosa Moreira (2007, p. 315), o processo sincrético trouxe a “junção das atividades jurisdicionais cognitivas 
e executiva, eliminando-se a diferenciação formal entre o processo de conhecimento e de execução”.
19  Disponível em http://participacao.mj.gov.br/cpc/ , acesso em 10/09/2011. 
20  Cristiano Chaves Farias (2007, p.114).
21  Esclareça-se que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 25 repudiando a existência da prisão civil do 
depositário infiel em qualquer das modalidades de depósito. 

em hipótese alguma, de sanção penal, não podendo, assim, ser cumprida juntamente a presos comuns.
Alguns autores chegam a descaracterizá-la como meio de execução, entendendo-a apenas como meio 

coercitivo para o pagamento, uma vez que a simples prisão do devedor não satisfaz o crédito do alimentante.22

A utilização do artigo 733 do CPC como último recurso se deve ao fato, justificado por alguns 
julgados, de que a custódia “em lugar de remediar, agrava a situação do devedor e dos credores”. 23

Neste ponto, vale uma ressalva. Dependendo da situação social do demandado, a prisão poderá sim 
surtir efeito positivo em alguns casos, levando o executado ao constrangimento público e à pressão psicológica, 
afirmando Sérgio Gischkow Pereira (1980, p.80) que ante a ameaça de prisão, o dinheiro “sempre aparece”.

A execução através da coerção pessoal, após a Súmula 309 do STJ, deixou de ser utilizada quando se 
trata da execução de alimentos pretéritos: “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o 
que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso 
do processo”. Conseqüentemente as outras deverão ser executadas através da via expropriativa comum.

Na redação original do PLS nº 166 de 2010, a via da coerção pessoal para pagamento de prestação 
alimentícia continua sendo uma opção para o credor, que, conforme art. 500 do PLS, determina que: “Não 
sendo satisfeita a obrigação, poderá o credor requerer a intimação do devedor para, em três dias, efetuar o 
pagamento, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão pelo prazo de um 
a três meses”. (grifo nosso)

Já nas alterações apresentadas no relatório-geral do Senador Valter Pereira, a via da coerção pessoal 
aparece como a primeira tentativa de efetivação da tutela jurisdicional, conforme aduz art. 514 do Capítulo 
IV - Do Cumprimento Da Obrigação De Prestar Alimentos.

Claro restou que, seguindo a vertente reformista, o Projeto de Lei nº 166 de 2010, que viabiliza um 
“novo” Código de Processo Civil não deixou de abordar a temática dos alimentos. A proposta, apesar de 
não cuidar do tema com a atenção devida - tratando ainda os alimentos como mera execução de valores – 
formaliza a aplicação da idéia contida na Lei nº 11.232/05 à execução de alimentos, tornando esta também 
uma fase do processo com a simples intimação do devedor para pagamento, dispensando a propositura de 
nova ação.

3. A mediação como alternativa à tutela jurisdicional executória

Na atualidade estamos diante do fenômeno chamado por Kazuo Watanabe (2007, p.07) de “cultura 
da sentença. Os juízes preferem proferir sentença ao invés de tentar conciliar as partes para a obtenção da 
solução amigável dos conflitos. Sentenciar, em muitos casos, é mais fácil e mais cômodo do que pacificar os 
litigantes e obter, por via de conseqüência, a solução dos conflitos”.

Ademais, junto a esta cultura da sentença, o judiciário vivencia aguda crise e apresenta contumaz 
ineficácia da tutela prestada. A mudança de mentalidade é premente, devendo-se buscar outros meios de 
abordagem dos conflitos, sejam estes meios extra ou intrajudiciais.

Nesse passo, o ordenamento pátrio permite, em algumas situações, a utilização24 de meios alternativos 
de solução de conflitos por entender tais meios mais eficazes em certas questões em debate.25

22  Ensina Humberto Theodoro Júnior (2009, p.384) que “essa prisão civil não é meio de execução, mas apenas de coação, 
de maneira que não impede a penhora de bens do devedor e o prosseguimento dos atos executivos propriamente ditos. Por 
isso mesmo, o cumprimento da pena privativa de liberdade não exime o devedor do pagamento das prestações vencidas e 
vincendas(art. 733, § 2º)”.
23  1ª Câmara Cível do TJRS, HC 586038838, 07.10.1986, Rel. Des. José Lacerda, JCCTJRS 1986; 2ª Câmara Cível do TJRS, 
HC 584050991, 13.12.1985, Rel. Des. Silvino Joaqueim Lopes Neto, RJTJRS 109/251.
24  Vale ressaltar que tal reestruturação precisa ir além de simples modificação das leis materiais. Implica também uma 
mudança de mentalidade por parte de legisladores, magistrados, aplicadores do direito, mas em especial dos próprios jurisdicionados. 
A solução eficaz se dará quando a mudança de mentalidade for no sentido de solucionar em definitivo o conflito real, sendo este 
abordado e compreendido em profundidade, devendo o Direito servir como instrumento para desconstrução da litigiosidade da 
demanda, alcançando assim a tão almejada pacificação social.
25  Como exemplos podemos citar: a Lei de Arbitragem – nº 9.307 de 23/09/1996; a Lei dos Juizados Especiais – nº 9.099 de 
26/09/1995 que instituiu a conciliação como regra; o projeto do novo Código de Processo Civil – PLS 166/10 que institucionaliza 
a medição intrajudicial, permitindo a criação de setores especializados de autocomposição; dentre outras normas que incentivam a 
composição amigável. No âmbito administrativo também a proposta da mediação se faz presente: a Lei nº 9.427/96 que instituiu a 
Agência Nacional de Energia Elétrica e a Portaria nº 349/97 do Ministério de Minas e Energia estabelecem ações de competência da 
Superintendência de Mediação Administrativa Setorial – SMA/ANEEL para dirimir divergências entre os agentes do setor elétrico; 
existindo, inclusive, norma de organização da ANEEL (001), aprovada pela Resolução Normativa ANEEL nº 273/07, dispondo sobre 
os procedimentos – disponível em http://www.aneel.gov.br/. Na Argentina, importante exemplo do uso da mediação surgiu com 
a implementação da mediação obrigatória prévia nas ações judiciais – o Decreto 91/98 prevê a mediação oficial na Argentina, 
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 Dentre tais meios alternativos, a mediação tem se mostrado excelente instrumento de pacificação, 
pois objetiva o reconhecimento do conflito e, a partir desta premissa, o desenvolver de um procedimento que 
poderá gerar uma solução e conseqüente dissolução do litígio. Vale destacar que tal consenso será idealizado 
e construído pelas partes envolvidas, através da comunicação e do diálogo esclarecido, com o auxílio de um 
terceiro imparcial – o mediador.
 Contudo, a mediação não busca obrigatoriamente o acordo, a resolução do conflito. Seu objetivo é a 
transformação do impasse, sendo o resultado “acordo” simples conseqüência do esvaziamento da litigiosidade 
existente na relação e da compreensão advinda do diálogo e restabelecimento da comunicação. O desfecho 
se dará por meio da cooperação entre as partes e não por meio de qualquer tipo de imposição. Dessa forma, 
apesar de estar elencada no rol dos chamados meios alternativos de solução de conflitos, a mediação possui 
finalidade diversa da simples “solução” do conflito, sua finalidade não é resolver o litígio, mas sim transformá-
lo, de forma criativa, sem a obrigatoriedade de uma solução final. O que se busca é a pacificação através do 
diálogo, comunicação e ganhos mútuos.26  
 No entender de Águida Arruda Barbosa (2010, p.388)

Mediação é comunicação, é um método fundamentado, teórica e tecnicamente, por 
meio do qual uma terceira pessoa, imparcial e especialmente formada para este mister, 
ensina os mediandos, por meio de um comportamento adequado no qual verbalizam, 
tomam a palavra, tornando-se capazes de volver os olhos para o futuro – em lugar de 
aprisionar o olhar no passado - e, assim, passam a narrar os projetos para uma nova 
fase da vida daquele núcleo familiar, despertando os recursos pessoais adormecidos. 
Esta mudança de comportamento leva os mediandos à ampliação de ótica, podendo, 
então, chegar à transformação do conflito, responsabilizando-se por ele.27 

 
 O procedimento de mediação deve ser sempre uma opção voluntariamente escolhida e tem aplicação 
quando diante dos seguintes elementos: pessoas em desacordo, um conflito de interesses e um terceiro 
imparcial capacitado para atuar como mediador.

As partes são elementos ativos no procedimento da mediação, comprometidas com o diálogo e 
cooperação, funcionando como co-autores de uma possível solução. Diante de uma execução de alimentos, 
as partes são o alimentado (credor) e o alimentante (devedor).

O conflito de interesses, o dissenso é elemento central na mediação. É através da aceitação e 
conhecimento de tal conflito que as partes poderão construir uma solução de ganhos mútuos, desatando 
os estorvos existentes naquela relação social. Não se trata de processo terapêutico ou acompanhamento 
psicológico28, mas de prática de desconstrução do conflito através do diálogo, gerando a compreensão da 
necessidade de se efetivar o crédito alimentar não apenas como obrigação pecuniária, mas como forma de 
reconhecimento à dignidade humana e respeito às relações sociais diante da família.

A mediação, tendo em vista seu caráter conciliador e seu objetivo – desconstruir o conflito, permitindo 
a compreensão dos fatos que levaram à disputa – tem lugar especial quando o embate envolve relações 
continuadas, que irão subsistir após o fim da demanda, como nos casos de família. O entendimento gerado 
pela mediação poderá levar à real pacificação do conflito, permitindo um acordo legitimado pelos mediandos, 
inexistindo a figura do vencedor e do vencido, com a possibilidade de uma relação social equilibrada 
posteriormente. O processo de mediação como instrumento transformador de relação adversarial em relação 
colaborativa, facilitando o descortinar de soluções criativas e proporcionando aprendizado e esclarecimento 
das partes para, inclusive, prevenção de futuros conflitos.29

coexistindo a mediação oficial e privada. “Essa medida ocasionou uma verdadeira revolução cultural” (Sarmento, 2005, p.302)
26  Seguindo este argumento, afirma a psicóloga Denise Maria Perissini da Silva (2011, p.43) que “do mesmo modo que a 
Mediação não é recurso para se chegar obrigatoriamente a um acordo, também não é um método de resolução de conflitos. 
A Psicanálise, que sempre preconizou que o conflito é inerente à dinâmica do desenvolvimento humano, fundamenta que os 
conflitos devem ser transformados e elaborados para possibilitar que o ser humano encontre formas mais satisfatórias de 
interagir com o mundo”. Esta mesma autora (2011, p.47), citando Barbosa, Almeida e Nazareth, aduz que “a Mediação não é algo 
que chega a um resultado a partir de um conflito; do mesmo modo, utilizar a Mediação como meio de se chegar a acordos é 
confundir sua lógica com a conciliação. A Mediação busca ampliar a consciência do conflito, dos direitos e deveres, e de permitir a 
confrontação e organização do relacionamento interpessoal das pessoas envolvidas e de cada indivíduo em separado”.
27  Pedimos licença para discordar da autora citada num único ponto: entendemos que o mediador não atua “ensinando” os 
mediandos. Sua função é de assistir como um terceiro interventor, não influenciando qualquer tipo de solução ou escolha.
28  Expressões utilizadas por Humberto Dalla B. de Pinho (2005, p.110).
29  Fazendo um paralelo com os ensinamentos de Jürgen Habermas é possível entender como a mediação e seu processo 

Neste mesmo eixo de compreensão, temos que
examinada sob a ótica da teoria da comunicação, a mediação é um método que 
tem como fundamento teórico e técnico uma lógica própria. Consiste em um 
processo que transcende o simples conteúdo do conflito em questão: tem como 
objetivo a resolução da controvérsia associada a uma transformação positiva dos 
relacionamentos envolvidos. (Sarmento, 2005, p.294)

Vale ressaltar que um consenso, fruto da composição amigável, tem mais chance de ser cumprido 
pelas partes do que uma decisão judicial imposta. Isto porque no acordo construído pelas partes, cada um 
tem consciência e aceita sua parcela de responsabilidade legitimamente. Não há perdedor e vencedor, a 
litigiosidade foi desfeita através do diálogo e cooperação, da ação comunicativa - restaurada pela mediação.

Ressalta-se que, em regra, a mediação é procedimento extrajudicial30, promovido antes da busca pelo 
Poder Judiciário. Porém, não há impedimento para sua realização durante o curso do processo. Neste sentido, 
no transcorrer da demanda da tutela alimentar, a mediação poderá ser utilizada como meio alternativo à 
execução forçada, podendo alcançar resultados positivos, uma vez que proporciona a desconstrução do 
conflito e a recuperação da relação social abalada pelo litígio.

No âmbito familiar, os conflitos vão além de um simples conflito jurídico – que pode ser desfeito através 
da aplicação de norma cogente31 – e merecem uma atenção especial, pois estão diretamente relacionados 
ao desenvolvimento do ser, da pessoa humana, de sua personalidade e relações sociais. O Direito sozinho 
não é capaz de abordar tais demandas, sendo a interdisciplinaridade essencial, através da articulação entre 
profissionais de diversas áreas das ciências humanas – ciências sociais, jurídicas e da saúde mental -, viabilizando 
a colaboração para uma melhor leitura do conflito em questão.

Neste sentido, a mediação familiar, diante de um processo de execução de alimentos, poderá 
possibilitar mais que o pagamento pecuniário da obrigação. Permite, ainda, a definição dos papéis sociais, 
evitando que conflitos de caráter emocional sejam transformados em conflitos jurídicos, quase sempre 
sem solução legislativa adequada. A compreensão dos próprios conflitos internos dos envolvidos, gerada 
pelo procedimento da mediação, permite identificar os “gatilhos” que geraram e podem gerar conflitos – 
influindo até mesmo como forma de prevenção destes. A manutenção da voz ativa das partes, num ambiente 
de liberdade comunicativa32, de diálogo e respeito, promove a construção de um consenso responsável e 
legitimado pelos envolvidos, fazendo com que o conflito real seja dissolvido de forma eficaz.

Vale destacar que a medição não deve ser aplicada indistintamente, a todo e qualquer caso, pois 
possui também seus obstáculos e limites de eficácia, devendo ser utilizada naqueles casos em que se mostrar 

se estruturam: as partes envolvidas são os autores do acordo, sendo este resultante de uma comunicação aberta, esclarecida 
e com o assentimento dos participantes, de forma racional e fundada na responsabilidade. Por tudo isso, se torna legítimo 
e conscientemente aceitável pelos interessados. Nas palavras de Habermas (2010, p. 142) “São válidas as normas de ação às 
quais todos os possíveis atingidos poderiam dar o seu assentimento, na qualidade de participantes de discursos racionais. (...) 
Eu entendo por ‘normas de ação’ expectativas de comportamento generalizadas temporal, social e objetivamente. Para mim, 
‘atingido’ é todo aquele cujos interesses serão afetados pelas prováveis conseqüências provocadas pela regulamentação de 
uma prática geral através das normas. E ‘discurso racional’ é toda a tentativa de entendimento sobre pretensões de validade 
problemáticas, na medida em que ele se realiza sob condições da comunicação que permitem o movimento livre de temas e 
contribuições, informações e argumentos no interior de um espaço público constituído através de obrigações ilocucionárias. 
Indiretamente a expressão refere-se também a negociações, na medida em que estas são reguladas através de procedimentos 
fundamentados discursivamente.” (grifos do autor)
30  A melhor opção é a mediação extra e pré-judicial, antes mesmo de qualquer provocação da máquina judicial, evitando 
todo o desgaste e despesa que este tipo de demanda costuma gerar, para as partes, para a própria sociedade e para o Estado. 
Um grande benefício gerado pela mediação, ao lado da pacificação, é a sua utilização antes mesmo do conflito se tornar judicial, 
alcançando assim sua maior eficácia através de um procedimento extrajudicial.
31  Conforme afirma Luiz Werneck Vianna (1999, p.150) as relações sociais estão cada vez mais 
permeadas pela normatização jurídica, com uma crescente judicialização das relações sociais. Em especial, 
“a família, uma esfera estritamente privada, vem conhecendo uma crescente normatização, regulando-se as 
decisões dos pais na educação dos filhos.” 
32  Explica Jürgen Habermas (2010, p.155/156): “eu entendo a ‘liberdade comunicativa’ como a possibilidade – pressuposta 
no agir que se orienta pelo entendimento – de tomar posição frente aos proferimentos de um oponente e às pretensões 
de validade aí levantadas, que dependem de um reconhecimento intersubjetivo. (...) Liberdade comunicativa só existe entre 
atores que desejam entender-se entre si sobre algo num enfoque performativo e que contam com tomadas de posição perante 
pretensões de validade reciprocamente levantadas.” 
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efetiva33. 
Além disso, não tem como finalidade “desafogar” o Poder Judiciário, nem se apresenta como solução 

única e plena para todos os problemas enfrentados pelos Tribunais e pela ineficácia da legislação vigente. 
Sua principal finalidade é o reconhecimento e análise do litígio, promovendo o diálogo entre as partes e em 
decorrência deste a construção de um consenso, como fruto da ação comunicativa auxiliada pelo mediador 
e legitimado pelos mediandos durante todo o procedimento.

Na busca pelo regramento do instituto da mediação no Brasil, alguns ordenamentos normativos 
encontram-se em tramitação em nossas casas legislativas, dentre eles o Projeto de Lei do Senado nº 166/2010 
- o projeto do Novo Código de Processo Civil - e o recente Projeto de Lei do Senado nº 517/11 de 25 de 
agosto de 2011.

O PLS nº 166/2010 – Novo Código de Processo Civil, cuida do tema da mediação de forma expressa, 
juntamente com o tema conciliação, inclusive na mesma seção. O projeto permite a criação de um setor 
de mediação e conciliação pelos Tribunais, regulamentando, ainda, o papel e as funções do mediador, sendo 
este considerado um auxiliar da justiça. Importante avanço de nosso legislador ao abordar tal tema no 
projeto do novo código processual. Contudo, tendo em vista as características próprias da mediação, este 
instituto merecia maior atenção e cuidado, devendo ser tratado de forma específica e não em conjunto 
com a conciliação, pois tais institutos possuem especificidades e não se confundem, devendo ser tratados 
separadamente, e não como institutos sinônimos34.

O Projeto de Lei do Senado nº 517/11, de 25 de agosto de 2011, de autoria do Senador Ricardo Ferraço, 
em tramitação perante a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pretende instituir e disciplinar o uso 
da mediação como instrumento para prevenção e solução consensual de conflitos, conforme sua ementa. O 
projeto de lei possui 26 artigos, dentre os quais tratando da mediação judicial e da mediação extrajudicial, das 
possibilidades do uso da mediação de conflitos em quaisquer matérias em que a lei não proíba as partes de 
negociar. Define, ainda, a mediação como “um processo decisório conduzido por terceiro imparcial, com o 
objetivo de auxiliar as partes a identificar ou desenvolver soluções consensuais”, estabelecendo os princípios 
básicos do processo de mediação e as atribuições do mediador. 35 

4) Alguns casos

A verificação empírica do alcance e atuação da legislação, em especial no âmbito do crédito alimentar, 
proporciona a análise de alguns casos concretos e suas conseqüências no mundo fático. Para tal, elencamos 
algumas decisões judiciais e alguns projetos desenvolvidos em nosso país. A reflexão diante da transposição 
da norma escrita para a sua atuação diante da realidade fática é de extrema importância na construção de 
uma teoria36. 

Na tentativa de tornar a tutela alimentar mais eficaz, levando ao jurisdicionado aquilo que foi 
prometido pela legislação, alguns juízes tem possibilitado a chamada penhora on-line. O sistema BACEN-JUD 
consiste em instrumento importante para a promoção da celeridade processual e da efetividade da prestação 
jurisdicional, permitindo ao Poder Judiciário maior agilidade no cumprimento das decisões, a fim de que não 
se tornem sem eficácia os provimentos jurisdicionais.

33  A mediação, tendo em vista sua natureza e finalidade de dissipar o conflito, dissolvendo a litigiosidade contida neste, 
é mais indicada em casos que envolvam relações continuadas, que tendem a permanecer após o procedimento, como é o caso 
de relações de vizinhança, escolares e, em especial, relações familiares. Contudo, não há impedimento formal para a utilização da 
mediação em outros tipos de conflitos, pois estes são decorrentes de relações humanas, e estas devem sempre ser preservadas.
34  Muito importante, mas igualmente difícil, é a distinção entre mediação e conciliação - no sistema brasileiro, a conciliação 
esta presente em diversos momentos, dentre eles no Código de Processo Civil nos artigos 125, IV – como um dos deveres/
poderes do juiz; 277 – na audiência de conciliação do procedimento sumário; 331, §1º - na audiência preliminar; 447 – audiência 
de conciliação; além da Lei 9.099/95 que tem como princípio basilar a conciliação. Apesar das tentativas para limitar cada instituto, 
nem sempre se torna clara tal separação. O que têm em comum é a existência de um terceiro que auxilia em um possível acordo 
entre as partes, através da aproximação destas. Porém, distinção mais evidente é a diferença entre os termos, pois não são 
sinônimos e nem tão pouco correspondem à mesma atividade. Em regra, a conciliação é realizada em juízo – pelo próprio juiz 
ou por conciliador treinado -, com o processo em curso, sempre com a finalidade de se buscar um acordo entre as partes. Já a 
mediação deve ser realizada fora dos Tribunais, antes do processo judicial, e sua busca é pela desconstrução da contenda, sendo o 
acordo uma simples conseqüência do diálogo leal e compreensão das partes envolvidas na relação conflituosa. 
35  Disponível em http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=82341.
36  Vale destacar a importância desta verificação empírica na construção de uma teoria científica. Afirma Bourdieu (2008, 
p.59) que “... a teoria científica apresenta-se como um programa de percepção e de acção só revelado no trabalho empírico em 
que se realiza.”

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS- PENHORA 
ON LINE - SISTEMA BACEN JUD - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE 
ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA LOCALIZAR BENS. - O sistema BACEN-JUD 
revela-se como um importante instrumento para a efetividade da prestação 
jurisdicional, a fim de que não se tornem inócuos os provimentos e os 
títulos executivos, sem que tal medida possa ser considerada atentatória 
aos direitos constitucionalmente protegidos. - Desnecessário o esgotamento 
das vias para localização de outros bens, pois na verdade, na maioria das vezes, a 
procura resulta em bens móveis ou imóveis que estão abaixo da gradação legal. (TJMG. 
Agravo de Instrumento nº 1.0024.08.239012-1/003(1); Relator: Des. Moreira Diniz; 
Relator do Acórdão: Des. Dárcio Lopardi Mendes; Data do Julgamento: 17/12/2009. 
Disponível em http://www.tjmg.gov.br)

 Ainda neste sentido, buscando a eficácia da legislação alimentar, tem o Poder Judiciário, através dos 
tribunais estaduais, admitido o uso do procedimento mais célere na execução dos alimentos, constante da Lei 
nº 11.232/05, que tornou a execução uma fase processual, sendo desnecessário novo processo exclusivo para 
execução, tornando a concretização do bem da vida tutelado menos morosa e mais eficaz. 

Ementa: ALIMENTOS - EXECUÇÃO - ART. 475-J - APLICAÇÃO - POSSIBILIDADE. 
A Lei 11.232, de 2005 trouxe novas regras para dar celeridade ao processo de 
execução e nada deve ser mais célere que a busca de pensão alimentícia. A 
finalidade dos instrumentos recém criados pelo legislador processual deve 
ter interpretação a mais ampla possível, cabendo ao Judiciário permitir a 
operacionalização de todos os mecanismos trazidos pela nova legislação, 
tornando o processo o mais útil possível. (TJMG. Agravo de Instrumento 
nº 1.0472.07.015971-1/001. Relator Des. Wander Marotta. Data de julgamento 
28/10/2008. Disponível em http://www.tjmg.gov.br)

Ementa: Execução de alimentos. É de notoriedade inquestionável a condição privilegiada 
a que o ordenamento jurídico brasileiro historicamente alça a execução do débito 
alimentar. Após a reforma processual promovida pela Lei 11.232/05, que se 
inclina à simplificação dos atos executórios, há de se conferir ao artigo 732 
do CPC interpretação consoante a urgência e a importância da execução 
de alimentos. Aplicabilidade dos artigos 475 - I e seguintes do CPC. (TJSP. Agravo 
de Instrumento nº 6361084000. Relator Des. Piva Rodrigues. Data de julgamento 
13/10/2009. Disponível em http://www.tj.sp.gov.br)

Ementa: ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA.
Os alimentos devem ser cobrados pelo meio mais ágil introduzido no 
sistema jurídico. Assim, após a égide da Lei 11.232 o crédito alimentar pode ser 
buscado por meio do cumprimento da sentença nos mesmos autos da ação em 
que os alimentos foram fixados (CPC, art. 475-J). (TJRS. Agravo de Instrumento nº 
70020394714. Relator Des. Maria Berenice Dias. Data de julgamento 24/07/2007. 
Disponível em http://www1.tjrs.jus.br/site/)

Em outra direção, utilizando-se de meios alternativos para a solução do conflito, a conciliação já 
aparece como mecanismo mais eficaz no trato dos alimentos, sendo possível a regulação de tal tutela através 
do acordo de vontade entre as partes envolvidas, conforme verificamos em decisão abaixo:

Ementa: AÇÃO DE ALIMENTOS - CENTRAL DE CONCILIAÇÃO - RESOLUÇÃO 
407/2003 - CONSTITUCIONALIDADE - ACORDO - POSSIBILIDADE - 
HOMOLOGAÇÃO PELO MAGISTRADO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS PARA AS 
PARTES. - A Resolução n. 407/2003 da Corte Superior do Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais não fere dispositivos constitucionais ou legais, sendo, inclusive, 
louvável seu desiderato de tornar mais célere e eficaz a prestação jurisdicional, 
conforme se preconiza pela aplicação dos princípios processuais da 
economia processual e da efetividade. - É possível a conciliação em ação 
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de alimentos, nos termos da Lei n. 5.478/68. - Não há qualquer nulidade no 
acordo conduzido por estagiário conciliador, sendo que o procedimento utilizado 
nas Centrais de Conciliação é regular, não implicando em qualquer prejuízo para as 
partes, mormente porque os termos do acordo entabulado entre os litigantes serão 
analisados pelo juiz, passando a ter validade apenas após sua homologação. (TJMG. 
Apelação Cível n° 1.0079.06.265232-0/001. Relator Des. Dárcio Lopardi Mendes. 
Data de julgamento 21/08/2008. Disponível em http://www.tjmg.gov.br)

Ainda na seara dos meios alternativos, vale destacar alguns projetos desenvolvidos com base na 
proposta da mediação:

Núcleo de Prática Jurídica em Mediação/SAJUIR/UniRitter/Campus 
Canoas: O Núcleo de Prática Jurídica em Mediação do Curso de Direito do Centro 
Universitário Ritter dos Reis, Campus Canoas, vinculado ao Serviço de Assistência 
Judiciária Gratuita (SAJUIR), foi implementado no ano de 2005 com o objetivo de 
fomentar práticas interdisciplinares entre Direito e Psicologia. (...) O foco do Núcleo 
são os conflitos familiares, já que estes, antes de qualquer outro motivo, 
têm origem afetiva e emocional, origem esta que ganha visibilidade na 
forma de processo judicial. Sendo assim, o Núcleo de Mediação integra o Serviço 
de Assistência Judiciária Gratuita (SAJUIR) do Curso de Direito, Campus Canoas, e 
atende a demandas envolvendo vínculos familiares e sua dissolução. A saber, direito 
a alimentos (ação de alimentos, revisional, exoneração, majoração, oferta 
e redução), parentesco (investigação, negatória e reconhecimento de paternidade), 
poder familiar (tutela, guarda, regularização de visitas), divórcio e dissolução de união 
estável, dentre outras, tendo como foco metodológico o processo de mediação.37

Centro de Mediação e Cidadania do Curso de Direito da Universidade 
Federal de Ouro Preto: iniciou suas atividades no Núcleo de Prática Jurídica do 
Curso de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) no final do ano 
de 2008 após a aprovação da proposta de trabalho no âmbito do Projeto Pacificar, 
junto ao Ministério da Justiça. Pretendeu-se, com o Centro de Mediação e Cidadania, 
ampliar o acesso da população ao exercício de seus direitos e oferecer aos 
alunos e professores do Curso de Direito um modelo de prática jurídica 
renovada por intermédio de instrumentos inovadores de composição de 
conflitos, tais como o da mediação e a capacitação de líderes comunitários, junto ao 
seu já instituído Núcleo de Prática Jurídica (NAJOP).38

Considerações Finais

Diante dessa conjuntura, percebemos que, apesar da legalidade existente no arcabouço normativo 
vigente e das reformas legislativas propostas, nem sempre a eficácia de tal legislação é alcançada, restando o 
conflito social sem solução efetiva e satisfatória para a sociedade.

No que toca a tutela alimentar, a manutenção da vida, com observância da dignidade da pessoa 
humana, merece um procedimento adequado, permitindo e viabilizando a eficácia real e efetiva da legislação, 
devendo esta cumprir sua finalidade, trazendo ao mundo fático aquilo que foi prometido pela lei. Isto significa 
dizer que o sistema jurídico, como um todo, precisa proporcionar muito mais do que um sistema normativo 
legal, tal sistema deve também gerar resultados direcionados às demandas apresentadas, oferecendo 
meios adequados de abordagem das relações conflituosas, permitindo o acesso à justiça com efetividade, 
promovendo a dissolução do embate e a pacificação social, em especial nas relações que envolvam laços 
afetivos e continuados como na seara familiarista.

Vale ressaltar que a produção de um resultado socialmente justo, que preserve um direito fundamental 
como os alimentos, depende de um novo enfoque do acesso à justiça, de uma interpretação abrangente, 
realmente focada na busca por uma tutela justa e efetiva do bem posto sob o pálio do Judiciário, dando a cada 
37  Projeto desenvolvido por Larissa Verri Boratti – docente do Curso de Direito do Centro Universitário Ritter dos Reis e 
orientadora do Núcleo de Prática Jurídica de Mediação/SAJUIR/UNIRITTER/Campus Canoas; e Thaís Pereira Siqueira - psicóloga e 
supervisora do serviço de psicologia do SAJUIR/UNIRITTER. (p.2 e 4)   
38  Prática relatada em artigo de Gerlis Prata Surlo e Maria Tereza Fonseca Dias (2010, p. 141/142).

um aquilo que se estipulou ser seu, fazendo, assim, justiça.
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O processo de judicialização e suas implicações para uma maior democratização do direito
Juliana Barbosa Torres1

Resumo
O objetivo do presente trabalho é analisar a forma como o direito tem se tornado presença cada vez mais 
marcante dentro da sociedade. O viés abordado neste estudo é o processo de judicialização das relações 
sociais, abordado por Luiz Werneck Vianna, no qual o autor utiliza o termo judicialização das relações sociais 
ao descrever as transformações constitucionais pós-88. Sendo essas transformações que permitiram o 
maior protagonismo do Judiciário em virtude da ampliação dos instrumentos de proteção judicial. Esse 
processo revela o fato de a sociedade contemporânea experimentar, no seu modo cotidiano de operar, uma 
presença do Direito, seus procedimentos e instituições sem paralelo na história.  Dentro dessa análise, serão 
abordados os estudos de sociologia do direito elaborados por Boaventura de Sousa Santos, que coloca o 
direito sendo ele um fenômeno social, analisando a democratização dos tribunais de justiça através de temas 
como o acesso a justiça, o autor faz isso através da investigação de como se dá a administração da justiça que 
considera promissora rumo ao processo de democratização do direito e da sociedade.  A partir das noções 
de judicialização de Werneck Vianna e de democratização da justiça de Boaventura, o objetivo deste estudo é 
fazer uma análise e um paralelo de como o direito tem se tornado presente no cotidiano das pessoas e como 
isto se dá para um processo de democratização e acesso a justiça.  

Palavras chaves: judicialização; democratização do direito; sociologia do direto; sociedade.

Abstract
 This paper has the objective to analysis how the Law became increasingly prominent presence in 
society. This will be done through studies of Luiz Werneck Vianna about of social relations in the legal system 
(judicialização). The author explains the changes in the socials relations after the Brazilian’s 1998 constitution. 
This transformations allowed the major role of the judiciary due to the expansion of the instruments of legal 
protection. This process reveals the fact that contemporary society experience in their everyday mode of 
operation, presence of a law, its procedures and institutions without parallel in history. Within this analysis, 
the focus is on the studies of sociology of law prepared by Boaventura de Sousa Santos, which puts it right is 
a social phenomenon, analyzing the democratization of the courts of justice through themes such as access to 
justice. The author does this by investigation of how is the administration of justice that considers promising 
towards the democratization process of law and society.
Keys-words: “relations in the legal system (judicialização)”, “democratization process of law”, “sociology of 
law”, “society”

1 Mestranda em sociología e direito na Universidade Federal Fluminense – PPGSD/UFF, linha de investigação: 
O acceso a  justiça e a crítica das instituicões  políticas e jurídicas. 

Introdução
 Em vista dos processos de democratização da vida social e política ocorrida nas últimas décadas, em 
especial na América Latina, o presente trabalho pretende analisar o papel do direito dentro desse contexto 
e como tem se tornado cada vez mais atuante dentro da sociedade. 

Com isso, o objeto abordado neste estudo é o processo de judicialização da vida social, construído por Luiz 
Werneck Vianna, no qual o autor utiliza o termo judicialização da vida social ao descrever as transformações 
constitucionais pós-88 ocorridas no Brasil. Segundo o autor, foram essas transformações que permitiram o 
maior protagonismo do Judiciário em virtude da ampliação dos instrumentos de proteção judicial. Sendo 
assim, esse processo revela o fato de a sociedade contemporânea experimentar, no seu modo cotidiano de 
operar, uma presença do Direito, seus procedimentos e instituições sem paralelo na história.  

Ainda neste contexto, cabe abordar os estudos elaborados pelo sociólogo Boaventura de Sousa Santos, 
que analisa o direito como um fenômeno social, observando a democratização dos tribunais de justiça através 
de temas como acesso a justiça e a análise de como se dá a administração desta. È nesse sentido, que o autor 
considera a necessidade de investigação da administração da justiça através do processo de democratização 
do direito e da sociedade.  

A partir das noções de judicialização de Werneck e de democratização da justiça de Boaventura, o objetivo 
deste estudo é fazer uma análise e um paralelo de como o direito tem se tornado presente no cotidiano das 
pessoas e como isto se dá para um processo de democratização e acesso a justiça.

A Fragilização dos Laços Humanos e a Judicialização das Relações Sociais

O sociólogo Zygmunt Bauman, estudioso da fragilidade dos laços sociais, aborda sobre a natureza das 
relações sociais na contemporaneidade. De acordo com o autor, vivemos uma vida líquida. A sociedade 
líquido-moderna é aquela “em que as condições sob as quais agem seus membros, mudam em um tempo 
mais curto do que o necessário para a consolidação, em hábitos e rotinas, das formas de agir”.2 Sendo assim, 
as realizações em posse que os indivíduos conquistam são a todo momento passíveis de se transformarem: 
trata-se de uma vida mergulhada em incertezas.

Para Bauman, o homem formado dentro da sociedade “líquido-moderna” busca formas de atenuar a 
sensação de insegurança. Levando em conta que grande parte das ameaças que são anunciadas todos os 
dias não acontecem, os pânicos chegam e depois passam.  Cria-se, então, a estratégia de acreditar no fato de 
que isso ocorrerá com todas as espécies de ameaça, todas terão o mesmo destino, de serem descartadas 
com o passar do tempo. O que ocorre é uma espécie de renovação do medo, aparecem uns temores que 
vão embora e são substituídos por outros que esperamos que um dia também possam ir embora. A vida na 
sociedade “líquido-moderna”, como nas sociedades sucessoras a esta, se encontra longe de torna-se livre de 
seus temores e ameaças.

É dentro desse contexto, no qual as articulações que envolvem os membros componentes do meio social 
estão desmanteladas, cabe a análise feita por Luiz Werneck Vianna em seus estudos sobre a judicialização 
das relações sociais. Werneck Vianna argumenta que o direito vem de forma crescente expandindo o seu 
âmbito de atuação, fazendo com que as sociedades contemporâneas “se vejam, cada vez mais enredadas na 
semântica da justiça.”3. A essa crescente invasão do direito na organização da vida social, que ele denominou 
judicialização das relações sociais.

È nesse sentido que o autor destaca que a emergência do judiciário aparece em um contexto em que 
o social se identifica com a bandeira do direito, com seus procedimentos e instituições, para pleitear as 
promessas democráticas ainda não realizadas na modernidade. 
Nesse contexto, Werneck ressalta que

Na sociedade brasileira, no caso de capitalismo retardatário e de democracia política 
incipiente, a presença expansiva do direito e de suas instituições (...) é a expressão 
do avanço da agenda igualitária em um contexto em que, tradicionalmente, não 

2  BAUMAN, 2001,p.7 
3  et.all, 1999, p.149
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conheceu as instituições da liberdade. Neste sentido, o direito não é substitutivo 
da republica, dos partidos e do associativismo – ele apenas ocupa um vazio, pondo-
se no lugar deles, e não necessariamente como solução permanente. Décadas 
de autoritarismo desorganizaram a vida social, desestimularam a participação, 
valorizando o individualismo selvagem, refratário à cidadania e a à idéia de bem-
comum. A intervenção normativa e a constituição de uma esfera pública vinculada 
direta ou indiretamente ao Judiciário, como no caso das ações públicas e dos Juizados 
Especiais, em vez de manterem os indivíduos à parte da república, pode se constituir, 
dependendo dos operadores sociais, em uma pedagogia para o exercício das virtudes 
cívicas.4 

 
Nesse sentido o autor, citando Wanderley Guilherme dos Santos, destaca que a transição do autoritarismo 

para a democracia política, no caso brasileiro, após duas décadas de intensa modernização econômica e de 
impedimento à livre expressão e organização da sociedade, coincide com a emergência de seres sociais, 
inclusive com extração das elites, originários da própria modernização, para os quais a ideia do outro, do bem 
comum e da esfera pública que lhes era inteiramente estranha.
Nesse contexto cita o autor: 

Essas são as circunstâncias em que o universo social espatifa-se em microagrupamentos 
que passam a definir para si próprios o que é certo e o que é errado, o justo e 
o injusto. Constituindo-se de maneira estanque, não há entre a  minissociedades 
uma linguagem, um direito comum. È nesse contexto que o papel pedagógico do 
poder adquire suprema responsabilidade (...) com matriz de valores e paradigma de 
condutas. Mais uma vez, e agora no território inédito da democracia política, o direito, 
seus procedimentos e instituições passam a ser mobilizadas em favor da agregação e 
da solidarização social, como campo de exercício de uma pedagogia para o civismo. 
A expansão do direito e do poder judiciário, em uma sociedade que jamais conheceu, 
de fato, a liberdade, se reveste, portanto de uma dupla inspiração. De um lado, (...) 
da ocupação de um vazio deixado pela crise das ideologias, da família, do Estado e 
do sistema de representação; de outro, reitera uma prática com raízes profundas na 
história brasileira, em que o direito, como instrumento de ação de uma intelligentzia 
jurídica, se põe a serviço da construção da cidadania e da animação da vida republicana.5 

È sobre a ótica de Werneck Vianna e Vanderley Guilherme que se buscou fazer um paralelo entre suas 
ideias e as análises de Bauman apontadas acima. O que Werneck busca mostrar é o direito como espaço de 
exercício da cidadania, espaço esse que não se encontra, no caso brasileiro especialmente devido às épocas 
de autoritarismo político, em outro lugar na sociedade civil. 

O Direito é visto como uma das formas mais eficientes, se não for a única, de proteção social, os indivíduos 
se pautam na lei e no judiciário para resolver suas questões das mais variadas natureza.
  Em vista disso, cabe-se questionar de que forma o direito lida com essa situação: Como essa presença 
expansiva do direto, vista por Werneck Vianna como a “expressão do avanço da agenda igualitária”, pode se 
tornar de fato igualitário? O que tem sido feito e estudado em relação a uma democratização das instituições 
jurídicas? 

A democratização através do Acesso à justiça

Em “Acesso à justiça”, Mauro Cappelletti e Garth Bayant buscam apontar e fazer uma análise dos diferentes 
meios utilizados para lidar com as questões relativas ao acesso à justiça no mundo ocidental. Para eles, esse 
é um movimento caracterizado por três ondas:

4  WERNECK VIANNA, et all., p.150

5   WANDERLEY GUILHERME apud WERNECK VIANNA, et all., p.153

A primeira onda de acesso à justiça segundo os autores, é a de assistência jurídica para os pobres.

  De acordo com os autores, os primeiros esforços importantes em direção ao acesso a justiça, 
consistem em proporcionar serviços jurídicos para os mais desfavorecidos. 
 Porém, até recentemente o esquema de assistência jurídica na maior parte dos países era inadequada. 
Baseavam-se em serviços prestados por advogados particulares, sem contraprestação. A principio, mesmo o 
direito ao acesso sendo reconhecido, o Estado não adotou qualquer atitude positiva para garanti-lo. 

A segunda onda de acesso a justiça é de representação dos interesses difusos.

Para Cappelletti e Garth o segundo grande movimento no esforço de melhorar o acesso à justiça enfrentou 
o problema de representação dos interesses difusos, assim chamados os interesses coletivos ou grupais, 
diversos daqueles dos pobres.

A concepção tradicional do processo civil não deixava espaço para a proteção dos direitos difusos. O 
processo era visto apenas como um assunto entre duas partes, que se destinava à solução de uma controvérsia 
entre essas mesmas partes a respeito de seus próprios interesses individuais. Direitos que pertencem a um 
grupo, ao público em geral ou a um segmento do público não se enquadravam bem nesse esquema. 

A terceira onda abordada pelos autores, trata do acesso à representação em juízo, em uma concepção 
mais ampla de acesso a justiça, representando, dessa forma, um novo enfoque para a problemática envolvendo 
as suas possibilidades. Assim sendo, para a análise que aqui se pretende construir, será importante retratar de 
forma mais detalhada os principais aspectos, que, segundo os autores, melhor a caracterizam. 

O progresso na obtenção de reforma da assistência jurídica e da busca de mecanismos para a representação 
de interesses públicos é essencial para propiciar um significativo acesso à justiça.
 Para os autores, vem ocorrendo progressos no sentido de reivindicação dos direitos, tanto dos 
tradicionais quanto dos novos, dos menos privilegiados. Outro passo foi a criação de mecanismos para 
representar os interesses difusos não apenas dos pobres, mas também dos consumidores, preservacionistas 
e do público em geral, na reivindicação agressiva de seus novos direitos sociais. 

Essa 3ª onda de reforma inclui a advocacia judicial ou extrajudicial. Ela centra sua atenção no conjunto 
geral de instituições e mecanismos, pessoas e procedimentos utilizados para processar e mesmo prevenir 
disputas nas sociedades modernas. Se denomina: “o enfoque do acesso à justiça” devido a sua abrangência.
 Para os pobres, inquilinos, consumidores e outras categorias, tem sido muito difícil tornar os novos 
direitos efetivos, como era de ser prever. A representação judicial não se mostrou suficiente por si só, para 
tornar essas mudanças de regras “vantagens tangíveis” ao nível prático.
 È nesse sentido, que esse enfoque encoraja a exploração de uma ampla variedade de reformas, incluindo 
alterações nas formas de procedimento, mudanças na estrutura dos tribunais ou criação de novos tribunais, 
o uso de pessoas leigas ou paraprofissionais. Tanto como juízes, quanto como defensores, modificação nos 
direitos substantivos destinados a evitar litígios ou facilitar sua solução e a utilização de mecanismos privados 
ou informais de solução dos litígios. È dentro desse enfoque que aparecem os meios alternativos de acesso à 
justiça. 

Werneck Vianna coloca que  essa terceira onda estudada por Cappelletti e Garth, amplia o enfoque 
presente nas etapas anteriores, pois seu objetivo vai mais além do que a proteção legal de direitos, o objetivo 
tem sido a mudança dos procedimentos judiciais em geral. Nesse sentido, se amplifica as relações entre o 
judiciário e o conjunto da população, “bem como se expõe o tecido da sociabilidade à intervenção do direito, 
seus procedimentos e instituições.” 6

Para Werneck Vianna, no caso brasileiro, seguindo a proposta cronológica das ondas estudada pelos 
autores, teria atingido a terceira onda de acesso a justiça sem a intervenção estatal necessária para garantir a 
eficácia da assistência jurídica tivesse sido plenamente cumprida, e sem que a proteção de interesses difusos 
conhecesse grande avanço, exceto com o que se coloca em relação aos consumidores.
Sendo assim, Werneck coloca que:

Nessa terceira onda, na verdade um movimento mundial para o estabelecimento 
de uma Justiça “coexistencial”, baseada na conciliação, critérios de igualdade social 
distributiva e na participação de membros da comunidade diretamente interessada na 
controvérsia em questão, a singularidade da experiência brasileira deriva do fato  de 
ter sido concebida no âmbito de um movimento de auto-reforma do Poder Judiciário, 

6  WERNECK VIANNA, 1999
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sem qualquer mobilização da sociedade, mesmo de seus setores organizados 
na luta da democratização do pais, e em um contexto em que as organizações 
populares, notadamente as dos grandes centros urbanos, já haviam sofrido os efeitos 
desestruturadores do longo período de vigência do regime militar. Isto talvez explique 
as dificuldades enfrentadas por essa justiça no que se refere ao estabelecimento de 
laços efetivos com a comunidade a que ela se destina.7 

Com base no que foi estudado em relação ao acesso a justiça, as três ondas de Cappelletti e Garth 
e análise feita por Werneck em relação a essa estrutura na sociedade brasileira, cabe-se observar o que 
Boaventura de Sousa Santos coloca sobre democratização dos tribunais de justiça ao fazer uma análise sobre 
a sociologia do direito e a amplificação do acesso a justiça inspirada em outras ciências humanas como a 
antropologia por exemplo. 

Boaventura de Sousa Santos atenta para o fato de que a sociologia do direito só se constituiu como 
ciência social após a segunda guerra mundial, sendo nessa época que a sociologia do direito se constituiu 
como objeto autônomo em relação à dogmática jurídica e a filosofia do direito.  Porém a produção elaborada 
antes dessa época nesse ramo foi rica fazendo com que dentro da sociologia, a sociologia do direito seja 
um dos ramos em que os percussores mais têm peso na produção atual. Nesse sentido, o autor ressalta 
que a sociologia do direito tem como objeto um fenômeno social sobre o qual se tem séculos de estudos 
cristalizados na idade moderna.8 

Nesse sentido, o autor destaca a polarização que existe dentro das visões que permeiam os estudos sobre 
o direito, de um lado estão os que defendem uma concepção de direito enquanto “variável dependente”, no 
sentido de que o direito deve se pautar nos valores sociais e nos padrões de conduta constituídos dentro 
da sociedade, e do outro lado, os que defendem o direito como “variável independente”, onde o direito 
aparece como um promotor ativo da mudança social dentro do domínio material e nas questões culturais e 
de mentalidades. 

Esse debate polarizado também aparece dentro da sociologia, onde, de um lado, está a visão do direito 
como um indicador privilegiado da solidariedade social, que como forma harmoniosa de solucionar conflitos, 
seria uma via na qual se encontra maximizada a integração social e realização do bem comum. E por outro 
lado, os que vêem o direito como instrumento de dominação econômica e política, expressão última de 
interesses de classe, operando através da transformação ideológica dos interesses da classe dominante em 
interesses coletivos. Para Boaventura, esse debate pode ser simbolizado por dois nomes: Émilie Durkheim e 
Karl Marx. 

Nesse sentido, Boaventura analisa os estudos de Ehrlich sobre o “direito vivo” e a “criação judiciária do 
direito”.9 O direito vivo seria o emergente das relações sociais pelas quais se regem os comportamentos e 
se previne e resolve a maioria dos conflitos. Já a criação judiciária do direito, tem a mesma visão fundante 
que difere a normatividade abstrata da lei e a normatividade concreta e conformadora da decisão do juiz. 
É nesse sentido que, de acordo com Boaventura, “ao ser deslocada a questão da normatividade do direito 
dos enunciados abstractos da lei para as decisões  particulares do juiz, criou as pré-condições teóricas da 
transição para uma nova visão sociológica centrada nas dimensões processuais, institucionais e organizacionais 
do direito.” 10 

O autor coloca que por muito tempo, era nítida o enfoque nas questões normativas e substantivas do 
direito com uma certa negligência nas questões processuais, institucionais e organizacionais. Isso ocorria, 
tanto nas preocupações sociais dos países desenvolvidos quanto na dos países em desenvolvimento. Com a 
mudança que veio ocorrendo dessa perspectiva cabe voltar a discussão do tema de acesso a justiça. 

Para o autor, o termo “acesso a justiça” é o que mais equaciona a relação entre o processo civil e a justiça 
social, e entre igualdade jurídico-formal e desigualdade socioeconômica. 

Para a sociologia coube investigar analiticamente os obstáculos ao acesso efetivo a justiça pelas classes 
populares em vista de propor soluções que melhor puderem superar esses obstáculos. 

Outra contribuição da sociologia dentro do enfoque de resolução de conflitos destacada pelo autor foi a 

7  WERNECK VIANA, 1999, pág. 159
8  BOAVENTURA SOUSA SANTOD, 2008 passim
9  BOAVENTURA SOUSA SANTOS, 2008
10  BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS, 2008, pág.163

que começou na antropologia, que ao pesquisar a vida organizacional das sociedades ditas primitivas trouxe 
ao conhecimento dos pesquisadores da sociologia diferentes formas de direito praticadas por essas tribos, 
que fez com que o teóricos da sociologia se pusessem a pensar sobre formas alternativas para a resolução 
de conflitos.  De acordo com o autor esses estudos:

Deram a conhecer de direito e padrões de vida jurídica totalmente diferentes dos existentes  nas sociedades 
ditas civilizadas; direitos com baixo  grau de abstração, discerníveis apenas na solução concreta de litígios 
caracterizados pela, informalidade, rapidez, participação ativa da comunidade, conciliação ou mediação entre 
as partes através de um discurso jurídico retórico, persuasivo, assente na linguagem comum. Acima de 
tudo, estes estudos revelaram existência na mesma sociedade de uma pluralidade de direitos convivendo e 
interagindo de diferentes formas.11 

Nesse sentido, o autor coloca que foi através dessas análises do direito nas sociedades tribais que os 
sociólogos começaram a entender o pluralismo jurídico operando através do informal dentro da nossa 
sociedade contemporânea, operando a margem do direito estatal e dos tribunais oficiais. 

Com esses estudos pode-se concluir que o Estado não tem o monopólio das formas de operação do 
direito, o direito estatal é o modo jurídico dominante, porém ele coexiste com outros modos de juridicidade 
dentro da nossa sociedade.
  Para Boaventura, as reformas que visam a criação de alternativas constituem hoje, umas das maiores 
inovações na política judiciária. Elas visam criar novos mecanismos de resolução de conflitos com traços 
constitutivos de grandes semelhanças com os estudados pioneiramente pelos antropólogos. Sendo assim, 
a proliferação dos métodos alternativos de resolução de conflitos seriam a manifestação mais clara das 
transformações em curso nos processos convencionais de resolução de conflitos.

Considerações finais: 

 Em vista dos temas principais abordados, cabe-se considerar o que tem sido estudado em relação 
ao acesso a justiça. Muito se tem sido pesquisado no Brasil sobre os meios alternativos de resolução de 
conflitos, os mais conhecidos são a arbitragem, a conciliação e a mediação. Sendo que essa última ocorre com 
o objetivo de recuperar o relacionamento entre as partes envolvidas e não o dano causado. 
 O que se conclui é a importância desse debate dentro da agenda democrática da nossa sociedade, 
considerando as três ondas de Cappelletti e Garth, cabe-se questionar o que tem sido feito em nosso pais em 
relação ao avanço do acesso a justiça. E cabe-se também pensar como fazer para que essa noção de acesso 
efetivo a justiça possa se tornar um objeto claro dentro do nosso direito e da nossa sociedade. 
 Luiz Werneck Vianna coloca que as causas que são levadas a juizados especiais aparecem com o 
objetivo não de desafogar  as demandas de ações civis e sim de abrir uma nova porta dentro do poder 
judiciário a população, afim de solucionar questões que até então não são apreciadas pela justiça.  
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Resumo: O presente trabalho visa discutir a inserção de mecanismos alternativos de resolução de conflitos, 
no caso específico a mediação nas relações familiares, no projeto do novo Código do Processo Civil ( PLS 
166/2010).O que se pretende analisar é se o instituto da mediação para ser completamente implementado 
pelos jurisdicionados depende apenas de uma sistematização na legislação brasileira ou será necessário um 
processo mais profundo de adaptação, qual seja, a constituição de um novo paradigma cultural. O projeto no 
novo Código de Processo Civil (PL 166/2010) objetivando a instrumentalidade e cumprimento dos objetivos 
sociais do processo prevê a atuação de conciliadores e mediadores, ressaltando a necessidade de magistrados, 
advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público incentivarem a conciliação e a mediação. O 
que se observa é uma verdadeira tentativa de atingir as expectativas da demanda por uma pacificação social, 
evitando as solenidades do procedimento. Com efeito, a positivação do instituto da mediação representa um 
avanço na democratização da justiça e uma resposta para uma demanda institucional, política e cultural. Tal 
avanço poderá ser comprovado através da análise de experiências já realizadas. Todavia, importante ponderar 
que a mediação não se resume apenas em intervir no conflito e transformá-lo, mas principalmente em 
interpretar os sentimentos das pessoas. Para que os conflitos possam realmente desaparecer é necessário 
que o mediador entenda a diferença entre intervir no conflito e intervir nos sentimentos das partes. A 
solução não se encontra apenas na positivação do instituto, mas na compreensão da necessidade de atuar 
sobre os sentimentos das pessoas, renunciando a interpretações e pela percepção dos detalhes (WARAT, Luis 
Alberto ). É certa a necessidade de uma reeducação dos sujeitos de direito.  É imprescindível uma mudança 
na mentalidade forjada nas academias de Direito a fim de substituir a atual cultura da sentença pela cultura 
da pacificação (WATANABE, Kazuo).  
Palavras-chaves: Mediação; Projeto; Novo Código Processual 

Abstract: This paper aims to discuss the inclusion of alternative dispute resolution mechanisms, more 
specifically the institute of mediation in family relations, in the design of the new Code of Civil Procedure. 
The intention is to examine if the institute of the mediation to be fully implemented by the courts relies 
only on your systematization on law procedures ou if it will need a deeper process of adaptation, namely, 
a new cultural paradigm. The project of the new Code of Civil Procedure aimed at meeting the goals and 
instrumentality of the process  provides the role of conciliators and mediators, underscoring the need for 
judges, lawyers, public defenders and prosecutors to encourage conciliation and mediation. It is a genuine 
attempt to meet the expectations of a demand for social pacification, avoiding the formality of the procedure. 
In fact, the politicization of the institute of mediation represents an advance  in the democratization of justice 
and  an answer to a political, cultural and institutional demand. Such advances may be evidenced through the 
analysis of experiments already performed. Nevertheless, it is important to consider that mediation is not just 
to intervene in the conflict, but mainly in interpreting people’s feelings. In order to make conflicts disappear is 
necessary that the mediation understands the difference between intervening in the conflict and intervening 
in the people’s feeling. The solution is not only impositivation the institute, but in the knowledge of the need 
to act on people’s feelings(WARAT, Luis Alberto).  It is certain the need for a reeducation. It is an essential 
change in the mentality formed by tha academies of law, aiming to replace the current culture of the ruling to 
the culture of peace (WATANABE, Kazuo).
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Introdução
O atual Código do Processo Civil foi resultado da necessidade de uma reformulação do Código de 

Processo Civil de 1939, devido a severas críticas aos seus dispositivos e surgimento de várias leis extravagantes. 
Sendo assim, o professor da Faculdade de Direito de São Paulo à época, Alfredo Buzaid, foi incumbido de 
elaborar o anteprojeto.

O anteprojeto foi revisto por José Frederico Marques, Luís Machado Guimarães e Luís Antônio de 
Andrade e submetido ao Congresso Nacional sendo aprovado e promulgado pela Lei 5.869/73, surgindo 
assim o novo Código de Processo Civil em vigor desde 1974. Desde então, o ordenamento processual vem 
sofrendo pequenas reformas ao longo dos anos, a fim de adequar o procedimento à evolução da sociedade 
brasileira, mediante mudanças culturais, de valores e de seus paradigmas.  

Atualmente, o ordenamento processual está em um novo ciclo de mudanças culminando na elaboração 
do atual Projeto do Novo Código de Processo Civil – PL 166/2010 elaborado pelo senador José Sarney que 
tramita perante o Senado Federal. Este projeto nasceu de um anteprojeto elaborado por uma Comissão de 
Juristas nomeada pela presidência do Senado formada pelo Ministro Luiz Fux, do Superior Tribunal Federal, 
a Doutora Teresa Wambier e os Doutores Adroaldo Fabrício, Benedito Pereira Filho, Bruno Dantas, Elpídio 
Nunes, Humberto Teodoro Júnior, Jansen Almeida, José Miguel Medina, José Roberto Bedaque, Marcus Vinícius 
Coelho e Paulo Cezar Carneiro. 

A comissão trabalhou para atender as expectativas do cidadão a fim de garantir um novo Código 
de Processo Civil que privilegia a simplicidade da linguagem, estímulo à inovação e à modernização de 
procedimentos, sendo seu desafio “resgatar a crença no judiciário e tornar realidade a promessa constitucional de 
uma justiça pronta e célere”4.

Na exposição de motivos do anteprojeto fica claro que uma das principais preocupações foi ouvir a 
comunidade jurídica em busca de resolver as queixas recorrentes dos jurisdicionados e dos operadores do 
Direito. Um olhar mais comprometido com a natureza do processo como método de resolução de conflitos 
por meio do qual se perpetuam valores constitucionais. 

“Com evidente redução da complexidade inerente ao processo de criação de um 
novo Código de Processo Civil, poder-se-ia dizer que os trabalhos da Comissão se 
orientaram precipuamente por cinco objetivos: 1) estabelecer expressa e implicitamente 
verdadeira sintonia fina com a Constituição Federal; 2) criar condições para que o juiz 
possa proferir decisão de forma mais rente à realidade fática subjacente à causa; 3) 
simplificar, resolvendo problemas e reduzindo a complexidade de subsistemas, como, 
por exemplo, o recursal; 4) dar todo o rendimento possível a cada processo em si 
mesmo considerado; e, 5) finalmente, sendo talvez este último objetivo parcialmente 
alcançado pela realização daqueles mencionados antes, imprimir maior grau de 
organicidade ao sistema, dando-lhe, assim, mais coesão”5.

Essa reestruturação processual visa instrumentalizar o processo de tal forma a garantir o acesso à 
justiça através da economia processual, da celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, ou seja, busca-se 
um processo efetivo através de uma duração razoável do processo, tendo em vista a garantia constitucional 
presente no artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal:

“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Faz-se oportuno transcrever os esclarecimentos do Presidente da Comissão de Reforma do Código 
de Processo Civil, Luiz Fux:

 “a comissão atenta à sólida lição da doutrina de que sempre há bons materiais a 

4  FUX, Luiz. Anteprojeto do novo Código de Processo Civil. Disponibilizado em: http://www.senado.gov.br/
senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf (acessado em 11/10/11).
5  Exposição de motivos do Anteprojeto do novo Código de Processo Civil. Disponibilizado em: http://
www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf (acessado em 11/10/11).
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serem aproveitados da legislação anterior, bem como firme na crença de que a tarefa 
não se realiza através do mimetismo que se compraz em apenas repetir erros de 
outrora, empenhou-se na criação de um novo código erigindo instrumentos capazes 
de reduzir o número de demandas e recursos que tramitam pelo Poder Judiciário.
.... coadjuvarão o sistema no decorrer dessa almejada celeridade, sem a violação das 
cláusulas que compõe o novo processo civil constitucional”6.

Fica claro que o objetivo é criar uma solução que habilite os tribunais ao cumprimento dos desígnios 
da razoável duração do processo, através do combate ao excesso de formalismos no procedimento, da 
busca de uma jurisprudência a ser respeitada em todos os graus de jurisdição e da proposta de uma nova 
abordagem frente aos processos que tramitam em segunda instância, sem olvidar as garantias constitucionais 
do processo.

Observa-se que vários institutos foram aperfeiçoados e outros, considerados insuficientes para a 
prestação da efetiva tutela jurisdicional, cada vez mais célere e observando os princípios da efetividade e 
da economia processual, foram abolidos no Projeto do Novo Código de Processo Civil. Nas palavras do 
membro da Comissão, o Professor Humberto Theodoro Jr:

“...posso constatar que, de fato, medidas modernas e louváveis foram idealizadas e 
transformadas em procedimentos concretos, dentro da perspectiva de dotar o País 
de um Código capaz de simplificar e agilizar o trâmite das causas em juízo, de modo a 
reduzir a intolerável lentidão com o que hoje se ultimam os processos cíveis entre nós. 
Redução de procedimentos e recursos, julgamentos coletivos para causas repetitivas, 
reforço dos poderes do juiz para a repressão da litigância de má-fé e ao abuso de 
expedientes procrastinatórios, regulamentação da desconsideração da personalidade 
jurídica, aprimoramento da penhora on-line e dos atos de expropriação na execução 
forçada, entre muitas outras inovações, correspondem, sem dúvida, a algo compatível 
com as garantias constitucionais do acesso efetivo à justiça por meio do devido e 
justo processo legal, em dimensões formais e substanciais”7. 

Não há que se discutir que a reforma é um imperativo, sendo louváveis os trabalhos da Comissão 
de Juristas. É cristalina a preocupação com o conhecimento da realidade dos jurisdicionados visto que é 
elemento essencial para o sucesso do projeto. Ainda que a ordem jurídica e seus meios processuais sejam 
profundamente ricos, se não estiverem em sintonia com a realidade nacional, com a demanda social, não 
há que se falar concretamente em mudança. As novas propostas devem estar em sintonia com as posturas 
contemporâneas. 

“Por fim, em todos os campos, - mas isso vale de uma forma absoluta e plena para a 
atividade do Judiciário e para um reequacionamento  do direito processual-, colocam-
se como indispensáveis estatísticas idôneas e outros instrumentos de cognição real da 
realidade, porquanto, quaisquer reformas ficarão, sempre, muito a desejar, na medida 
em que a realidade indesejada, e que pretende se modificar, não esteja corretamente 
representada perante quem colime reformá-la. O não conhecimento da realidade 
conduz a reformas baseadas em meras intuições sempre unilaterais calcadas num 
empirismo primário, com o risco sério, senão quase certo e inevitável fracasso, com 
o que, aquilo que estava imprestável, continuará a não prestar, ou não virá a ser bom 
como se esperava. É só o pleno e verdadeiro conhecimento da realidade que enseja 
condições para que se possa reformar para o bom – mesmo com a consciência de 
que não se irá, ao menos a curto prazo, atingir o ideal”8.

Diante do exposto, essas inovações, que visam às práticas processuais e os institutos jurídicos, devem 
6   SOARES, Carlos Henrique. Considerações preliminares sobre o relatório do novo Código de 
Processo Civil. Revista de Direito Constitucional, n° 65,maio/junho de 2010.página 121.
7  JUNIOR, Humberto Theodoro. Primeiras observações sobre o projeto do novo Código de Processo 
Civil. Revista de Direito Constitucional, n° 66, julho/agosto de 2010.página 8.
8  ALVIM, Arruda. Anotações sobre as perplexidades e os caminhos do Processo Civil Contemporâneo- 
Sua evolução ao lado da do Direito material. Revista de Direito Constitucional, n° 66, julho/agosto de 2010.
página 20/30.

estar afinadas com os valores que regem e caracterizam o ordenamento jurídico brasileiro, qual seja, o 
paradigma do Estado Democrático de Direito. 

Nessa perspectiva de Estado Democrático de Direito, deve ser garantido a participação das partes 
no processo visando decisões democráticas e progressivas. O processo de tomada de decisão deve ser 
construído com a participação dos que foram atingidos pelos seus efeitos. 

“Se o novo Código abrir mão da participação das partes no resultado da decisão, para 
atender à celeridade processual, tal instrumento normativo será fadado a ser taxado 
como obsoleto.
(...)Portanto, o ato de decidir, no Estado Democrático de Direito, não pode ser 
exarado unilateralmente pela clarividência do juiz, dependente das suas convicções 
ideológicas...”9.

A esperança que se coloca nesse novo Código é justamente a garantia da democracia e legitimidade 
da formação e construção da decisão que interfere na realidade das partes. A participação dos destinatários 
de uma decisão em sua formação, sendo o processo o meio para essa garantia.

Nessa esteira de mudança condizente com a realidade de conflitos da sociedade contemporânea no 
âmbito de Estado Democrático de Direito, uma das propostas do novo Código do Processo Civil é a inclusão 
de mediadores e conciliadores como auxiliares de justiça.

A meta é a inserção no plano fático de outros meios idealizados para a solução de vários conflitos com 
vistas à obtenção da transação através de um processo exercido de forma bilateralmente didática em relação 
as partes do litígio, sendo possível mais facilmente chegar a transação porque os litigantes participaram da 
construção da solução. 

A intenção em inserir tais institutos é possibilitar a pacificação através da obtenção de um acordo 
e desafogar os tribunais tornando conseqüentemente sua atuação mais eficaz. Trata-se de uma colaboração 
entre os meios alternativos de resolução de conflito e o poder Judiciário:

Não se refere mais em substituição da justiça pública pela privada, ou da privada pela 
pública, mas na atuação lado a lado os mecanismos compositivos não impositivo e 
Poder Judiciário no exercício de sua função de dizer o direito, que passam a coexistir 
sem frustrar as garantias constitucionais inseridas no art.5º da Constituição Federal10.

Com efeito, o Projeto de Lei 166/2010 veio a atribuir maior importância à conciliação e mediação, 
inserindo dispositivos tendentes a sistematizar referidos mecanismos em todo o território nacional. 

Os dispositivos referentes a mediação e conciliação encontram-se no Livro I, Parte Geral, Título IV- 
Dos auxiliares da justiça, capítulo III, seção V- Dos conciliadores e dos mediadores judiciais no PL 166/2010. 
Compreendendo os artigos 134 a 144:

Art. 134. Cada tribunal pode propor que se crie, por lei de organização judiciária, um 
setor de conciliação e mediação.
§ 1° A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, 
da neutralidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade e da 
informalidade.
§ 2° A confidencialidade se estende a todas as informações produzidas ao longo do 
procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto 
por expressa deliberação das partes.
 § 3° Em virtude do dever de sigilo, inerente à sua função, o conciliador e o mediador 
e sua equipe não poderão divulgar ou depor acerca de fatos ou elementos oriundos 
da conciliação ou da mediação.
Art. 135. A realização de conciliação ou mediação deverá ser estimulada por 
magistrados, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 
inclusive no curso do processo judicial.
§ 1º O conciliador poderá sugerir soluções para o litígio. 

9  SOARES, Carlos Henrique. Considerações preliminares sobre o relatório do novo Código de 
Processo Civil. Revista de Direito Constitucional, n° 65,maio/junho de 2010.página 123.
10 GRUNWALD, Astried Brettas e PARANHOS, Robson Ramos. Acesso à justiça e mediação no projeto do novo 
código do processo civil. Revista Jurídica. Disponibilizado em: http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/
revistas/2010/28/28_379a396_acesso_a.pdf (Acesso em 04/10/2011)
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§ 2º O mediador auxiliará as pessoas em conflito a identificarem, por si mesmas, 
alternativas de benefício mútuo.
Art. 136. O conciliador ou o mediador poderá ser escolhido pelas partes de comum 
acordo, observada a legislação pertinente.
Parágrafo único. Não havendo acordo, o conciliador ou o mediador será sorteado 
entre aqueles inscritos no registro do tribunal.
Art. 137. Os tribunais manterão um registro de conciliadores e mediadores, que 
conterá o cadastro atualizado de todos os habilitados por área profissional.
§ 1º Preenchendo os requisitos exigidos pelo tribunal, entre os quais, necessariamente, 
inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e a capacitação mínima, por meio de 
curso realizado por entidade credenciada pelo tribunal, o conciliador ou o mediador, 
com o certificado respectivo, requererá inscrição no registro do tribunal.
§ 2º Efetivado o registro, caberá ao tribunal remeter ao diretor do fórum da comarca 
ou da seção judiciária onde atuará o conciliador ou o mediador os dados necessários 
para que o nome deste passe a constar do rol da respectiva lista, para efeito de 
sorteio.
§ 3º Do registro de conciliadores e mediadores constarão todos os dados relevantes 
para a sua atuação, tais como o número de causas de que participou, o sucesso ou 
o insucesso da atividade, a matéria sobre a qual versou a controvérsia, bem como 
quaisquer outros dados que o tribunal julgar relevantes.
§ 4º Os dados colhidos na forma do § 3º serão classificados sistematicamente pelo 
tribunal, que os publicará, ao menos anualmente, para conhecimento da população e 
fins estatísticos, bem como para o fim de avaliação da conciliação, da mediação, dos 
conciliadores e dos mediadores. 
Art. 138. Será excluído do registro de conciliadores e mediadores aquele que:
I – tiver sua exclusão solicitada por qualquer órgão julgador do tribunal;
II – agir com dolo ou culpa na condução da conciliação ou da mediação sob sua 
responsabilidade;
III – violar os deveres de confidencialidade e neutralidade;
IV – atuar em procedimento de mediação, apesar de impedido.
§ 1º Os casos previstos nos incisos II a IV serão apurados em regular processo 
administrativo.
§ 2º O juiz da causa, verificando atuação inadequada do conciliador ou do mediador, 
poderá afastá-lo motivadamente de suas atividades no processo, informando ao 
tribunal e à Ordem dos Advogados do Brasil, para instauração do respectivo processo 
administrativo.
Art. 139. No caso de impedimento, o conciliador ou o mediador devolverá os autos 
ao juiz, que sorteará outro em seu lugar; se a causa de impedimento for apurada 
quando já iniciado o procedimento, a atividade será interrompida, lavrando-se ata com 
o relatório do ocorrido e a solicitação de sorteio de novo conciliador ou mediador.
Art. 140. No caso de impossibilidade temporária do exercício da função, o conciliador 
ou o mediador informará o fato ao tribunal para que, durante o período em que 
perdurar a impossibilidade, não haja novas distribuições.
Art. 141. O conciliador ou o mediador fica impedido, pelo prazo de um ano contado a 
partir do término do procedimento, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer 
dos litigantes.
Art. 142. O conciliador e o mediador perceberão por seu trabalho remuneração 
prevista em tabela fixada pelo tribunal, conforme parâmetros estabelecidos pelo 
Conselho Nacional de Justiça.
Art. 143. Obtida a transação, as partes e o conciliador ou o mediador assinarão termo, 
a ser homologado pelo juiz, que terá força de título executivo judicial. 
Art. 144. As disposições desta Seção não excluem outras formas de conciliação e 
mediação extrajudiciais vinculadas a órgãos institucionais ou realizadas por intermédio 
de profissionais independentes11.

11  Anteprojeto do novo Código de Processo Civil. Disponibilizado em: http://www.senado.gov.br/senado/

Conforme o exposto, o Anteprojeto se preocupa com uma atividade de mediação realizada no âmbito 
do Poder Judiciário, como um instituto da estrutura judiciária através da criação de setores de mediação 
pelos tribunais. Ressaltando, que não se exclui a possibilidade de utilização de outros meios de resolução de 
conflitos.

O papel dos mediadores, conforme disposição legal acima transcrita, constitui no auxílio às partes 
interessadas para que estas compreendam as questões e os interesses envolvidos para que, posteriormente, 
possam, por si mesmas, identificar a melhor solução e alternativas tendentes a pacificar a relação.
             A escolha do mediador mereceu atenção, podendo as partes escolher livremente, quando houver 
consenso, ou se não houver acordo, haverá um sorteio entre os profissionais inscritos no Tribunal que 
manterá um registro de todos os habilitados que preencherem os requisitos.

O Projeto se apropriou de alguns dispositivos que já se encontravam na lei de Mediação (PL n° 
4827/1988) preocupando-se com a qualidade do desempenho dos mediadores, prevendo hipóteses de 
instauração de procedimentos administrativos, exclusão de nomes do cadastro do respectivo Tribunal e 
outras medidas de cunho sancionatório visando a conservação de um padrão ético de conduta.

Outrossim, tais dispositivos acentuam a necessidade de magistrados, advogados, defensores públicos 
e membros do Ministério Público estimularem a conciliação e a mediação no intuito da instrumentalidade e 
no cumprimento dos objetivos sociais do processo.

1. A sistematização da mediação no âmbito dos conflitos familiares.
A mediação familiar é um meio capaz de viabilizar uma verdadeira ação revolucionária, dando suporte 

e amenizando a crise que permeia o nosso ordenamento jurídico, possibilitando um resgate da imagem do 
poder Judiciário perante o cidadão.

A positivação dos meios alternativos de resolução de conflitos mostra um verdadeiro avanço na 
democratização da justiça, reconhecendo o descompasso dos meios tradicionais em dar uma resposta 
satisfatória às lides.

A reforma do Judiciário e a mediação familiar são temas que se relacionam por produzirem um 
esforço coerente e integrado a fim de atingir o objeto de aperfeiçoar a prestação jurisdicional.  

“Os dois complexos temas estão justapostos no título que ora se desenvolve: a 
mediação familiar sob a ótica do Direito, em busca de um conceito material ao instituto 
que já se tornou um modismo, e a reforma do Judiciário, correspondendo a uma busca 
desenfreada de mecanismos teóricos e pragmáticos capazes de desenvolver eficácia 
e qualidade à distribuição de justiça, de acordo com os novos paradigmas inaugurais 
do terceiro milênio�12.

Essa sistematização do instituto da mediação, em uma perspectiva de políticas públicas, parece ser o 
caminho mais apropriado e eficiente para impulsionar essa nova forma de abordar o conflito familiar. Com 
base em seu caráter autocompositivo, é permitido a busca em satisfazer as necessidades e interesses das 
partes, assim como tornando possível a continuidade das relações das pessoas envolvidas nos conflitos.
        Em outras palavras, a inserção da mediação na legislação brasileira é uma clara tentativa de dotar o 
nosso ordenamento jurídico de institutos e procedimentos capazes de fazer frente a um tipo de conflito de 
natureza peculiar, qual seja, o conflito familiar.

Com efeito, consiste em um esforço em proporcionar um novo olhar sobre o contencioso familiar, 
oferecendo respostas novas e mais adequadas à nossa realidade. Apesar de parecer uma contradição com 
os paradigmas básicos do instituto, a vinculação da mediação a uma lógica de sistematização permite atribuir 
uma maior difusão e legitimidade social13.
novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf (acessado em 11/10/11).
12   BARBOSA, Águida Arruda. Mediação familiar: instrumento para a reforma do Judiciário Coleção 
Leituras complementares Direito Civil:Direito das Famílias. Editora Juspodvm. 2010. Página 385.
13   Por el contrario, estimo que en la primera etapa de divulgación y legitimación social de la mediación 
–y aun a riesgo de aparecer en contradicción con los postulados básicos de este proceso– es necesario 
vincularla al sistema judicial y establecer la comparecencia obligatoria a programas de mediación anexos 
a los tribunales. considero además que su inserción cultural exige que estos programas sean profusa y 
adecuadamente difundidos a la comunidad, sean de fácil acceso y de costo cero para las familias. Por último, 
estimo que el estado debe ejercer un fuerte control en la calidad de la formación de los mediadores familiares 
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As motivações para a incorporação do instituto no Projeto do novo Código de Processo Civil 
variam desde um desejo em aumentar o acesso a sistemas de resoluções de conflitos diferenciados para 
toda a população até o anseio em alcançar um ideal de qualidade de soluções, visto que haverá uma maior 
colaboração das partes.  

Essas motivações ganham maior destaque no âmbito do contencioso familiar, visto o caráter dinâmico 
e evolutivo inato às relações familiares. São relações que perduram no tempo, onde um meio tradicional 
de atividade jurisdicional eternizado na dinâmica de que uma parte deva sair como ganhadora e a outro 
como perdedora não é o ideal. É necessário romper com um critério individualista próprio do nosso direito, 
permitindo que os envolvidos no litígio familiar colaborem e participem do processo, esperando que assim as 
relações possam continuar atemporais14. 

As sentenças judiciais, numa perspectiva usual, buscam resolver uma questão pontual, não considerando 
um plano de ação mais abrangente destinado a prevenir e enfrentar futuras controvérsias. Essa perspectiva, 
por vezes não se amolda aos litígios familiares, atentando para o fato de possuírem, por definição, relações 
interdependentes e contínuas no tempo, desenvolvendo em um contexto emocional. Sendo assim, a inserção 
da mediação familiar na estrutura do Judiciário permite que tais lacunas possam ser preenchidas.

Todavia, com base no acima exposto, é necessário refletir se a simples sistematização do procedimento 
de mediação na legislação brasileira é suficiente para a sua completa aderência e prática regular, ou, se será 
necessário um processo mais profundo de adaptação, um novo paradigma cultural.

Para evitar que essa iniciativa da Comissão de Juristas do projeto do novo Código de Processo Civil, 
traduza um mero mecanismo de emergência para a contenção de excessos, é preciso uma reflexão mais 
profunda sobre as causas que desencadearam o conflito.

Faz-se mister observar que a realização de atos administrativos, inserção de mecanismos e novos 
institutos não é suficiente para desafogar o Judiciário.O verdadeiro caminho para a transformação consiste 
em uma mudança cultural que deve envolver todos os operadores do Direito e os jurisdicionados.

Segundo Águida Arruda Barbosa, não há que se falar em Reforma, mas em uma Mudança do Judiciário 
pautada na incorporação de novos paradigmas:

“Quando se fala de Reforma do Judiciário, pressupõe-se a manutenção do sistema com 
certas alterações, numa abordagem de contenção dos efeitos. No entanto, quando se 
fal de Mudança do Judiciário-e não apenas a reforma- já constitui uma abordagem 
mais profunda, a partir das causas que deram origem ao satus quo, impondo uma nova 
de mentalidade, a construção de uma cultura capaz de absorver os anseios do cidadão 
que clama por justiça e proteção do Estado”15.   

Neste diapasão, é preciso salientar que a realidade do ordenamento jurídico brasileiro ainda é pautada 
pela idéia do litígio onde o diálogo com a outra parte nunca é considerada como primeira opção.

O sentido e o alcance desta idéia serão desenvolvidos a seguir.

2. Mudança na mentalidade: construção de um novo paradigma cultural
O padrão de ensino nas academias de Direito no Brasil é voltado, quase que em caráter totalitário, 

para uma solução contenciosa, não havendo um incentivo na formação de operadores de Direito direcionados 
à solução não contenciosa de litígios.

“O grande obstáculo, no Brasil, à utilização mais intensa da conciliação, da mediação e 
de outros meios alternativos de resolução de conflitos, está na formação acadêmica 
dos nossos operadores de Direito, que é voltada, fundamentalmente, para a solução 

y en los servicios que éstos prestan. sólo así se podrá cumplir con el cometido de la política pública de 
justicia delineado: ampliar y mejorar la oferta de tutela jurisdiccional. (en PAVEZ Macarena Vargas. Mediación 
obligatoria. Algunas razones para justificar su incorporación. Revista de derecho Vol. XXI – n° 2. Diciembre 
2008. Página 185.
14  Por el contrario, la adjudicación que supone la definición de vencedores y vencidos no hace sino 
ahondar las diferencias y desacuerdos al interior de las familias. Por ello se considera que este tipo de 
problemáticas exigen dejar atrás un criterio individualista y lineal propio de nuestro derecho dar paso a 
un criterio integrador y sistémico, que permita la mantención de  las relaciones parento-filiales más allá de 
la ruptura de pareja(en PAVEZ Macarena Vargas. Mediación obligatoria. Algunas razones para justificar su 
incorporación. Revista de derecho Vol. XXI – n° 2. Diciembre 2008. Página 185).
15  BARBOSA, Águida Arruda. Mediação familiar: instrumento para a reforma do Judiciário Coleção 
Leituras complementares Direito Civil:Direito das Famílias. Editora Juspodvm. 2010. Página 392.

contenciosa e adjudicada dos conflitos de interesse. Vale dizer, toda ênfase é dada à 
solução dos conflitos por meio de processo judicial, onde é proferida uma sentença, 
que constitui a solução imperativa dada pelo juiz como representante do Estado “16. 

O bacharel em Direito com uma formação altamente dogmática e positivista se projeta na prática 
forense, fazendo com que as relações intersubjetivas se judicializem em proporções agudas, levando a uma 
litigância constante e desproporcional. Esse incentivo à litigância vem desde o jovem advogado e se infiltra na 
sociedade como um todo, prevalecendo a idéia de que vale a pena litigar.

  Essa mentalidade enraizada nas academias e perpetuada no tecido social prevalece atualmente e é 
consubstanciada na solução trazida autoritativamente pelo juiz através da sentença. Observa-se uma cultura 
da sentença, onde não parece haver muito espaço para meios alternativos.

Nesse ínterim, importante transcrever as lições do Professor Kazuo Watanabe:
“Disso nasceu a chamada cultura da sentença, que se consolida assustadoramente. 
Os juízes preferem proferir sentença ao invés de tentar conciliar as partes para a 
obtenção da solução amigável dos conflitos. Sentenciar, em muitos casos, é mais fácil e 
mais cômodo do que pacificar os litigantes e obter, por via de conseqüência, a solução 
dos conflitos”17 

 
              Fica claro que a mudança não depende somente do Poder Judiciário ao inserir em sua estrutura 
a mediação, mas, de todos os jurisdicionados, envolvendo não somente os operadores de Direito, mas toda 
a comunidade jurídica. A demanda é por um processo de reeducação dos sujeitos envolvidos na relação 
jurisdicional. É preciso criar uma nova cultura de fortalecimento desse instituto para tornar possível a prática 
da mediação no Brasil.

Não é possível funcionar um sistema com uma dinâmica unilateral, recaindo a responsabilidade de uma 
transformação somente no âmbito legislativo. Deve haver um incentivo em trabalhar com a solução pacífica 
e negociada dos problemas que surgem, visando a estruturar um processo de formação para a pacificação 
social no âmbito contencioso. Esse incentivo deve acontecer desde o início da formação dos operadores do 
Direito.

Outro aspecto a ser considerado é a linguagem da mediação. A mediação não é transmitida por uma 
linguagem entendida intelectualmente ou cientificamente, não se amoldando a um processo de compreensão 
lógico. 

Nesse sentido, importante trazer à baila os ensinamentos do ilustre Professor Luis Alberto Warat:
“Não é possível abordar um processo de mediação por meio de conceitos empíricos, 
empregando a linguagem da racionalidade lógica. A mediação é um processo do 
coração; o conflito, precisamos senti-lo ao invés de pensar nele; precisamos, em termos 
de conflito, sê-lo para conhecê-lo. Ser e conhecer, não há outro conhecimento”18. 

A mediação trabalha sob uma perspectiva diferente o conflito. O foco é o lado oculto, a subjetividade, 
a camada mais profunda, mais latente do conflito. Ir além da formalidade, um olhar que transcende o conteúdo 
manifesto da disputa.

“Os conflitos reais, profundos, vitais, encontram-se no coração, no interior das pessoas. 
Por isto é preciso procurar acordos interiorizados. E por isso a mediação precisa 
escolher outro tipo de linguagem. Ela precisa da linguagem poética, da linguagem dos 
afetos, que insinue a verdade e não a aponte diretamente; simplesmente sussurre, e 
não grite. Um sentido vem a nós quando há uma conexão profunda. Uma linguagem 
usada como estratégia, de tal modo que os corações em conflito possam ser tocados. 
Estamos falando de uma linguagem poética sem nenhuma pretensão estética ou 

16  WATANABE, Kazuo. A mentalidade e os meios alternativos de solução de conflitos no Brasil. Mediação e gerenciamento 
do processo- Revolução na prestação jurisdicional-Guia prático para a instalação do setor de conciliação e mediação ( coord.. Ada 
Pellegrini Grinover, Kazuo Watanabe e Caetano Lagrasta Neto). São Paulo. Editora Atlas. 2007. Página 06.
17  WATANABE, Kazuo. A mentalidade e os meios alternativos de solução de conflitos no Brasil. Mediação e gerenciamento 
do processo- Revolução na prestação jurisdicional-Guia prático para a instalação do setor de conciliação e mediação (coord.. Ada 
Pellegrini Grinover, Kazuo Watanabe e Caetano Lagrasta Neto). São Paulo. Editora Atlas. 2007. Página 07.
18   WARAT, Luis Alberto. Surfando na pororoca: o ofício do mediador. Florianópolis. Editora Fundação 
Boiteux. 2004. Página 29. 
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literária. E uma poesia, às vezes, rústica, sempre exaltada por sua maneira indireta, 
feminina de insinuar coisas”19. 
             

O cerne da mediação é a percepção do conflito como um todo, considerando todos os seus aspectos, 
inclusive os ocultos e interiorizados. Sendo assim, a lei deve ser considerada apenas como um ponto de 
referência, visto que vários outros aspectos podem ser utilizados na mediação visando resolver o problema.

O mediador procura alcançar o sentimento das partes, busca intervir além do conflito, visto que os 
conflitos não se encerram apenas se modificam, se transmudam. Não se preocupam em interpretar, mas, em 
auxiliar as próprias partes a intervir sobre si mesmas.  

O ordenamento jurídico está preocupado em obter uma uniformização comportamental, eliminar os 
caracteres subjetivos. Enquanto na mediação, analisar as entrelinhas é o essencial, fugindo da uniformização 
e aceitando que cada caso, por mais rotineiro que possa parecer, é sempre único e deve ser encarado com 
máxima cautela.

O desenvolvimento da mediação não é pré-estabelecido, não segue um roteiro. Não há que se falar 
em uma única resposta, em certo ou errado, ganhador ou perdedor. Há uma substituição da imposição da 
decisão judicial pela liberdade das decisões dos jurisdicionados.

O suporte da mediação está mais direcionado ao interior das pessoas envolvidas no conflito, indo 
além de uma perspectiva puramente normativista. A norma não irá trazer as respostas necessárias para o 
desenvolvimento adequado da mediação. O mediador terá que se valer de um processo de sensibilidade, 
aproximando-se dos envolvidos do conflito livre do senso comum dogmático típico da comunidade jurídica.

A mediação precisa ser entendida, vivida, acionada com outra cabeça, a partir de outra 
sensibilidade, refinada e ligada com todas as circunstâncias, não só do conflito, mas do 
cotidiano de qualquer existência. Quem vai mediar, precisa estar ligado com a vida20.

 
 
 Conclusões

O presente trabalho procurou apresentar a temática atual da inserção de mecanismos alternativos 
de resolução de conflitos, em especial a mediação, no projeto do Código de Processo Civil em tramite no 
Senado Federal.

No projeto do novo Código vislumbra-se uma preocupação em criar mecanismos e novos 
procedimentos compatíveis com a realidade dos jurisdicionados e em sintonia com as demandas da sociedade 
contemporânea. 

Com efeito, busca-se uma adequação com parâmetros em um Estado Democrático de Direito, 
visando uma participação mais efetiva e democrática dos envolvidos no conflito judicial. É justamente nessa 
perspectiva que se apresenta com a mediação como um instrumento facilitador para o desenvolvimento dos 
paradigmas do Estado Democrático de Direito. 

Outrossim, foi analisado a mediação no âmbito dos conflitos familiares como o carro chefe para uma 
verdadeira ação revolucionária e de mudança no judiciário.Na verdade a sistematização do instituto contribui 
para impulsionar essa nova abordagem do conflito familiar.

A problemática discutida foi se a simples inserção de tal instituto no nosso ordenamento seria suficiente 
para o seu completo desenvolvimento pela sociedade. É indiscutível a tentativa da Comissão de Juristas 
responsáveis pela elaboração do PL 166/2010 em realizar mudanças ao  inserir mecanismos alternativos 
objetivando um maior acesso à justiça.

Todavia, a questão levantada é que a normatividade pode não passar de uma mera ilusão caso não se 
entenda a linguagem do instituto da mediação. Assim como, a necessidade de uma mudança de mentalidade 
que deve se operar desde o início da graduação nas academias de Direito. 

Buscou-se esclarecer a característica subjetiva da mediação, que se afasta de um caminho pré-
concebido e uniformizado, para chegar ao âmago do problema, olhando para o interior dos jurisdicionados. 
Ficou provado que a mediação é um trabalho que exige muito mais uma sensibilidade do que uma interpretação 
normatividade. Afinal, ‘quando as pessoas sentem sem interpretar, crescem ”( WARAT, Luis Alberto).

19  WARAT, Luis Alberto. Surfando na pororoca: o ofício do mediador. Florianópolis. Editora Fundação 
Boiteux. 2004. Página 29.
20  WARAT, Luis Alberto. Surfando na pororoca: o ofício do mediador. Florianópolis. Editora Fundação 
Boiteux. 2004. Página 31.
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“IRREGULARIDADES” LEGAIS EM FAVOR DO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL
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RESUMO

Este trabalho tem como intento verificar, com base nos instrumentos legais, as irregularidades no uso e 
ocupação do solo no município de João Pessoa-PB, bem como a evolução da modificação no tratamento 
das áreas de preservação permanente, em caráter público e social (seja no plano prático e técnico, seja no 
aspecto legal), considerando a participação e responsabilidade do poder público para o favorecimento de 
grandes construções. Para o desenvolvimento deste projeto, foi utilizado o método de abordagem indutivo 
de pesquisa a partir das técnicas de pesquisa bibliográfica e documental para análise dos instrumentos legais 
relativos ao tema, considerando como principal documento o Plano Diretor do município de João Pessoa 
(1994) aliado a estudos de caso para ilustração da temática. Neste contexto, é importante considerar que a 
construção civil se apresenta no cenário atual como um dos pilares da economia brasileira, sendo responsável 
pelo aumento na média do PIB nacional, superior aos setores industrial, agropecuário e de serviços, o que faz 
com que políticas públicas desprendam atenção a este setor, colocando-o como prioridade. Suas atividades 
também despertam interesse dos ambientalistas devido ao impacto ambiental gerado pelo consumo de 
recursos naturais. A estrutura da legislação ambiental vem se consolidando com uma série de instrumentos 
para o planejamento, a gestão ambiental e a fiscalização desde a década de 1980, com a implementação da 
Política Nacional de Meio Ambiente (Lei 6.938) no Brasil, a partir de 1981, e do capítulo dedicado ao Meio 
Ambiente na Constituição Federal de 1988. Esta pesquisa objetiva ser instrumento para conscientização das 
irregularidades legais que favorecem a construção civil.

Palavras-chave: Uso e Ocupação do Solo; Plano Diretor; Construções Irregulares; Legislação Ambiental.

ABSTRACT

This work intends to verify, based on legal instruments, the irregularities in the use and occupation of land in 
the city of João Pessoa (Brazil), as well as the evolution of change in the treatment of permanent preservation 
areas, in public and social character (either for practical and technical, either for legal aspect), considering the 
participation and responsibility of the government for favoring large buildings. To develop this project, we use 
the method of inductive research approach from the techniques of documentary and bibliographical research 
for analysis of the legal instruments relating to the theme, considering the MasterPlan of João Pessoa (1994) 
as the main document, combined with studies case to illustrate the theme. In this context, it is important to 
consider that the building in the current scenario presents itself as one of the pillars of the Brazilian economy, 
accounting for the increase in the average national GDP, higher than the industry, agricultural and services 
sectors, which means that public policy detach attention to this sector, as a priority. Its activities also attract 
the interest of environmentalists because of the environmental impact generated by the consumption of 
natural resources. The structure of environmental legislation has been consolidated with a number of tools 
for planning, environmental management and monitoring since the 1980s, with the implementation of National 
Environment Policy (Law 6938) in Brazil, since 1981, and the chapter on the Environment in the Constitution 
of 1988. This research aims to be a tool for awareness of legal irregularities that favor the construction.

Keywords: Use and Occupation of Land, Master Plan, Irregular Buildings, Environmental Legislation.

1  Mellyne Palmeira Medeiros: Arquiteta e Urbanista. Professora dos Departamentos de Edificações 
e Mineralogia – IFPB. Graduanda em Engenharia Civil – UFPB. Pós-Graduanda em Gestão Ambiental. 
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1 INTRODUÇÃO

O início do processo de desenvolvimento da legislação ambiental no Brasil data da década de 1980, com 
a criação da Lei 6.938/1981 e da Constituição Federal de 1988. A Legislação Ambiental vem se consolidando 
com uma série de instrumentos para o planejamento, a gestão ambiental e a fiscalização, e visa, sobretudo, 
sintetizar o crescimento econômico com proteção ambiental. 

Segundo ARAUJO (2005), a partir de um quadro de desenvolvimento nacional, verifica-se que a 
construção civil é reconhecida como o principal setor industrial causador de impactos ambientais, através 
do consumo de recursos naturais, pela modificação da paisagem ou pela geração de resíduos, potencializados 
devido a sua associação com outros problemas críticos de ordem econômica e social. Assim, tornam-se 
objeto deste estudo as questões legais em relação às modificações do uso e ocupação do solo, em caráter 
público e social, considerando a participação e responsabilidade, principalmente, do poder público para o 
favorecimento ao setor da construção civil.

As obras da construção civil devem obedecer às legislações vigentes. No âmbito municipal, prevalece 
o Plano Diretor, que tem como objetivo assegurar o desenvolvimento integrado das funções sociais da cidade, 
garantir o uso socialmente justo da propriedade e do solo urbano e preservar, em todo o seu território, 
os bens culturais, o meio ambiente e promover o bem estar da população. A política de desenvolvimento 
urbano do Município de João Pessoa deve seguir as normas estabelecidas em seu Plano Diretor, considerado 
instrumento estratégico para orientar o desempenho dos agentes públicos e privados na produção e gestão 
do espaço urbano. 

A par dessas questões, este trabalho tem por objetivo analisar as “transformações” que estão se 
processando na área que compreende os bairros Altiplano Cabo Branco e Portal do Sol, bem como o setor 
Parque Cabo Branco, que incorpora ainda parte dos bairros Cabo Branco e Ponta dos Seixas. A escolha 
deste recorte espacial se justifica pela expansão urbana do município na direção Sul desde a década de 1970, 
estimulada pela propaganda imobiliária que vem apresentando à classe burguesa uma nova forma de morar 
que valoriza os conceitos de segurança e qualidade de vida que o loteamento fechado é capaz de oferecer. 
Além disto, é também nesta área que está situada a Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, símbolo 
do desenvolvimento cultural e artístico e de alta polarização turística, de que trataremos a seguir pela sua 
implantação em zona especial de preservação.

Com base nos instrumentos legais, é possível verificar o tratamento das áreas de preservação 
permanente atrelado ao crescimento do setor da construção civil, que se reflete no processo de adensamento 
urbano favorecendo mudanças do uso e ocupação do solo em algumas áreas do município. Neste contexto, 
cabe inicialmente apresentar, de forma genérica, quais os aspectos que giram em torno do tema, ou seja, os 
instrumentos legais e seus impactos no que se refere ao uso e ocupação da área urbana. 

2 PANORAMA SOCIAL, ASPECTOS LEGAIS E INTERESSE POLÍTICO

Apesar dos avanços nas políticas socioambientais, verifica-se que interesses políticos podem favorecer 
determinados empreendimentos causadores de impactos ambientais que preferem utilizar paliativos a produzir 
o desenvolvimento ambiental. Assim, a lei e a política se tornaram elementos para respaldo da dinâmica do 
tempo no espaço, resultando nas transformações ocorridas na área em estudo.

O meio ambiente possui um aparato de leis e decretos para protegê-lo, entretanto, a lei por si só não 
tem o poder de realizar esta proteção. Deste modo, ocorre uma não efetivação do Direito, e em função do 
interesse público advêm certas “concessões”, ou seja, algumas abstenções legais. Muitas vezes, observa-se o 
poder público como o principal responsável pela absoluta confusão reinante no ordenamento territorial, com 
ocupação que desrespeita normas urbanístico-ambientais e traz sérias consequências. 

Milton Santos (1990) relata que a produção do espaço urbano representa um processo dinâmico, 
onde os conteúdos econômicos, sociais e políticos do espaço urbano são alterados continuamente de 
maneira inter-reativa em relação à sociedade. Este processo é marcado pela emergência de crises e conflitos 
entre os agentes que produzem a cidade e o urbano. Assim, o autor aponta que os agentes produtores 
da cidade são agentes sociais concretos, distribuídos nas esferas estatal, privada e sociedade civil, e com 
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práticas que se combinam ou que são contraditórias. Essas práticas são as ações ou iniciativas desses 
agentes que apresentam denominadores comuns, mas adotam distintas estratégias. Estas, por sua vez, variam 
constantemente e expressam o dinâmico jogo de interesses que há entre eles. 

A partir deste relato, podemos afirmar que esses agentes fomentam a produção da cidade capitalista, 
pressionando o Estado no que tange à definição ou redefinição do tipo de uso da terra urbana, com o 
objetivo de obterem o máximo de lucro através da extração de renda absoluta. De forma geral, o Estado e 
a iniciativa privada são parceiros no processo de expansão das cidades. Neste enfoque, têm-se as relações 
sociais como marco jurídico para o zoneamento do uso do solo urbano, garantindo que a operação estatal 
no espaço urbano sob a lógica capitalista não está dissociada dos interesses, iniciativas e estratégias de 
frações de classe que buscam realizar seus projetos a partir da ação devidamente orientada do Estado.  

Do ponto de vista da produção do espaço urbano, a natureza agrega valor de uso ao espaço, estimulando 
a iniciativa privada a tentar apropriá-la. Segundo PENNA (2002), a natureza ou os seus atributos estéticos e 
ambientais tornam-se mais um recurso a ser explorado pelo capital imobiliário no intuito de atrair demanda 
para a comercialização dos lotes. Há um componente bastante contraditório nisso tudo, qual seja, ao 
mesmo tempo em que os promotores imobiliários anunciam as amenidades como um importante recurso 
ambiental local, estão contribuindo para torná-los ainda mais raros no espaço urbano. 

Com base em Lefebvre (1976), temos que a natureza passou a ser tratada como bem de valor, 
pontuando o meio ambiente como um dos aspectos da crise urbana atual. A partir da escassez dos bens 
naturais que outrora eram abundantes, as amenidades naturais agregam valor. Onde a paisagem verde é 
atrativa aos compradores dos lotes, fica bastante explícito que esses bens produzidos pela natureza se 
inserem como a nova mercadoria verde.

A legislação brasileira relativa ao solo urbano é ampla, embora uma parte dela seja recente. O 
parcelamento do solo, por exemplo, é regulamentado pela Lei Federal 6.766/1979, o que implica dizer que 
todos os loteamentos têm de estar em conformidade com esta lei para que seja aprovado pela Prefeitura 
Municipal. Além disso, é preciso levar em conta o zoneamento urbano-ambiental relativo ao uso do solo, que 
é estabelecido pelo município em consonância com a legislação federal pertinente. É importante frisar que 
o adensamento urbano intensifica o uso dos recursos naturais disponíveis, eliminam-se coberturas vegetais 
para o favorecimento de novos loteamentos.

Outro aspecto legal que merece ser analisado refere-se à apropriação do espaço público, a partir 
da construção de condomínios fechados horizontais, os quais não possuem legislação especifica no plano 
municipal, nem federal. A ausência de suporte jurídico para a instalação de condomínio fechado horizontal 
justifica-se pelo fato de a Lei Federal nº 6.766/1979 ou a Lei Federal nº 9.785/1992, que a altera e a 
complementa, não serem aplicáveis a este tipo de empreendimento, tratando apenas de condomínios abertos.  
Por sua vez, a Lei Federal nº 4.591/1964 só se reporta aos condomínios do tipo blocos de apartamentos, 
separados por vias internas que não constituem ruas e que, portanto, não envolvem o fechamento de 
logradouros públicos como praças, ruas e jardins, para o conjunto da coletividade urbana, tal como acontece 
nos condomínios fechados horizontais.

Desse modo, ainda que a Prefeitura Municipal procurasse adotar esse caminho, os autores SPOSITO 
(2006) ressalta a sua questionável legalidade, pois toda concessão de uso é um ato contratual que deve se 
pautar no interesse da coletividade, o que não se aplica ao caso dos condomínios fechados horizontais.

No entanto, divergindo deste ponto de vista, André Brawerman (2001, p. 15) afirma que, na adoção 
desse instrumento jurídico, o interesse social seria resguardado, na medida em que “as pessoas que se 
organizam em loteamento fechado estão dispostas a custear os serviços públicos e equipamentos urbanos 
que, a princípio, deveriam ser prestados pela Administração Pública”.

Embora este aspecto se apresente como favorável para o poder público municipal, entendemos que 
ele não resolve o principal problema constituído por essas “cidadelas fortificadas”. Ou seja, ao impedir 
a fruição da coletividade urbana no espaço público, os condomínios fechados horizontais tornam alguns 

2  As leis federais que se referem às intervenções para fins urbanos são a Lei nº 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979, e a Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964. A primeira trata sobre o parcelamento do 
solo para fins urbanos e a segunda, de condomínio em edificações e das incorporações imobiliárias. Existe 
também a Lei nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999, que altera alguns aspectos da primeira lei mencionada.

fragmentos da cidade impermeáveis ao livre acesso da maior parte dos cidadãos.  

Portanto, percebe-se  que  a legislação, por si só, não apresenta condição suficiente para sanar os 
problemas urbanos e ambientais, que carecem de um planejamento urbano integrado à realidade concreta da 
cidade, considerando as limitações da legislação urbanística.  Ass im, o  planejamento urbano não deve perder 
de vista o contexto sociocultural local em que está inserido.

3 ESTUDOS DE CASO: LEGALIZAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NO BAIRRO 
DO ALTIPLANO

De acordo com o Plano Diretor do município de João Pessoa, o Altiplano do Cabo Branco encontra-
se em zona de restrição adicional, mas especificamente em Zona Especial de Preservação, à qual o interesse 
social de preservação de características ambientais, paisagísticas, históricas e culturais, como patrimônio 
comum, impõe normas especificas e diferenciadas para o uso e ocupação do solo (Figuras 01 a 03). 

   

Fig. 01 – Ocupação da cidade de João Pessoa em 2006 – Destaque para localização dos bairros estudados 
(Fig.02). Fonte: Prefeitura Municipal de João Pessoa, 2007, editado por Natália SÁ. Fig. 03 – Detalhes do 
mapa de uso e ocupação do solo de João Pessoa, de acordo com a Lei Municipal n° 2.699/1979. Plano Diretor 
Lei Complementar n°03/1992 e Decreto Municipal n° 5.363/2005. Última atualização: Janeiro/2007

Na área de estudo, as ações do Estado como agente produtor do espaço urbano superam a dotação 
de benfeitorias ou o ordenamento jurídico do solo urbano. Assim, o incentivo à expansão deste setor da 
cidade, não só ultrapassa a escala intra-urbana como exprime interesses exógenos ao lugar.

Há muito tempo que os proprietários fundiários e os promotores imobiliários expressam o desejo 
de que o poder público municipal altere o zoneamento, permitindo um maior nível de aproveitamento do 
solo urbano, inclusive, liberando a verticalização na faixa compreendida pelo Altiplano Cabo Branco, Portal 
do Sol e Costa do Sol. A defesa de tais alterações no zoneamento do uso do solo visa em especial 
à reprodução do capital e é revestida de um discurso de apologia ao progresso como solução para os 
problemas da cidade.

Sendo assim, no desenvolvimento desta pesquisa, consideramos que a disposição do Estado no sentido 
de buscar viabilizar a expansão imobiliária e turística com vistas à maximização da reprodução capitalista, é 
um fator fundamental a ser considerado para a compreensão da produção socioespacial do Litoral Sul de 
João Pessoa.

Além disso, trataremos de analisar os condomínios fechados horizontais implantados na área de estudo, 
como sinais representativos de uma nova configuração espacial voltada para a moradia de estratos sociais de 
elevado poder aquisitivo. Esses novos produtos imobiliários tendem a alterar sobremaneira o conteúdo social 
e econômico do Litoral Sul da cidade, bem como implicam em novas relações de sociabilidade.
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3.1 A Estação Cabo Branco - Ciência, Cultura e Artes 

A Estação Cabo Branco Ciência, Cultura e Artes pode ser considerada como empreendimento de 
impacto, caracterizado por, na ocasião se sua implantação, vir a sobrecarregar a infra-estrutura básica, a rede 
viária e de transporte ou provocar danos ao meio ambiente natural ou construído. Está situada na zona 
Parque do Cabo Branco, no bairro Cabo Branco, que teve parte de sua área verde desmatada para instalação 
do equipamento.

       
Figs. 04, 05 e 06: Detalhe do mapa de uso e ocupação do solo de João Pessoa, de acordo com a Lei 
Municipal n° 2.699/1979. Plano Diretor Lei Complementar n°03/1992 e Decreto Municipal n° 5.363/2005. 
Última atualização: Janeiro/2007, com destaque para localização da Estação Ciência, Cultura e Artes. Fonte: 
GoogleEarth, Editado por Natália SÁ (2011).

A questão socioambiental que envolve esses empreendimentos torna-se importante, uma vez que, 
deficiências no planejamento turístico associadas à ausência ou falhas no planejamento ambiental da atividade 
e visão imediatista de empreendedores (incluindo o setor público) têm tornado tais projetos extremamente 
impactantes, não somente no que se refere ao meio físico, mas, também, ao ambiente sociocultural. 
Utilizando-se do argumento econômico como justificativa, os Megaprojetos, com o auxílio da mídia, ganham 
rapidamente o respaldo das populações locais, atraídas pelo desenvolvimento material proporcionado pelo 
turismo (CRUZ, 1997).

Desse modo, os empresários do setor imobiliário entendem que o estímulo ao turismo representaria um 
fator de valorização das áreas adjacentes. O poder público busca, ao apoiar estes incentivos, uma alternativa para 
o desenvolvimento socioeconômico da Paraíba. 

Houve mudanças a partir de decretos. Segundo o artigo 3º do Decreto Municipal 5.363/2005, que versa 
sobre o uso e ocupação do solo urbano do Altiplano Cabo Branco que passou a ser Setor de Amenização 
Ambiental (SAA), que segundo o artigo 7º em seu inciso XXXII de 23 de dezembro de 2008, edição especial, 
dispõe que essas zonas são porções do território com o objetivo de possibilitar o uso de áreas frágeis de forma 
sustentável, por meio de usos e atividades compatíveis, não poluentes, com ocupação de baixa densidade e alta 
permeabilidade do solo favorecendo o micro-clima e, priorizando os condomínios ecológicos e sustentáveis. 

Contudo, o que há de mais recente sobre o ordenamento do uso do solo urbano no Altiplano do Cabo 
Branco é que a Prefeitura Municipal sancionou um novo zoneamento urbano-ambiental para esta área, por meio 
do Decreto Municipal nº 5.343, de 28 de junho de 2005. De forma semelhante ao zoneamento anterior, os índices 
urbanísticos impõem fortes restrições ao uso do solo.

A Estação Ciência está situada em área de falésia, que possui uma composição maleável e frágil, por 
sua constituição e pela forma em que se apresenta o relevo. Assim, o empreendimento produziu mudanças 
intensas na paisagem local, através dos processos erosivos naturais potencializados pelas ações do homem com 
o desmatamento significativo de uma fatia de mata atlântica. Como se observa a partir da retirada de toda a 
cobertura vegetal para a execução da terraplenagem no local.

Se levarmos em consideração os ordenamentos jurídicos para a área onde foi implantada a Estação 
Ciência, não poderia ter sido construído um empreendimento com impacto ambiental relevante, devido a 
fragilidade da falésia. Como já mencionado, o Plano Diretor da cidade de João Pessoa que em seu artigo 
39 inciso II considera o Altiplano do Cabo Branco como sendo uma zona especial de preservação, ficando 

tombado, para fins de preservação e conservação. Apesar da existência da lei, verifica-se que concessões, 
ou melhor, abstenções legais foram feitas para a execução da obra atendendo o interesse público, que nem 
sempre é pensando em privilegiar a interesse da maioria da população, mas sim no interesse dos agentes 
produtores do capital.  

Assim como na construção da Estação Ciência, o bairro do Altiplano Cabo Branco sofreu mudanças 
significativas perdendo grande porção da sua cobertura vegetal natural, para a construção de condomínios 
residenciais horizontais também previstos no decreto municipal 5.343/2005. Após a construção da Estação Cabo 
Branco, assim como a mudança legal da classificação daquela área urbana, que passou de Zona de Restrições 
Adicionais, para Zona de Adensamento Prioritário, o bairro se tornou a grande vedete das construtoras locais e 
atraiu também algumas construtoras sediadas em outros estados.

3.2 Os condomínios fechados

3.2.1 Sobre a formação dos condomínios horizontais fechados

Com o surgimento da Lei de Terras no Brasil, em 1850, foi incentivada a institucionalização da 
propriedade privada. Este fato desencadeou a expansão das cidades através do parcelamento do solo e de 
loteamentos urbanos, como assim aponta MAIA (2006):

A divisão das cidades em lotes foi na verdade algo que se deu a partir da Lei de Terras, 
eportanto, foi a atitude necessária para transformar o solo urbano em ‘mercadoria’. 
Muito embora a Lei de Terras no Brasil tenha surgido voltada principalmente para a 
terra rural, é ela que também irá regulamentar a propriedade privada urbana e que vai, 
portanto, consagrar a expansão das cidades a partir dos loteamentos. (MAIA, 2006)

Este modelo de implantação de casas e edifícios de apartamentos em lotes urbanos foi a opção 
convencional de moradia desde o século XIX até a década de 1970, quando, a exemplo da cidade de São 
Paulo, começam a surgir novas propostas imobiliárias de habitação: os flats; os condomínios fechados (verticais, 
de edifícios de apartamentos, e horizontais, de casas); além dos loteamentos fechados, implantados fora do 
perímetro urbano das regiões metropolitanas, sem grandes provimentos urbanos e com problemas de 
acessibilidade.

A partir da década de 1980, a construção de loteamentos fechados cresce. A busca por ocupação 
das áreas mais periféricas e sem infra-estrutura urbana pode ser explicada pela dificuldade em se encontrar 
áreas disponíveis na cidade e pelo preço do solo. Essas condições impostas pela nova forma de implantação 
habitacional são aceitas, em sua maioria, pela população de média e alta renda, que alega interesse neste tipo 
de empreendimento devido à violência que se instala nas cidades. Este fato evidencia mudança das relações 
sociais nos espaços públicos, que vem ocorrendo desde os tempos de modernidade, e levou a burguesia a 
vivenciar as relações de subjetividade no interior de suas casas, valorizando a vida e a propriedade privada 
(BENJAMIN, 1991):

Desde Luís Felipe, a burguesia se empenha em buscar uma compensação pelo 
desaparecimento de vestígios da vida privada na cidade grande. Busca-a entre suas 
quatro paredes. É como se fosse questão de honra não deixar se perder nos séculos, 
se não o rastro dos seus dias na Terra, ao menos o dos seus artigos de consumo e 
acessórios. (BENJAMIN, 1991, p.43)

A individualização dos interesses da classe dominante se associa à noção arcaica de segurança 
através do isolamento, resultando em um desenvolvimento paradoxalmente apoiado em um retrocesso. Nos 
tempos medievais, em que reinava a insegurança, a muralha delimitava uma cidade, exercendo importantes 
papeis defensivos e fiscais, garantindo proteção aos que vivem em seu interior. A partir do Renascimento, 
assume também um caráter agressivo, contribuindo para assustar os inimigos (SALGUEIRO, 1992). Com os 
loteamentos fechados, a descontinuidade territorial ocorre dentro de uma cidade, através de muros que não 
mais separam o urbano do não-urbano, mas que além de barreiras materiais, separam seus moradores por 
suas possibilidades econômicas e hábitos de consumo (SPOSITO, 2004).

A grande propaganda imobiliária acerca dos loteamentos fechados enfatiza os conceitos de segurança 



589588

e qualidade de vida suprimindo a imposição da segregação sócio-espacial, contribuindo ainda mais para o 
aumento da marginalização e violência urbana. Esta auto-segregação3 (CORRÊA, 1989) desencadeia um 
procedimento cíclico que altera o processo de crescimento da cidade e sua morfologia urbana, acentuando a 
fragmentação dos espaços e das relações sociais. Sobre esta questão, MAIA (2010) aponta:

Esta forma de habitar caracteriza-se por apresentar exclusividade social, sistemas 
de segurança, qualidade ambiental, funcionalidade e autonomia administrativa. Muito 
embora muitas dessas características pudessem já ser encontradas nos loteamentos 
abertos, há nestes um elemento fundamental que o demarca, separando-o do restante 
da cidade: o muro. (MAIA, 2010)

A construção desses condomínios, marcados pelos muros que o separam da cidade, é feita nas 
entrelinhas legais, dada a inexistência de uma legislação direcionada aos condomínios fechados, o que leva os 
incorporadores a trabalharem, registrando seus empreendimentos como loteamentos. A responsabilidade 
do governo municipal no processo de expansão das cidades, através de uma legislação local respaldada pelo 
Plano Diretor (através da idéia de que este deve prever/propor o direcionamento da expansão) é distorcida 
por incorporadores para oferecer a uma parcela da população uma nova forma de morar, que resulta no 
isolamento sócio-espacial dos condomínios fechados em relação à cidade. Tal situação é questionada por 
Villaça (2001):

[...] o que vem primeiro, o desenvolvimento urbano ou a infra-estrutura; a demanda 
por infra-estrutura (a expansão urbana) ou a oferta dela (as pontes, ferrovias, avenidas, 
túneis ou redes de saneamento)? (VILLAÇA, 2001, p. 69)

Os loteamentos fechados, que confinam direitos citadinos em seus muros, são a mais clara materialização 
e evidência da privatização do espaço público. Segundo a Lei nº. 6. 766/79, loteamento pressupõe abertura de 
novas vias públicas de circulação ou modificação de vias existentes. As vias de circulação, bem como as áreas 
comuns dos loteamentos devem ser acessíveis aos cidadãos. Os loteamentos murados, convencionalmente 
chamados de condomínios fechados, são, portanto, ilegais e tiram o direito de circulação das pessoas.

3.2.2 Condomínios horizontais fechados em João Pessoa-PB

Em João Pessoa, a maioria dos loteamentos fechados está localizada no setor sul da cidade, nos 
bairros de Cabo Branco, Altiplano Cabo Branco, Portal do Sol e Ponta dos Seixas. A expansão urbana nesta 
direção sul iniciou-se nos anos de 1970, com o conjunto habitacional Castelo Branco, seguido da construção 
de outros como: José Américo, Ernesto Geisel e Altiplano Cabo Branco. Nos anos 1980 expandiu-se com a 
implantação dos conjuntos Bancários, Mangabeira I e II e Valentina de Figueiredo.

O primeiro condomínio horizontal fechado data de 1984. Trata-se do Village Atlântico Sul, na Ponta dos 
Seixas. Anos depois, em fins da década de 1990, tais condomínios despontam como proporcionadores de status, 
segurança e qualidade de vida até os dias atuais. A falta de infra-estrutura para instalação de equipamentos 
deste porte em zonas mais afastadas do perímetro urbano é um aspecto importante deste processo que, 
invertendo a lógica de desenvolvimento, antecipa a expansão urbana à implementação dos serviços básicos. 
Estes empreendimentos estão cadastrados na Prefeitura Municipal como loteamentos abertos e não como 
condomínios fechados, visto que para construções de loteamentos fechados e condomínios horizontais 
fechados ainda não existe uma legislação específica, o que favorece o trabalho das incorporadoras nas 
entrelinhas do Código de Urbanismo e do Plano Diretor da cidade de João Pessoa. 

3  Para Corrêa, o movimento de fragmentação de áreas da cidade a partir da classe dominante, que 
opta por viver nas áreas mais privilegiadas (em serviço e/ou relevo), excluindo-se do restante da população, é 
chamado auto-segregação: “Em realidade pode-se falar em auto-segregação e segregação imposta, a primeira 
referindo-se a segregação da classe dominante, e a segunda à dos grupos sociais cujas opções de como e onde 
morar são pequenas ou nulas.” (CORRÊA, 1989, p. 64).

 

Fig. 03 – Condomínios horizontais fechados em João Pessoa: 1- Village Atlântico do Sul (1984); 2- Loteamento 
Parque Verde (1990); 3- Cabo Branco Residence Privê (1998); 4- Vila Real (1999); 5-Condomínio Alpha Village 
(2000); 6-Bougainville (2004); 7- Porta do Sol (2004); 8-Extremo Oriental (2005); 9-Bosque das Gameleiras 
(2007); 10-Bosque das Orquídeas (2007); 11-Vila do Farol (2008) – Destaque para os bairros estudados. 
Fonte: Mapa base da Prefeitura Municipal de João Pessoa, editado por Natália SÁ, 2011.

No referido contexto, o que existe como suporte jurídico para a questão é a concessão ou permissão 
do direito real de uso, criado pelo artigo 7° do Decreto Federal n° 21, de 28 de fevereiro de 1967, para 
destinação de interesse social. Na adoção deste instrumento jurídico, o interesse social é amparado quando: 

[...] as pessoas que se organizam em loteamento fechado estão dispostas a custear os 
serviços públicos e equipamentos urbanos que, a princípio, deveriam ser prestados pela 
Administração Pública. (BRAWERMAN, 2001, p.15).

Os incorporadores adotam esse procedimento com o objetivo de acelerar a tramitação para 
aprovação do empreendimento. Desta forma é que novos loteamentos continuam sendo construídos no 
litoral sul pessoense. A exploração desta região aumentou após a implantação de vias como a Avenida João 
Cyrilo da Silva (Panorâmica), a Ministro Abelardo Jurema (PB-008), a Avenida João Crisóstomo Ribeiro e a 
reestruturação da Antiga Estrada da Penha, denominada atualmente de Avenida Hilton Souto Maior. 

Percebe-se, então, neste contexto um estímulo a uma gestão urbana que visa o planejamento estratégico, 
onde a cidade é interpretada como empresa, priorizando o marketing turístico, e abandonando os planos de 
integração voltados para a totalidade da cidade.

[...] os problemas aqui colocados devem merecer a devida atenção do poder público 
municipal no intuito de buscar uma saída para tal ausência de ordenamento jurídico. É 
preciso que a cidade não se torne impermeável aos citadinos no que concerne ao seu 
direito de ir e vir, bem como ao usufruto do espaço público. (...) Afinal de contas, mais 
do que buscar um caminho jurídico viável para os condomínios, não devemos perder 
de vista que o foco da discussão é justamente o exercício pleno do direito à cidade por 
parte da coletividade urbana. (BARBOSA, 2005, p. 134)

Os aspectos de localização e inserção no espaço urbano fazem parte de um processo de reestruturação 
urbana para mudança na relação do sentido centro – periferia, que gera uma crescente especulação imobiliária, 
produzindo uma lógica de fragmentação e segregação sócio-espacial.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir de uma inquietação no sentido de buscarmos entender as transformações urbanas no bairro 
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do Altiplano no município de João Pessoa, com base nas leis e interesses políticos, verificou-se a irregularidade 
na ocupação do espaço público. Os agentes privados “estimulam” a disposição do Estado, em favorecer a 
expansão imobiliária. 

Desta forma, a gestão pública deve proporcionar um ordenamento jurídico para a implantação dos 
produtos imobiliários. Sem perder de vista, o exercício pleno do direito à cidade por parte da 
coletividade urbana. Portanto, deve-se exigir maior comprometimento dos responsáveis pela elaboração dos 
instrumentos normativos, uma vez, observado que mudanças nas legislações referentes ao uso e ocupação 
do solo podem produzir mudanças significativas, de certa forma irreversível, na produção sócio-espacial da 
cidade. 
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1 OBJETIVO

1.1 Tema 

        Direito Constitucional, Filosofia e Sociologia do Direito

1.2  Delimitação do tema

A efetividade e eficácia dos direitos fundamentais sociais, ressaltando a teoria dos de princípios 
de Dworkin, na interpretação normativa e aplicação desta no ordenamento pátrio. 

1.3 Objetivo Geral

Demonstrar como se dá efetividade dos direitos fundamentais sociais a partir da observação dos 
princípios não somente como meio de preencher lacunas normativas, outrossim na interpretação/aplicação 
da norma, ressaltando a perspectiva da teoria dos princípios de Dwrkin, na observância dos princípios.

 1.4 Objetivos específicos

-Demostrar a efetividade dos direitos fundamentais sociais a partir de uma nova abordagem de 
interpretação/aplicação baseada em princípios.

-Demonstrar a teoria dos princípios de Dworkin como critério de efetividade dos direitos 
fundamentais sociais no Estado Democrático de Direito.

-Abordar atuação da Corte Suprema (STF) ante a efetividade dos direitos fundamentais (bloco 
de constitucionalidade).

2 JUSTIFICATIVA

Este trabalho se justifica visto que em nossa sociedade é latente a efetivação       e eficácia real 
dos direitos fundamentais sociais. Para tanto, faz-se mister a observação de critérios que vão além do texto 
legal, a partir da interpretação e aplicação orientada principalmente pelos princípios.

 
De um modo geral, Dworkin, ressalta a não exclusão da moral pelo direito, nem da filosofia e 

sociologia, este – o Direito- não tendo apenas funções prescritivas. Para tanto, Dworkin ressalta, a importância 
da interpretação do direito vislumbrando-se concretização eficaz dos direitos fundamental, tendo por base 
que não há como separar direito, moral e política.

Destarte, Dworkin propõe a leitura moral do texto constitucional aos aplicadores e as Cortes 
Superiores, ao aplicarem a norma fundamental. Ressalta, análise do direito como integridade, defendendo a 
aplicação da norma através de um mecanismo interpretativo que tenha por base a observação de aspectos 
políticos, morais, de justiça, tradição, cultura, sociedade, afim de que através de tal interpretação, se instaure 
a efetividade e eficácia normativa. A teoria da comunidade de princípios de Dworkin traduz a observação de 
tais aspectos na aplicação e interpretação da Constituição.

Dworkin em sua teoria da comunidade de princípios diz que, ao adotar esta, ninguém pode ser 
excluído, promovendo a idéia de uma sociedade igualitária, através de um direito que contém aspectos de 
dimensão moral.

Dentro deste contexto, analisar-se-á a postura da Suprema Corte (STF) na observância dos 
princípios na aplicação do direito (bloco de constitucionalidade).

06  
07
07
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Faz-se mister a abordagem de tal assunto, tendo em vista que, o relato atual de normas que não 
se efetivam e não são eficazes, vale ressaltar os direitos fundamentais sociais, tendo em vista a não abordagem 
destes aspectos na analise do texto constitucional, a partir de uma nova perspectiva, acerca da interpretação 
e aplicação do direito.

Os aplicadores do direito precisam buscar nos princípios a base para suas decisões, através da 
sua interpretação, construindo o direito, pois este não se trata de um instituto imutável. Resguardando a 
efetividade e eficácia legislativa, na perspectiva plural, e a cada individuo a efetivação e proteção de seus 
direitos sociais e individuais, passando a ter sentido o Estado Democrático de Direito.

Almeja-se com este ensaio que, seja uma nova perspectiva aos operadores e aplicadores do 
Direito, da importância de um novo olhar em pese interpretação e aplicação deste, principalmente no que 
tange aos direitos fundamentais, detendo-se aos direitos sociais. Refletir que o ordenamento não se trata 
apenas de um conjunto de normas amorais, observá-lo não apenas no texto frio da lei, outrossim, valendo-se 
de mecanismos, vale ressaltar, os princípios, na busca da efetividade e eficácia da legislação, tendo em vista, que 
é o maior intuito dos últimos tempos.

3 OBJETO

3.1 Problema

Em que medida os princípios atuariam na interpretação, e aplicação do texto constitucional, 
ressaltando a teoria dos princípios de Dworkin contribuirá com as futuras decisões do STF na efetivação e 
eficácia dos direitos fundamentais sociais? 

3.2 Hipóteses

Em que pese a efetivação dos direitos fundamentais, em razão da omissão do Poder executivo, os 
direitos não são efetivados, e o individuo busca a Justiça, para que esta o faço. 

A demanda judicial, observa que alguém tem o direito, e que a este o poder Executivo não se 
deteve. Após analise do caso concreto, o Poder Judiciário concede, ou não, a tutela do direito pleiteado.

E é neste ponto que os princípios atuam, na interpretação da norma, abordando aspectos de 
cunho moral, político, cultural, social, e a teoria dos princípios de Dworkin, traduz tal expectativa. Observar 
a comunidade de princípios, e não somente o legalismo da norma.

Todavia, tal mecanismo só concretiza se o mesmo for cominado com um ideal constitucional de 
igualdade e dignidade, contando com o auxílio político jurídico. 

3.3 Variáveis
 
  -Efetivação dos direitos fundamentais
  -Teoria dos Princípios 
  
4 METODOLOGIA

4.1 Método de abordagem

    O método utilizado para este trabalho será o método hipotético-dedutivo, este consiste, “que 
partindo das teorias e leis, na maioria das vezes prediz a ocorrência dos fenômenos particulares“ (LAKATOS, 
1986, pg. 106.)

4.2 Método (s) de procedimento
 
Serão abordados os métodos histórico, monográfico e funcionalista.
 

O método histórico consiste em “(...) investigação dos acontecimentos, processos e instituições 
do passado, para verificar a sua influência na sociedade de hoje.” (ARAUJO, 2000)

 
        Já o método monográfico  “consiste na observação de determinados indivíduos, profissões, 
condições, instituições, grupos ou comunidades, com a finalidade de obter generalizações.”(ARAUJO, 2000)

Por fim o método funcionalista, este expõe que, “é, a rigor, mais um método de interpretação que de 
investigação. (...) este método visa ao estudo da sociedade do ponto de vista da função das suas unidades, uma vez 
que considera toda atividade social e cultural como funcional ou como desempenho de funções.” (ARAUJO,2000). 

4.3 Técnicas

A técnica de coleta de dados, será de documentação indireta, através da pesquisa bibliográfica, 
documental.

5 EMBASAMENTO TEÓRICO

5.1 Teoria de base

 Esta pesquisa utilizará a teoria de princípios de Dworkin.

“Para o homem se desfazer da sociedade, ele precisa ser um deus, ou uma fera” Aristóteles.  

O homem vive em sociedade, nesta desperta a sua natureza de convivência com seus semelhantes, 
onde suas necessidades são constantemente supridas encontrando com a dos demais, a partir da premissa 
de cooperação e solidariedade.

Todavia, o fato de tal convivência social, esbarra nas liberdades e direitos de cada indivíduo que a 
compõe. Para tanto surge a figura do Direito, com o intuito de regular de maneira coercitiva  as liberdades, 
os direitos, as regras comuns de convivência, para que não se instaure um caos social.

Uma das formas de expressão do Direito é a lei, está é resultado de uma observação comportamental 
dos indivíduos como singular e plural - em sociedade-, suas necessidades, seus interesses, suas garantias e sua 
evolução histórica-temporal. 

No ordenamento jurídico brasileiro, para criar leis, observam-se inúmeras aspectos de 
competência, conflitos normativos, caracteres técnicos, etc.  Todavia, não é este o intuito deste ensaio, discutir 
a consolidação das leis, contudo, para se alcançar ao objetivo pretendido é preciso passar por tal explanação. 
Outro aspecto que se observa para criação de leis são os princípios.

Na vida do Direito os princípios são importantes em duas fases principais: na elaboração das leis 
e na aplicação do Direito, pelo preenchimento das lacunas da lei.(NADER,2002, pg. 220).   

A terminologia princípios descrita acima, caracteriza-se pelos princípios gerais do Direito do 
ordenamento pátrio, a partir deles visa-se uma nova perspectiva de interpretação e aplicação do direito.

Dworkin dispõe uma nova perspectiva acerca da compreensão do direito, baseada em regras e 
princípios. As regras, estas caracteriza-se por normas, tais não predizem que  uma é mais importante que a 
outra, e que em conflito entre si, nenhuma  será válida. Já os princípios são divididos em princípios em sentido 
estrito, caracterizados como um guia a ser seguido e respeitado por sua exigência moral; são divididos ainda 
em diretrizes políticas, guias que se seguidos levam a melhoria de uma comunidade. E também 

“Denomino ‘política’ [diretrizes políticas] aquele tipo de padrão que estabelece 
um objetivo a ser alcançado, em geral uma melhoria em algum aspecto econômico, 
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político ou social da comunidade. Denomino ‘princípio’ um padrão que deve ser 
observado, não porque vá promover ou assegurar uma situação econômica, política 
ou social considerada desejável, mas porque é uma exigência de justiça ou eqüidade 
ou alguma outra dimensão de moralidade”. (DWORKIN, 2002, p.83)

Busca-se a partir da observação dos princípios em que pese a interpretação e aplicação do 
direito, a efetividade e eficácia da norma, indo além do legalismo.

A teoria da comunidade de princípios de Ronald Dworkin, aborda essa perspectiva acerca da 
hermenêutica normativa.

          
Sua teoria defende, que os princípios devem ser reconhecidos como integrantes da lei, e que esta 

deve ser interpretada de modo pleno e extenuante tendo em vista a justificação do Direito.

(...) princípios abstratos e concretos que forneça uma justificação coerente a todos os 
precedentes do direito costumeiro e, na medida em que estes devem ser justificados 
por princípios, também um esquema que justifique as disposições constitucionais e 
legislativas. (DWORKIN, 2002, p. 182).

Alguns dos aspectos do plano teórico de Dworkin, é de que os princípios que caracterizam-se 
como cerne do ordenamento, é o de igualdade e liberdade. 

Para o jus filosofo, os direitos individuais devem ser, todos eles, considerados. A partir deste 
disposto, a teoria entende que, para que se alcance o objetivo de igualdade, faz-se mister o tratamento 
individual de cada pessoal com respeito e consideração a cada uma. Dessa forma  se alcançará a liberdade. 
E não há como falar em liberdade se os direitos individuais de cada um não forem considerados. Essa é uma 
idéia de princípios.

Sendo assim, quando se adota a teoria dos princípios como meio de efetivação e justificação do 
direito, segundo Dworkin, ninguém pode ser excluído, vislumbra-se a idéia de uma sociedade igualitária, em 
que todos são tratados como iguais. Vê-se a singularidade do individuo.

(...) aplicando a teoria substantiva da representação, extraída do princípio básico de 
que o governo deve tratar as pessoas como iguais. (DWORKIN, 2001, p. 101).

Para Dworkin, cada indivíduo é tão digno, como o outro, independentemente de quem seja, que 
cada um, muito mais que merecer, deve ser tratado com a mesma medida de interesse. (DWORKIN, 2003, 
p. 257). 

5.2 Revisão de bibliografia.

A partir da perspectiva da teoria dos princípios de Dworkin, onde ao adota-La, vislumbra-se um 
leque enquanto a efetivação dos direitos fundamentais e o sentido da norma, os princípios são vistos meios 
de dar forma a norma, revelar o conteúdo que ali esta.

Sabadell (2005) - O direito tem assim que se reger pelos princípios da razão, e 
portanto, deve ser claro e certo. Não podendo existir leis obscuras, é necessário que 
sejam estabelecidos princípios gerais que permitam trabalhar com o direito sob uma 
outra perspectiva. (...) é a construção de um sistema jurídico.

Para Ana Sabadell, muitas vezes a norma sendo obscura, os princípios vêem dar sentido a esta, 
novo sentido em que pese a interpretação e aplicação desta, não ao preenchimento de lacunas.

O ponto chave do pensamento da autora, é que a medida que adota-se tal teoria, cria-se um novo 

sistema jurídico, que vê o direito sobre uma outra ótica.

Em que pese a visão quanto aos princípios de Ana Paula Barcellos, esta é intimamente ligada a 
de Dworkin, ela expõe a idéia de uma nova interpretação constitucional à luz de um pós-positivismo, que 
consiste no reavivando dos valores, a distinção de forma qualitativa entre princípios e regras, à aproximação 
entre Direito e Ética pela valorização dos princípios, e ainda a idéia de que os direitos fundamentais, estão 
fundados na dignidade humana.

            
Para a autora, as normas constitucionais devem ser observadas à luz dos princípios como 

mecanismos que dão sentido a norma, que a fazer sair de caráter jurídico convencional, e serem aplicadas ao 
caso concreto, com intuito da busca pela solução mais justa.  

      
Barcellos (2003)  À vista dos elementos do caso concreto, dos princípios a serem 
preservados e dos fins a serem realizados é que será determinado o sentido da 
norma. (...) os princípios tiveram de conquistar status de norma jurídica, superando a 
crença de que teriam uma dimensão puramente axiológica, ética, sem eficácia jurídica 
ou aplicabilidade direta e imediata.

O pensamento de Andreas J. Krell, contrapõe ao de Dworkin em alguns aspectos. Para Andreas, 
o Estado deve prestação jurisdicional em que pese os direitos fundamentais. O autor se detêm aos direitos 
sociais. 

Para o autor, muitos Estados possuem medo de adotarem uma perspectiva de Estado Social, 
visando o igualitarismo e coletivismo, como medo de ameaçar o Estado de Direito e perder as liberdades 
de cada indivíduo. Todavia, o próprio autor expõe, que os direitos individuais estão intimamente conexos 
aos sociais (coletivos).  Porém, o autor acredita que a busca de um Estado Social é prevalência dos Direitos 
coletivos sobre os individuais.

Andreas J. Krell (2002) - Os direitos fundamentais sociais não são direitos contra 
o Estado, mas sim direitos através do Estado, exigindo do poder público certas 
prestações materiais. São os Direitos Fundamentais do Homem-social dentro de 
um modelo de Estado que tende cada vez mais a ser social, dando prevalência aos 
interesses coletivos antes que aos individuais.

Ora, com base na teoria dos princípios de Dworkin, os critérios de igualdade, são baseados na 
idéia de que, para atingi-la, faz-se mister que os direitos individuais sejam considerados. Não há que se falar 
em igualdade, sem se observar a individualidade e a liberdade de cada indivíduo.

Ao ser adotado o modelo de princípios, o ideal de igualdade e liberdade estará mais próximo, 
tendo em vista que essa teoria defende, à aplicação da norma se dará ao caso concreto de cada indivíduo, 
dentro do sistema jurídico. É uma nova interpretação da lei, com o intuito de se alcançar uma solução justa 
a cada caso.
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O EFEITO SIMBÓLICO DA LEI  PENAL AMBIENTAL:  CRIMES CONTRA O  AMBIENTE, 
MAL-ESTAR E CONFLITOS SÓCIO-AMBIENTAIS

Elenise Felzke Schonardie

Doutora em Ciências Sociais pela UNISINOS, Mestre em 
Direito pela UNISC, professora do Curso de Mestrado em 
Desenvolvimento da UNIJUI e  da Faculdade de Direito da 
Universidade de Passo Fundo, RS, Membro do Comitê de 
Ética em Pesquisa da  UPF – CEP/UPF, membro do Centro 
de Ciências e Tecnologias Ambientais da UPF – CCTAM/UPF. 
Advogada.  elenisefs.adv@gmail.com 

RESUMO: o trabalho versa sobre uma forma específica de conflito sócio-ambiental,  decorrente da 
inobservância dos preceitos legais para exploração dos recursos naturais não renováveis que podem levar 
à caracterização de crime ambiental. Tem por finalidade propor uma reflexão acerca da eficácia da lei penal 
ambiental brasileira na proteção dos recursos naturais, num contexto local, mas com interferências da 
sociedade de riscos globais. Com base no enfoque metodológico de abordagem dialética, a  investigação 
doutrinária é corroborada pela realidade social na medida em que utilizou-se o exame direto alguns autos de 
processos criminais de delitos de  contra o ambiente e, bem como, a verificação empírica acerca da lei penal 
ambiental e seus efeitos ou ausência de efeitos práticos. Como conseqüência do  conflito  que se estabelece 
em razão da não observância de preceitos legais de proteção a recursos ambientais naturais, por parte de 
alguns de seus destinatários,  há a constatação do mal-estar social e do efeito simbólico da legislação penal 
ambiental.

 

Palavras-chave:  Crimes Ambientais; Efeito simbólico da lei; Mal-estar Social. 

GT - Legalidade e Eficácia da Legislação

Efetividade da tutela jurisdicional alimentar
 

Autores: Delton R. S. Meirelles – Professor Adjunto da Universidade Federal Fluminense – UFF e Doutor 
em Direito (UERJ).

e-mail: delton@vm.uff.br
Giselle Picorelli Yacoub Marques – Mestranda em Sociologia e Direito (UFF).

e-mail: gisellepicorelli@hotmail.com

GT: Legalidade e eficácia da legislação

RESUMO: O presente artigo trata de uma pesquisa em andamento, sobre a efetividade do processo de 
execução de alimentos no sistema brasileiro vigente e no futuro Código de Processo Civil (Projeto de Lei 
da Câmara dos Deputados n. 8046/2010). A hipótese trabalhada é a de que o sistema de execução forçada, 
com possibilidade de prisão civil, não assegura satisfatoriamente a eficácia desta tutela alimentícia. Para tanto, 
buscou-se analisar a natureza da obrigação alimentar e se, a partir
 de suas especificidades, há a necessidade de se adotar regras processuais diferenciadas, assim como o uso 
de métodos alternativos de resolução de controvérsias. Finalmente, são analisados casos concretos que 
demonstrariam as dificuldades práticas para a efetivação de tal direito fundamental.
 

PALAVRAS CHAVES: Efetividade; Alimentos; Execução forçada
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Aspectos sociais e jurídicos das ações afirmativas para afrodescendentes no ordenamento 
jurídico brasileiro

João Leonardo Marques Roschildt (Bacharel em Direito 
pela FURG, Advogado, Mestre em Filosofia pela UFPel e 
Mestrando em Direito pela UFRGS)
joaoroschildt@hotmail.com

GT: Legalidade e Eficácia da Legislação

Resumo: O presente trabalho tem como objeto a análise das questões sociais e jurídicas que envolvem a 
política de cotas para afrodescendentes e sua relação com ordenamento jurídico brasileiro. Para tanto, o 
artigo perpassa pela questão conceitual (definição das ações afirmativas e sua forma de implementação na 
modalidade de cotas), bem como por uma investigação da justificação (social e jurídica) utilizada para adoção 
de tais medidas. Convém destacar que a pesquisa teve como objetivo averiguar a forma com que os tribunais 
brasileiros recepcionam a legislação infraconstitucional atinente a reserva de vagas para afrodescendentes, 
cotejando a jurisprudência com dados estatísticos que comprovam a realidade da população negra em nosso 
país. Com isso, buscou-se determinar se a política de cotas para afrodescendentes se mostra como uma ação 
institucional necessária, justificada pela realidade social dos negros, e se encontrou ancoradouro no universo 
do Direito. Neste sentido, o artigo divide-se em três partes: (i) definição conceitual das ações afirmativas e 
da política da reserva de vagas (cotas) para afrodescendentes; (ii) análise de decisões de tribunais que tratem 
a respeito da constitucionalidade e da legalidade deste tipo de política; (iii) comparar as decisões proferidas 
pelo Poder Judiciário com a realidade extraída de pesquisas sociais e raciais realizadas no Brasil. Diante 
disto, pretende-se demonstrar como a política de cotas para afrodescendentes se mostra uma ação estatal 
necessária para a efetivação do princípio constitucional da igualdade.
Palavras-chave: Ações afirmativas; Igualdade; Poder Judiciário.

DESCARCERIZAÇÃO E GÊNERO: UM ESTUDO SOBRE AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE 
PRISÃO CAUTELAR NA PERG

Lilian Gonçalves de Andrade (acadêmica do 3º ano - Faculdade de Direito -FADIR/FURG) 
liliandeandrade@vetorial.net

Profª Me. Elisa Girotti Celmer (orientadora deste projeto de pesquisa1, Supervisora 
de Estágio Curricular; Coordenadora do Serviço de Assistência Judiciária - SAJ/FURG) 

elisacelmer@hotmail.com

GT: Legalidade e Eficácia da Legislação.

RESUMO:
Este projeto propõe uma investigação da situação carcerária das presas provisórias da Penitenciária Estadual 
de Rio Grande – PERG. Ressalte-se que os estudos sobre prisões masculinas são dominantes em relação às 
prisões femininas – sendo pertinente o enfoque de gênero. A importância desta pesquisa é enfatizada pela 
recente modificação legislativa (Lei 12.403), que altera a prisão preventiva. Os índices colhidos permitirão 
diagnosticar problemas de desrespeito a garantias constitucionais. Também será possível investigar se, com a 
nova lei, o número de reclusas seguirá a mesma realidade – graficamente crescente. OBJETIVOS: Em âmbito 
geral, investiga-se o número de presas provisórias em relação às condenadas com sentença transitada em 
julgado para que se construam subsídios para qualificar o debate sobre a importância de haver uma limitação 
do tempo de espera nas sentenças. Isso para que sejam construídas políticas de racionalização da violência 
estatal imposta pelo exercício do poder punitivo. METODOLOGIA: Pesquisa quali-quantitativa. Assim, 
métodos qualitativos (entrevistas e observações) e quantitativos (análise de documentos e estatísticas) estão 
sendo utilizados. RESULTADOS: O projeto ainda está em fase de investigação. Contudo, alguns resultados 
já são evidentes: das 91 encarceradas, ampla maioria está presa, cautelar ou definitivamente, por acusação 
pelo delito de tráfico de entorpecentes, sendo expressivo também os casos de crimes de furto e roubo.

Palavras Chave: descarcerização; gênero; prisões cautelares.

1  Projeto aprovado em Junho de 2011 pelo Programa Institucional de Desenvolvimento do Estudante 
– PDE/BIC - FURG.
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Contratos de Arrendamento rural na Agricultura Familiar: 
a dinâmica do capital, trabalho e acesso à terra 
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Legalidade e eficácia da legislação

Este artigo investiga a formação dos contratos de arrendamento rural no Brasil. Discutimos as motivações 
socioeconômicas que condicionam os arrendamentos rurais, considerando que Agronegócio e Agricultura Familiar 
são conceitos que sintetizam sujeitos políticos e expressam processos sociais de luta pelo acesso à terra. A 
partir dos dados dos Censos Agropecuários (1995 e 2006), pesquisamos elementos relacionados às opções 
de arrendamento como, por exemplo, o grau de capitalização das partes envolvidas e as relações de trabalho, 
entre outros fatores que levam à baixa incidência de arrendamentos rurais no Brasil, especialmente entre 
agricultores familiares. As questões motivadoras são: 1) o acesso à terra via arrendamento é um mecanismo 

capaz de garantir direitos humanos básicos como o direito ao trabalho e a uma vida digna? Ou essa forma 
de acesso à terra apenas reflete a inefetividade dos direitos sociais e econômicos? O objetivo é avaliar se os 
contratos de arrendamento, como expressão da legalidade e da formalização do Direito, são suficientes para 
garantir direitos sociais e econômicos no meio rural brasileiro, especialmente no que se refere ao acesso à 
terra como um direito fundamental. 
Palavras-chave:  arrendamentos; agricultura familiar; direitos sociais

Copa do Mundo em Porto Alegre e mudanças legislativas: a apropriação dos benefícios e os 
impactos na participação popular

Marcelo Eibs Cafrune, Mestre em Direito (UFSC)
marcelocafrune@gmail.com

GT: Legalidade e Eficácia da Legislação.

Resumo 
Em 29 de dezembro de 2008, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou duas leis que alteraram o 
regime urbanístico de diferentes imóveis. Tratava-se de viabilizar os projetos intitulados “Arena do Grêmio” 
e “Gigante para Sempre”. O primeiro diz respeito à possibilidade de se construir um novo estádio de futebol 
para “Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense”. Já o segundo projeto altera o zoneamento das áreas vizinhas ao 
estádio do “Sport Club Internacional”. A justificativa para a urgência em que foram apreciadas tais mudanças 
legais encontrava-se na possibilidade de sediar jogos da Copa do Mundo de 2014. A decisão de realizar a 
Copa no Brasil, tendo Porto Alegre como uma das cidades-sede dos jogos, traz consigo conseqüências de 
ordem ambiental, econômica, social e urbanística para as quais a população não foi chamada a decidir. Por trás 
do consenso sobre a necessidade e a importância de receber os jogos, há prejuízos e benefícios previsíveis 
a grupos sociais distintos. Dessa forma, faz-se necessário identificar os beneficiários das alterações legais 
promovidas no caso analisado, bem como dimensionar possíveis impactos para a população pobre da cidade, 
que já tem sido submetida há processos de expulsão de seus locais de moradia, sob a justificativa da Copa 
do Mundo. Importa avaliar, ainda, como a cidade consagrada por seus instrumentos de participação popular 
tem vivenciado a ausência de discussão pública na definição de prioridades de investimentos e em reformas 
legislativas envolvendo o planejamento urbano, colocando em xeque a legislação brasileira ligada à proteção 
de direitos e à gestão democrática das cidades. A pesquisa encontra-se em estágio avançado, tendo como 
metodologia primordial a análise qualitativa dos documentos e declarações oficiais em que são justificadas 
as alterações legais, a partir das quais são relacionados conflitos sociais relacionados com a dinâmica de 
apropriação material e simbólica do território urbano juridicamente impactado.

Palavras-chave: Copa do Mundo; legislação; conflitos sociais; território urbano.
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As práticas discursivas em direitos humanos: uma análise da Polícia Militar a partir de Michel 
Foucault.

Autora: Brena Costa de Almeida1

Resumo

A presente pesquisa encontra-se em fase de desenvolvimento e apresenta como objeto as práticas discursivas 
acerca dos direitos humanos na Polícia Militar, partindo da perspectiva teórica foucaultiana e de uma pesquisa 
de campo na cidade de São Luís, no Estado do Maranhão, seu objetivo geral consiste em compreender as 
condições de produção acerca dos direitos humanos que estão presentes nas práticas discursivas da Polícia 
Militar, na cidade de São Luís. Caracteriza-se por partir de um entendimento dos direitos humanos que 
valorize não apenas o seu aspecto universalizante, mas também sua parcela plural, direcionando para um 
diálogo intercultural entre as sociedades e as diversidades dentro da mesma sociedade, em conformidade 
com os estudos de Boaventura de Sousa Santos. A metodologia será baseada em uma Análise do Discurso 
nas Ciências Sociais, que propõe analisar o discurso em sua materialidade de prática social, com base em 
uma abordagem foucaultiana, busca tomar o discurso como algo que é produzido, a partir de determinado 
contexto histórico e de particularidades sociais que compõem regras para sua constituição, além disso, a 
pesquisa de campo a ser realizada na Polícia Militar de São Luís, que se encontra ainda em fase exploratória, 
será de caráter qualitativo, de cunho descritivo e analítico, visando atingir com profundidade os aspectos 
moleculares do objeto por meio da observação e partindo de uma análise de conteúdo dos enunciados e das 
mensagens em seus vários significados, quer sejam verbais ou escritos, quer gestuais ou documentais. Nesse 
sentido, utilizaremos ainda as noções foucaultianas de poder disciplinar e biopolítica, compreendendo como 
o poder se exerce nessas práticas, respectivamente, de forma molecular, sendo exercido sobre o corpo de 
cada indivíduo, e de modo mais amplo, sobre a vida de toda a sociedade.

Palavras-chave: Práticas discursivas; Direitos Humanos; Polícia Militar; Relações de poder; Michel 
Foucault.

Abstract

This research is under development and has as object the discursive practices about human rights in 
the military police, from the perspective of Foucault’s theoretical and field research in São Luís, in Maranhão 
state, its overall goal is to understand the conditions of production on human rights that are present in the 
discursive practices of the Military Police in the city of São Luís is characterized by an understanding of human 
rights that values   not only its universalizing aspect, but also its portion plural, pointing to an intercultural 
dialogue between societies and the diversity within the same society, in accordance with the studies of 
Boaventura de Sousa Santos. The methodology will be based on an Analysis of Discourse in Social Sciences, 
which aims at analyzing the speech in its materiality of social practice, based on a Foucault approach, seeking 
to make the speech as something that is produced from a particular historical context and social peculiarities 
that make up rules for its constitution, moreover, the field research to be held at the Military Police of São 
Luís, which is still in the exploratory phase, is qualitative, descriptive and analytical in nature, aiming to reach 
the depth molecular aspects of the object through observation and from a content analysis of statements and 
messages in its various meanings, whether oral or written, or gestural or documentary. In this sense, also uses 
the Michel Foucault notions of disciplinary power and bio-politics, understanding how power is exercised 
in these practices, respectively, in molecular form, being exerted on the body of each individual, and more 
broadly, about the life of all society.

Keywords: Discursive practices; Human Rights; Military Police; Relations of power; Michel Foucault

1  Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal 
Fluminense

Introdução

Em meio à procura incessante por caminhos distintos para pensar os direitos humanos, nos deparamos 
com o objeto da presente pesquisa, que se encontra ainda em fase de desenvolvimento: as práticas discursivas 
acerca dos direitos humanos na Polícia Militar de São Luís, no Estado do Maranhão.

Atualmente, uma boa parcela da problemática que envolve o tema dos direitos humanos encontra-se 
politicamente demarcada, ao menos ao nível nacional, a partir do Programa Nacional de Direitos Humanos 
de 2009 (PNDH – 3) e do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos de 2006 (PNEDH). Ambos 
foram formados a partir de amplos debates realizados em diversos seminários e conferências por todo o 
Brasil – a respeito dos mais variados temas: meio ambiente, violência, educação, direitos da mulher, da criança 
e do adolescente, dos idosos, dos portadores de necessidades especiais, de gays, lésbicas, bissexuais, travestis 
e transexuais, entre outros.

Essas iniciativas nos levam ao encontro da necessidade de ampliação de uma cultura em direitos 
humanos para diversos segmentos, tanto no que concerne a sociedade civil, quanto às instituições do Estado, 
de modo especial, as instituições de segurança pública, dentre as quais retiramos nosso foco de pesquisa: 
os policiais militares. Tal exigência de alargamento das fronteiras dos direitos humanos se faz cada vez mais 
presente, seja em função de uma busca por controle e erradicação da violência, institucional ou não, seja na 
esfera da exigência de educação em direitos humanos para os profissionais da segurança pública. 

Além da definição e imposição normativa que direciona a compreensão dos referidos direitos, 
envolvendo não somente a Constituição Federal de 1988 (e os tratados e convenções internacionais dos 
quais a República Federativa faz parte), mas também as políticas, programas e planos previstos em todas as 
esferas do poder público, considera-se ainda a importância de se compreender, localmente, em que consistem 
os discursos, ou melhor, as práticas discursivas produzidas em relação aos direitos humanos. 

As referidas práticas discursivas, enquanto o conjunto de regras ou condições a partir das quais se 
constitui, em determinado momento, os enunciados acerca de uma prática, são consideradas necessárias aos 
nossos estudos, pois acreditamos que somente assim será possível estabelecer relações entre o que compõe 
a legislação e o contexto social, e compreender como os direitos humanos se situam na prática das relações 
sociais desses profissionais. 

Tais práticas discursivas serão analisadas com base em mediações teórico-metodológicas configuradas 
a partir dos estudos de Foucault acerca do discurso, da disciplina e da biopolítica para que possamos entender, 
em uma análise molecular, como diversas transversalidades cruzam esse tema, essa instituição e suas práticas. 

A importância de semelhante pesquisa ressoa de várias maneiras, uma delas consiste no aumento 
da “massa crítica” do debate acerca do papel que esses direitos assumem no cenário das discussões e 
lutas em torno da necessidade de se constituir uma cultura em direitos humanos no Brasil. A outra pode 
ser aferida da fertilidade dos estudos acerca das práticas discursivas em direitos humanos dos policiais 
militares, despertando atenção para diversos pontos de análise, em especial para formação e atuação desses 
profissionais, no que concernem os referidos direitos.

Longe de compreender os direitos humanos apenas como mais uma parcela organizadora de caracteres 
jurídico-políticos legitimadores de uma ordem previamente determinada em um arcabouço legislativo e 
documental, pretende-se descobrir quais são e como são formados os discursos, na prática, acerca desses 
direitos e qual é o resultado desse modo de proceder, seja em relação à instituição polícia militar, aos policiais 
e mesmo perante a sociedade. 

Uma breve composição acerca dos direitos humanos

Antes de adentrarmos o objeto de pesquisa, faz-se necessário introduzir, ainda que em breves linhas, 
a temática dos direitos humanos, nos localizando nas discussões realizadas sobre o tema. 

Norberto Bobbio2 postula os direitos humanos como uma construção histórica, que se amplia e se 
forma de acordo com determinadas circunstâncias históricas e sociais, nesse sentido, os direitos humanos 
podem ser colocados como respostas às demandas sociais, isso se traduz na composição das chamadas 
gerações de direitos, com os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos, ligados às liberdades 
individuais e a uma restrição da intervenção estatal na vida do indivíduo); de segunda, que são direitos de 
cunho social e exigem uma atuação positiva por parte do Estado; e de terceira geração, que atingem toda 
a coletividade, pleiteando, por exemplo, o direito a um desenvolvimento sustentável e a proteção do meio 

2  BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
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ambiente.
Dessa maneira percebemos uma espécie de trajetória que, para Bobbio3, começa com uma positivação 

(reconhecimento no direito positivo dos direitos dos cidadãos de cada Estado); depois se dirige a uma 
especificação, em que se pode tomar o exemplo da proteção ao idoso ou à criança; passando por uma 
generalização e indo desaguar em uma internacionalização dos direitos humanos. Para o autor, esse seria um 
caminho constante que teria como revelação a Declaração Universal dos direitos do homem e que resultará em 
um direito cosmopolita, aos moldes kantianos. 

Em suma, Bobbio busca estabelecer uma ligação entre democracia, paz e direitos humanos, inspirado 
pela paz perpétua kantiana, o autor acredita na procura por um direito cosmopolita, que se estenda para 
todos, e que pode ser efetuado a partir dos direitos humanos. 

Celso Lafer4 proporciona em seus estudos um cruzamento dos caminhos de Bobbio e Hannah Arendt, 
levando em consideração que após os horrores do totalitarismo, faz-se de grande relevo restaurar o que 
foi fendido na racionalidade política e jurídica da tradição ocidental, já que não há qualquer critério de 
razoabilidade e de justiça que possa justificar a barbárie desses acontecimentos. Nesses moldes o autor 
propõe uma reconstrução dos direitos humanos, com o intuito de efetivar o exercício de uma cidadania 
ampliada, “entendida como o direito a ter direitos”, que poderia recompor uma espécie de dignidade política 
e que visa garantir também um direito partilhado por todos no mundo.  

Daí se percebe tanto em Bobbio quanto em Lafer, um desenvolvimento, uma tentativa de reconfiguração 
do elo entre homem e cidadão, em prol não apenas do seu reconhecimento, mas da tentativa de garantir a 
paz e a dignidade da pessoa humana. Esse resultado poderia ser obtido partindo-se de uma especificação (que 
garante a titularidade subjetiva) combinada a uma internacionalização dos direitos humanos, inclinação que se 
faz sentir não apenas nos tratados e convenções resultantes da Declaração dos direitos do homem e do cidadão 
(1948), mas em uma tendência de internacionalização que se apresenta em diversos estudos5.   

Projetos como esse, especialmente no que concerne ao aprofundamento da visão histórica que 
envolve os direitos humanos, em direção a uma cidadania ampliada, consistem em composições de grande 
relevância – mais ainda na medida em que podem ser utilizados como ferramenta contra a dominação. 

O que se pretende com esse trabalho, na esteira do debate atual entre afirmação da diversidade 
cultural e universalidade de direitos, é seguir por um rumo que não privilegie, nem um universalismo, para 
não impor visões eurocêntricas ou etnocêntricas, nem um relativismo excessivo, objetivando ter o cuidado 
de não coadunar com arbitrariedades e autoritarismos em função de determinismos culturais6.

Nesse sentido, podemos acrescentar que os referidos documentos políticos, o PNDH-3 (2009) e o 
PNEDH (2006), contam tanto com concepções unitaristas universalizantes, quanto com uma ampla visão da 
diversidade, desse modo, o PNDH-3 (2009) é pautado na universalidade, indivisibilidade e interdependência 
dos direitos, mas possui diretrizes e objetivos com diversas garantias voltadas às minorias e populações 
de baixa renda, assim como o PNEDH (2006) que segue essa mesma linha, mas encontra-se direcionado à 
extensão dos direitos humanos aos diversos níveis da educação.

Os direitos humanos encontram-se positivados na Constituição Federal de 1988, sendo o Brasil 
signatário dos mais importantes tratados e convenções internacionais das Nações Unidas. Tanto o programa, 
quanto o plano anteriormente referidos – o PNDH – 3 e o PNEDH – têm o status de políticas públicas que 
possuem esses direitos como elementos norteadores de sua produção, formação, apreciação e execução, 
demandando, para tanto, a participação do Estado e da sociedade civil, ambos estão conectados, apontando 
para construção de uma cultura em direitos humanos na sociedade, por meio do conhecimento e da partilha 
de informação. 

A formalização e os largos passos normativos que foram dados são de extrema relevância, no entanto, 
para um contexto marcado por desigualdades e pelo favorecimento de uma parcela economicamente 
privilegiada, em detrimento de outras porções da sociedade que se encontram em situação periférica ou 
de exclusão social, cultural e econômica, resta muito ainda para ser feito no sentido de efetivar direitos e 

3  Idem, Ibidem, p. 4.
4  LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de 
Hannah Arendt. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 31.
5  A respeito do tema se coloca Sarlet (2007, p. 39) acrescentando como estudiosos acerca da 
internacionalização dos direitos humanos Flávia Piovesan e Cançado Trindade.
6  SANTOS, Boaventura de Sousa. Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. 2ª ed. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010, p. 441.

garantir a dignidade da pessoa humana, seguindo essa linha de raciocínio, busca-se considerar também e mais 
firmemente a diversidade e a pluralidade intercultural entre os povos, ainda que dentro do mesmo Estado. 

As práticas discursivas em direitos humanos: uma análise a partir de Michel Foucault

Para compreender quais são e como são formadas as práticas discursivas acerca desses direitos 
dentro da Polícia Militar, mais propriamente, no estado do Maranhão, realizaremos uma pesquisa de campo 
na referida instituição, o caráter da pesquisa será qualitativo, de cunho descritivo e analítico, visando atingir 
com profundidade aspectos moleculares do objeto por meio da observação e partindo de uma análise de 
conteúdo dos enunciados e das mensagens em seus vários significados, quer sejam verbais ou escritos, quer 
gestuais ou documentais.

Nessa linha de raciocínio, a natureza das fontes de pesquisa a serem utilizadas será bibliográfica, 
documental e de campo. A pesquisa de campo tomará por base os caracteres referidos no parágrafo anterior, 
isto é, seja através da interpretação balizada pelo referido quadro epistemológico da análise das práticas 
discursivas, seja por meio da análise de conteúdo qualitativa “[...] trata-se de compreender criticamente o 
sentido manifesto ou oculto das comunicações.” 7 

A parcela documental será relativa às políticas e legislações de âmbito nacional e estadual, a estatutos e 
códigos de ética e disciplina que se apliquem a Polícia Militar, bem como a arquivos que possam ser fornecidos 
pela instituição em São Luís no Maranhão – por exemplo, o plano de ensino, o currículo e os planos de aula 
em direitos humanos que são por ela empregados. Já a pesquisa bibliográfica colherá elementos dos livros 
mencionados no tópico relativo ao estudo da arte do presente projeto.

As técnicas de pesquisa serão equacionadas por meio da observação, da reunião de documentos, de 
entrevistas estruturadas e também não-diretivas, de modo que os entrevistados possam manifestar-se mais 
livremente – tal levantamento servirá para se registrar e sistematizar dos dados obtidos.

A apresentação de tal perspectiva faz-se relevante, pois é a partir dela que iremos delinear nossa 
compreensão acerca desses direitos e, desse modo, acerca das práticas discursivas que estejam com eles 
relacionadas. Para compreender melhor as práticas discursivas tomaremos como base a Análise do Discurso 
nas Ciências Sociais8 e os estudos de Foucault a respeito do discurso. 

Para Foucault9 é relevante compreender o discurso em sua materialidade de prática social, dotada de 
uma vida passageira que não nos pertence, que existe a partir de e em função de determinadas condições de 
possibilidade e de mecanismos de controle discursivo externos e internos, que moldam o contexto em que o 
discurso é produzido, ou seja, sua formação discursiva, nesse sentido, o discurso é tomado como aquilo que 
está dito ou escrito em relação aos acontecimentos. 

Tal entendimento encontra consonância com a Análise do Discurso que utiliza uma abordagem 
foucaultiana na pesquisa em ciências sociais, segundo os autores, após os estudos de Michel Foucault, o 
discurso analisado enquanto prática social é estudado a partir de determinado contexto histórico e de 
particularidades sociais que compõem regras para sua constituição:

Com maior precisão, a tarefa que deve ser proposta com o discurso e que consiste, 
simultaneamente, do problema a ser resolvido e da estratégia a adotar, deveria 
consistir em tratar os discursos como práticas que formam sistematicamente os objetos 
de que falam (Foucault, 1969) e não mais considerar os discursos como conjuntos de 
sinais ou elementos significativos que são a representação de uma realidade10. 

Não foi à toa que escolhemos Michel Foucault para realizar esse percurso, podemos dizer que toda 
a trajetória intelectual do autor é marcada por uma busca, que também é nossa, a atitude do pensar de 
um modo distinto do habitual. Dessa forma, pode-se dizer que seu pensamento se deu por saltos, que vão 
das relações de saber às de poder e destas aos modos de subjetivação – sempre apresentando maneiras 
diferentes de analisar noções como: o discurso, a verdade, a história, o sujeito, entre outras.

Para esse trabalho nos concentraremos nas relações de poder, entendendo que o autor mais uma 
7  SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 23ª ed. São Paulo: Cortez, 2007, p. 121. 
8  IÑIGUEZ, Lupicinio (coord.). Manual de Análise do Discurso em Ciências Sociais. Rio de 
Janeiro: Vozes, 2004. 
9  FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. 18ª ed. Rio de Janeiro: Edições Loyola, 2009a
10  IÑIGUEZ, Lupicinio (coord.). Manual de Análise do Discurso em Ciências Sociais. Rio de 
Janeiro: Vozes, 2004, p. 93.
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vez procura analisar o poder de uma forma que não se confunda com o modo como a filosofia política 
tradicionalmente o coloca. Segundo ele, essa filosofia, enquanto discurso da verdade, visa apreender como 
pode compor os limites de direito do poder. 

Nesse sentido, o pesquisador se afasta de uma teoria política moderna que aceita a predominância de 
determinado modelo jurídico-político, resultado de uma tradição advinda do contratualismo, que se organiza 
em torno da soberania e do primado da lei – em outras palavras, que trata fundamentalmente de fixar a 
legitimidade do poder, demarcando seus limites e exigindo que se exerça na forma da legalidade.

Mais ainda, distancia-se de teorias que vão ao extremo no que concernem as arbitrariedades do poder, 
colocando o Estado como máquina de repressão e o direito apenas como meio de legitimar a prática da 
violência, ou seja, o poder sendo visto somente como algo negativo.

Dessa forma, é preciso realizar uma inversão de rumos: ao invés de se tentar eliminar a dominação 
dentro do poder, seja encarando essas relações no âmbito da legalidade, seja na perspectiva da violência, 
deve-se deixar sobressair a dominação no seu âmago, mostrando como os mecanismos de poder atuam 
e são exercidos em sociedade, atravessando a tudo e a todos, produzindo discursos de verdade e também 
tecnologias para normalizar os indivíduos, engrenagens construtoras de formas de saber e de teias de poder 
que exercem dominação e controle sobre o outro, sujeitando-o.

Trata-se de compreender o poder em suas relações “capilares”, em seus caracteres mais íntimos, 
assim, Foucault privilegia em seus estudos as bordas e não o centro, o micro e não o macro, dando ênfase 
ao que seria a periferia do poder, a este enquanto uma teia que se entrelaça em relações de diversos níveis, 
desde aquelas que se exercem no âmbito familiar, até as que se dão em instituições e práticas que efetuam 
controle sobre a sociedade, podendo ou não estar relacionadas ao Estado. 

Para o autor, tal perspectiva só pôde ser construída em função dos fenômenos políticos da Modernidade, 
como a centralização do Estado e os campos de concentração, terem provocado outros questionamentos 
sobre o poder, desse modo, as lutas cotidianas de 1968 e a abertura política provocada pelas mesmas, 
descarnaram os combates nas regiões periféricas do poder, permitindo outra constituição de suas análises, 
de seu funcionamento, que não fosse a de um recurso de repressão, nem a de um sistema de legitimação, que 
não observavam o funcionamento das engrenagens, dos mecanismos moleculares do poder.

O poder, longe de ser colocado em uma visão universal, englobante e centralizadora é vislumbrado 
enquanto prática social constituída historicamente, em toda sua singularidade. Mas não apenas isso, também 
se compõe por uma multiplicidade heterogênea de forças que se relacionam com outras forças, relação que 
constitui ações sobre ações possíveis, ações que podem incitar, induzir, desviar, ampliar, que podem compor 
atos, categorias variáveis e necessariamente abertas que irão formar o caráter produtor do poder11. 

Pode-se dizer então que o poder produz, ele não é apenas negatividade, também forma saberes e 
produz discursos, afastando-se, desse modo, de um entendimento que o identifique com a repressão ou a 
violência, na medida em que estas caracterizam uma noção negativa, que, de acordo com Foucault, restringe o 
poder a uma concepção jurídica, identificando-o com uma formação legal proibitiva. Tal visão, ainda que aceita 
comumente, não dá conta da parcela produtiva do poder, nesse sentido, esclarece o autor12:

Se o poder fosse somente repressivo, se não fizesse outra coisa a não ser 
dizer não você acredita que seria obedecido? O que faz com que o poder se 
mantenha e que seja aceito é simplesmente que ele não pesa só como uma 
força que diz não, mas que de fato ele permeia e produz coisas, induz ao prazer, 
forma saber, produz discurso. Deve-se considerá-lo como uma rede produtiva 
que atravessa todo o corpo social muito mais do que uma instância que tem 
por função reprimir. 

Dessa forma, o autor trata de compreender os efeitos, as estratégias e as relações de forças que 
estão em jogo quando se produzem as relações de poder, seu interesse não é excluir o Estado das relações 
de poder e sim colocar que o poder não está restrito a um campo único ou específico, como se pudesse 
ser localizado em um ponto, ou mesmo retido como algo de que se pode ter o domínio ou a propriedade, o 
poder está em todo lugar, sua teia atinge a todos e nada escapa às suas relações e práticas. Nas palavras do 

11  DELEUZE, Gilles, Foucault. São Paulo: Brasiliense, 2008a, p. 78.
12  FOUCAULT, Michel. Nascimento da biopolítica: curso no Collège de France (1979-1980). São Paulo: Martins Fontes, 
2008, p. 8.

autor13: 

Busco, ao contrário, ver como, na vida cotidiana, nas relações entre os sexos, nas 
famílias, entre os doentes mentais e as pessoas sensatas, entre os doentes e os 
médicos, enfim, em tudo isso, há uma inflação do poder. Dito de outro modo, a inflação 
de poder, em uma sociedade como a nossa, não teria uma origem única, que seria o 
Estado e a burocracia de Estado. 

O discurso, no que concernem as relações de poder, é colocado como uma série de mecanismos 
que irão executar seu funcionamento de dentro do conjunto geral do poder, ou seja, os discursos operam 
como táticas ou blocos de táticas dentro de um sistema estratégico em que o poder está envolvido, como 
uma série de acontecimentos, que serão analisados e descritos em suas funções estratégicas com outros 
acontecimentos discursivos, no interior desse sistema de poder. 

E é na esteira desse entendimento que se pretende seguir, compreendendo que não se pode pensar as 
práticas discursivas em direitos humanos sem pensar as relações de poder. Nesse sentido, nos concentraremos 
na perspectiva do poder de Michel Foucault, introduzindo tanto as noções do poder disciplinar, quanto de 
biopolítica. 

Na primeira, surgida no século XVII e XVIII, o poder é exercido de forma molecular e individual, sobre 
o corpo de cada indivíduo, atingindo mesmo as camadas mais finas da sociedade, com o intuito de confeccionar 
indivíduos mais dóceis, já na segunda, aparece no final do século XVIII e início do XIX e, centrando-se na vida, 
busca controlar agora os possíveis eventos que podem acontecer em uma massa viva, que é a população, 
visando modificá-los, adquirindo controle sobre a vida e a morte das pessoas. Nas palavras do autor: 

Uma técnica que é, pois, disciplinar: é centrada no corpo, produz efeitos individualizantes, 
manipula o corpo como foco de forças que é preciso tornar úteis e dóceis ao mesmo 
tempo. E, de outro, temos uma tecnologia que, por sua vez, é centrada não no corpo, 
mas na vida; uma tecnologia que agrupa os efeitos de massas próprios de uma 
população, que procura controlar a série de eventos fortuitos que podem ocorrer 
numa massa viva; uma tecnologia que procura controlar (eventualmente modificar) a 
probabilidade desses eventos, em todo caso em compensar seus efeitos14.  

Juntas essas duas tecnologias a serviço do poder, se conectam formando o biopoder, em uma sociedade 
de normalização da disciplina e da regulamentação, em que se exerce o controle sobre a vida em geral (seja 
corpo, seja população) fazendo viver ou deixando morrer, assim, se ressuscita o velho direito soberano de 
matar, criando paradoxos como a bomba atômica, que não apenas tem a capacidade de matar vidas, mas 
também de extinguir a própria vida15. 

Desse modo, nosso propósito é pensar e compreender que a instituição Polícia Militar possui práticas 
discursivas sobre direitos humanos e que essas práticas decorrem do contexto histórico e social em que ela 
está inserida. Além disso, faz-se necessário apreender como se formaram de modo efetivo, em seu processo 
de formação e em sua estrutura organizacional hierarquicamente divididas, mesmo com a insurgência de 
determinadas condições de manifestação. 

A polícia militar é constitucionalmente regida pelo artigo 144 e parágrafos da Carta Federal de 1988, 
recebendo ainda a regulamentação por meio da legislação estadual, como a lei 6.513 de 1995 e alterações, 
que dispõe sobre o estatuto dos policiais militares. O contexto histórico de autoritarismo que marca a 
polícia militar especialmente com a passagem do período ditatorial encarregou-se de deixar uma herança 
autoritária e de uma polícia como instituição repressora do Estado e não protetora da população, garantidora 
da incolumidade das pessoas, tal qual dispõe a Constituição16.

Dessa forma, ainda que ligada diretamente a preservação da ordem pública, da segurança pública e 

13  FOUCAULT, Michel. Ditos e Escritos. Volume IV. Estratégia, poder-saber. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2006, p. 233.
14  FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade: curso no Collège de France (1975-1976). São 
Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 297.
15  Idem, Ibidem, p. 288-289.
16  JESUS, José Lauri Bueno de. Polícia Militar e Direitos Humanos. Curitiba: Juruá, 2008, p. 92-93;
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ao amparo das pessoas, é de conhecimento comum17 o modo como a polícia termina agindo, na maioria dos 
casos, em benefício da elite econômica ou política de determinado estado da federação, imprimindo a violência 
para controlar e submeter, por meio da força, os excluídos da sociedade e do emprego, as populações de 
baixa renda, agindo arbitrariamente, seja por meio dessa violência tacitamente legitimada, seja na busca por 
mostrar eficácia na prevenção e no combate ao crime18. 

Mas não pretendemos nos ater aqui a uma apresentação da polícia militar tão somente como ineficaz 
e repressora, por isso nos utilizaremos de uma prática discursiva, para compreender o processo histórico e 
social de constituição desses oficiais e praças que atuam no Maranhão. 

Nosso objeto de estudo encontra-se nessa dimensão, pois “[...] a polícia é a um só tempo um aparelho 
de disciplina e um aparelho de Estado [...]19”. Assim, embora a disciplina não se restrinja ao âmbito institucional, 
é exercida com extremo vigor no aparelho policial, fazendo com que precisemos compreendê-la com maior 
cautela e zelo para realizar esse estudo de acordo com uma busca por práticas discursivas, ademais, como a 
polícia acaba funcionando de modo mais freqüente enquanto mecanismo repressivo do Estado, permanece 
reforçada a importância do uso dessa ferramenta nesse trabalho. 

Conclusão

Conforme mencionado em introdução, a presente pesquisa encontra-se ainda em fase exploratória, 
mas a partir dela já podemos compreender alguns aspectos que podem ser mencionados em caráter de 
hipótese.

Ao longo de nosso percurso, tentamos fornecer elementos, noções capazes não apenas de auxiliar a 
compreensão do tema, mas também de começar a incitar uma apresentação das referidas práticas discursivas, 
expandindo os sentidos e ampliando a percepção. 

Tocamos uma breve exposição acerca dos direitos humanos, direcionando para um entendimento 
que privilegie não apenas um universalismo, mas sim um reconhecimento das diferenças e um diálogo 
intercultural, que vise à redução das desigualdades sociais.

Passamos também por uma composição acerca dos discursos que se forma em suas relações com 
o enunciado, e é apreendido como um conjunto de estratégias que compõe as práticas sociais, que se 
combinam a uma genealogia do poder, ao âmbito das relações da força com outras forças, forças que afetam 
a força e são por ela afetadas, que constituem ações sobre ações possíveis, formando e transformando as 
práticas sociais e os saberes, na medida de estratégias e táticas de poder.

E nesse sentido observamos a contradição que envolve um discurso de defesa dos direitos humanos 
por parte de uma instituição que historicamente atua em inobservância desses direitos, seja em relação ao 
modo como atua em sociedade, seja em função das suas relações internas, com seus próprios membros.

Seus regimes disciplinares remetem a um militarismo excessivo e sua educação em direitos humanos 
é quase inexistente, sendo a formação desses profissionais composta quase que em sua totalidade pelo 
ensinamento do uso dos armamentos da Polícia e por um fator que se torna ainda mais grave, a própria 
manipulação dos mecanismos e estratégias de poder em seu favor e benefício. 

Assim, as relações de saber-poder que envolvem as práticas discursivas desses profissionais acerca 
dos direitos humanos, são atravessadas tanto pelo poder disciplinar, que implica no controle do corpo dos 
indivíduos, quanto pela biopolítica, que se exerce sobre a vida, sobre toda a população. 

Tais questões despertam a necessidade de se olhar para os mecanismos que compõem os discursos 
enquanto práticas produzidas na realidade social dos policiais militares, especialmente no que concerne a 
sua formação em direitos humanos, visando despertar uma compreensão crítica das práticas discursivas 
produzidas por esses profissionais.
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operação “desastrada” da polícia militar, que resultou em graves feridos ou em morte, no Maranhão, em 2007, 
um artista regional foi espancado até a morte por dois policiais e, no mesmo ano, o professor Flávio Pereira 
da Silva foi morto com tiro por um policial após uma discussão no trânsito, apenas para mencionar alguns 
exemplos.   
18  Zaffaroni, Eugenio Raúl. O inimigo o direito penal. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007, p. 74.
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RESUMO

O presente estudo visa a analisar a problemática atinente a adoção do sistema recursal cível quando do 
julgamento de recursos interpostos em face de decisões desfavoráveis no curso de processos ligados a 
adolescentes acusados de prática de ato infracional. Ainda, planeja-se ponderar até que ponto é válida a 
utilização da lógica processual e material civil em atos análogos a crimes, cuja reprimenda pode importar até 
mesmo a privação completa da liberdade. Para realização da pesquisa, além da descrição de um caso concreto 
e de seu estudo, objetiva-se realizar ampla revisão bibliográfica e documental com o fito de verificar – de forma 
crítica – o acerto e a consonância da adoção desta sistemática com os direitos fundamentais assegurados pela 
Constituição Federal. Outrossim, intenta-se investigar a efetiva aplicação – material e não meramente formal 
– da doutrina da proteção integral e do melhor interesse do menor, estabelecidos como alicerces fundantes 
do Estatuto da Criança e do Adolescente. No ponto, de forma preliminar, entende-se que um julgamento 
pautado pela lógica cível não possui condições concretas de legitimar um tratamento adequado às condições 
específicas e pontuais que dizem respeito à prática e ao cometimento de atos infracionais, tendo em vista 
todas as peculiaridades inerentes ao tema, assim como a necessidade do respeito a diversas categorias de 
garantias e direitos eminentemente vigentes no Direito e Processo Penal.

PALAVRAS CHAVES: lógica cível, ato infracional, direitos fundamentais.

ABSTRACT

The present study aims to analyze the issue regarding to the adoption of the civil appeal system when 
judging remedies opposed in face of teenagers condemnation for committing an infractiont. Still, it is planned 
to consider the legality of using civil procedural and substantive logic on acts analogous to crimes, which 
can lead even to the complete deprivation of liberty. For this research, besides a case description and its 
study, the objective is to conduct extensive literary and documentary review with the aim of verifying – 
critically – the wisdom of adopting this systematic line in the fundamental rights field. Furthermore, it seeks 
to investigate the effective use – material and not merely formal – of full protection and child’s best intereste 
doctrines, established as foundations of the Children and Adolescents Statute. On this point, preliminarily, it is 
understood that a trial ruled by the civil logic does not have concrete conditions to legitimize an appropriate 
treatment for specific conditions concerning the practice of illegal acts, considering all the peculiarities that 
cover the theme, as well as the need to respect the different categories of rights and guarantees eminently 
applied to Criminal Law and Procedure.

KEYWORDS: civil logic, teenager offense, fundamental rights.
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A INCONGRUÊNCIA DA LÓGICA RECURSAL CÍVEL
NO JULGAMENTO DE ATOS INFRACIONAIS1

Arthur Amaral Reis*

Felipe Faoro Bertoni**

I - Introdução

Em que pese atos infracionais serem, a rigor, práticas delitivas tipificadas pela legislação penal, o 
Estatuto da Criança e do Adolescente adota, como enuncia seu artigo 1982, o sistema recursal do Código 
de Processo Civil. Além disso, no caso da Justiça Juvenil do Rio Grande do Sul, as apelações, os agravos e os 
pedidos de habeas corpus são julgados por câmaras cíveis, compostas por magistrados cuja atuação primordial 
diz respeito a questões relativas ao direito de família.

Evidente é que tal estrutura organizacional ocasiona diversas situações peculiares.  Em verdade, o 
julgamento de fatos análogos a crimes por câmaras de caráter eminentemente civil coloca em confronto 
direto lógicas antagônicas, que partem de pressupostos completamente distintos, ocasionando grave ruído 
de comunicação e interpretação no que toca à aplicação e à amplitude de princípios e garantias fundamentais.

Com isso, o presente artigo busca tecer breves considerações acerca da adoção do sistema recursal 
cível3 e sua adequação concreta para a concretização e efetivação dos direitos e garantias processuais dos 
adolescentes acusados da prática de atos infracionais.

II – Breve relato de casos problemáticos

No escopo do presente estudo, para melhor elucidar o problema da pesquisa, impende registrar, 
exemplificativamente, fatos ocorridos em dois casos concretos atendidos pelo Grupo 10, vinculado ao Serviço 
de Assessoria Jurídica Universitária – SAJU – da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Gilmar4 foi apreendido pela Brigada Militar sob a alegação de ter roubado, cerca de uma hora antes, 
o veículo que dirigia na companhia de Pedro e Fernando, também menores de dezoito anos. Reconhecido 
pela suposta vítima na delegacia, foi decretada sua internação provisória pelo juiz plantonista. Gilmar foi 

1  O presente trabalho possui como escopo trazer a baila, por breves linhas, alguns problemas recorrentes verificados na prática 
jurídica relativos ao Sistema Penal Juvenil.

2 * Estudante de Direito na UFRGS, monitor do G10 – Grupo de Assessoria a Adolescentes Selecionados pelo Sistema Penal Juvenil.
** Mestrando em Ciências Criminais na PUCRS. Advogado. Integrante do G10.
 Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude fica adotado o sistema recursal do Código de Processo Civil, aprovado 
pela Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973, e suas alterações posteriores, com as seguintes adaptações:
I - os recursos serão interpostos independentemente de preparo;
II - em todos os recursos, salvo o de agravo de instrumento e de embargos de declaração, o prazo para interpor e para responder será sempre 
de dez dias;
III - os recursos terão preferência de julgamento e dispensarão revisor;
IV - (Revogado pela Lei nº 12.010, de 2009) 
V - (Revogado pela Lei nº 12.010, de 2009) 
VI - (Revogado pela Lei nº 12.010, de 2009) 
VII - antes de determinar a remessa dos autos à superior instância, no caso de apelação, ou do instrumento, no caso de agravo, a autoridade 
judiciária proferirá despacho fundamentado, mantendo ou reformando a decisão, no prazo de cinco dias;
VIII - mantida a decisão apelada ou agravada, o escrivão remeterá os autos ou o instrumento à superior instância dentro de vinte e quatro horas, 
independentemente de novo pedido do recorrente; se a reformar, a remessa dos autos dependerá de pedido expresso da parte interessada ou 
do Ministério Público, no prazo de cinco dias, contados da intimação.

3  Vale lembrar, neste sentido, a crítica feita a Teoria Geral do Processo como subsídio para aplicação do Direito Processual Penal, 
contudo, o presente artigo não possui o fito de adentrar o mérito da presente controvérsia. Para tanto, indica-se a leitura de Aury Lopes Júnior, 
Geraldo Prado, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho.

4  Por motivos éticos atinentes ao sigilo da identidade do adolescente, utiliza-se um nome fictício para narrativa dos fatos.
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encaminhado ao Instituto Carlos Santos para aguardar, segregado, o decurso do processo.

A magistrada do Projeto Justiça Juvenil, vara competente para apurar representações que o Ministério 
Público efetua contra adolescentes em Porto Alegre, entendeu serem procedentes as alegações da acusação 
e determinou a aplicação da medida socioeducativa de internação sem possibilidade de atividades externas 
(ISPAE) aos três representados. No que diz respeito a Gilmar, a magistrada referiu que “eventual recurso, com 
relação a este adolescente, não será recebido no efeito suspensivo, com fundamento no artigo 520, inciso VII, do Código 
de Processo Civil5, sistema recursal adotado pelo Estatuto, aplicável, por analogia, à hipótese presente, uma vez que o 
representado respondeu ao processo internado provisoriamente e teve a medida de internação aplicada em sentença”.

Dessa forma impossibilitou-se à defesa interpor apelação buscando a reforma da sentença ou a 
anulação do processo sem que Gilmar permanecesse internado6. Assim, logo após a interposição do apelo, 
impetrou-se habeas corpus em favor do adolescente, sendo a ordem denegada pela 7ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça. Inconformada, a defesa dirigiu-se ao Superior Tribunal de Justiça7. Lá, tramitando o habeas 
corpus na 6ª Turma Criminal, houve deferimento do pedido liminar8.

Ressalte-se que a apelação ainda não havia sido julgada pelo TJRS, o que aponta para o fato de que 
o adolescente, a depender dos julgadores gaúchos, continuaria – ilegitimamente – internado cautelarmente.

Outro caso que merece especial atenção pela pertinência com o tema deste breve artigo é o do 
adolescente Tiago que, após cumprir seis meses de ISPAE, o adolescente passou por uma reavaliação. Esta se 
constitui, em regra, em uma decisão da juíza da 3ª Vara da Infância e da Juventude que, baseada no relatório 
dos técnicos que acompanham a execução da Medida Sócio Educativa, assim como em argumentos da defesa 
e do Ministério Público, determina a manutenção, a substituição ou a extinção da medida. No caso de Tiago, 
a magistrada optou pela continuidade da ISPAE por, no mínimo, mais seis meses.

Inconformada com a decisão, a defesa interpôs Agravo de Instrumento dirigido ao Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Sul, pleiteando revisão da decisão de 1º grau, em situação análoga à prevista no artigo 197 
da Lei de Execução Penal. Ocorre que, após a juntada das contrarrazões ministeriais, ao invés de ser levado 
a julgamento pelo colegiado, o recurso teve seu seguimento negado monocraticamente, com base no artigo 
557 do Código de Processo Civil9 – algo de excepcional ocorrência no sistema processual penal10.

Desta feita, mediante esta superficial análise, pode-se perceber claramente que a escolha legislativa 
que priorizou a utilização da lógica do direito privado aos processos relativos a atos infracionais cometidos 
por adolescentes selecionados pelo sistema punitivo juvenil é – no mínimo – problemática.

III - Incapacidade de efetivação das garantias processuais e materiais como decorrência da 
natureza e lógica cível do sistema recursal

Impende registrar, antes de tudo, que se considera nebulosa e tumultuada a aplicação imprópria 

5  Art. 520.  A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. Será, no entanto, recebida só no efeito devolutivo, quando 
interposta de sentença que:
VII – confirmar a antecipação dos efeitos da tutela;  

6  Na data da sentença, a internação de Gilmar caminhava em direção ao segundo mês de duração.

7  Importante referir que os casos envolvendo adolescentes e ato infracionais, no Superior Tribunal de Justiça, são julgados por Turmas 
Criminais.

8  A defesa baseou-se, ao impetrar os dois habeas corpus, na impossibilidade da aplicação do art. 520, VII ao caso concreto. Há que se 
atentar, contudo, ao fato de que Gilmar estava internado sem que sua “condenação” houvesse transitado em julgado. 

9  Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula 
ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

10  É possível que um agravo em execução penal seja julgado monocraticamente, mas há maior restrição, sendo possível tal ocorrência 
somente em casos em que requisitos necessários ao recurso estão concretamente ausentes. O que acontece na justiça juvenil é a banalização do 
art. 557, do CPC, havendo assustadora e mecânica ampliação da discricionariedade do relator, apontando genericamente ou de maneira obscura 
o quê, de fato, torna o recurso manifestamente inadmissível.

que se faz de categorias processuais civis – erigidas sob uma lógica de direito privado – em realidade 
inteiramente diversa, qual seja, o processo de caráter penal11. Nesse sentido, considera-se problemática, a 
título exemplificativo, a invocação das categorias do fumus boni iuris e do periculum in mora para a decretação 
de prisões cautelares ou, ainda, a negativa de efeito suspensivo a Recurso Especial e Extraordinário, em 
decorrência da legislação pertinente, Lei n.º 8.038, de perspectiva eminentemente cível12.

Todavia, nos casos da prática de atos infracionais, o problema é ainda mais grave, visto que o legislador 
adotou o sistema recursal cível, indiscriminadamente, a todos os processos afetos à Justiça da Infância e da 
Juventude, como estabelece o artigo 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Desta forma, ante os breves relatos das questões problemáticas acima esposadas, nota-se a 
existência de flagrante afronta perpetrada ao princípio da presunção de inocência, insculpido no artigo 
5º, LVII, da Constituição Federal13. Importante mencionar que a possibilidade de cumprimento antecipado 
de pena foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal14, mas, apesar disso, tal instituto, em 
nosso entendimento, continua sendo aplicado reiteradamente nos casos envolvendo adolescentes e atos 
infracionais. As causas, em parte, provêm exatamente da interpretação errônea da hibridez do Estatuto da 
Criança e do Adolescente que ocasiona o não reconhecimento, por parte dos operadores do direito, dos 
momentos em que a legislação pertinente15 é de fato a penal, como nos casos supra relatados, sob pena de 
privar adolescentes de garantias plenamente vigente aos réus em um processo penal.

Ademais, o fato de considerar-se a medida de internação, ou seja, a privação total de liberdade de 
um adolescente, concedida de forma provisória, como mera antecipação de tutela, nos moldes da legislação 
cível é outra questão que denota extrema complexidade. Tal entendimento se consubstanciaria em subversão 
completa dos princípios e garantias constitucionais em favor de uma lógica funcionalista e tecnicista, a 
qual é absolutamente inapta para regular e orientar qualquer processo ou procedimento que envolva o 
encarceramento de um ser humano.

Decisões como a relatada no caso de Gilmar não se sustentam perante a doutrina processual penal, 
uma vez que a internação provisória não foi fundamentada em quaisquer dos pressupostos legais exigidos 
para a privação de liberdade antes do trânsito em julgado de sentença desfavorável. É assim, também, o 
entendimento de Tourinho Filho:

Hoje, em face da revogação do art. 594 do CPP e da redação dada ao parágrafo único 
do art. 387, exigindo, sempre, no caso de condenação, seja fundamentado o decreto 
prisional, a apelação terá quase sempre efeito suspensivo, a menos que haja algum 
motivo que autorize a prisão preventiva.
(...)
O princípio segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado antes de transitar 
em julgado a sentença condenatória, obviamente, não impede as medidas cautelares, 
dês que necessárias. E haverá necessidade se presente um das circunstâncias 
que autorizam a prisão preventiva, pedra angular da prisão cautelar. Fora dessas 
circunstâncias, a prisão perde o caráter de necessidade e se torna medida odiosa e 
afrontosa mesmo da Lei Maior16 .

No seguimento do exposto, não se pode tolerar que, em situações semelhantes, o tratamento 
11  Não se releva a importância do debate mencionado, contudo, o presente trabalho não visa a aprofundar a temática, conforme 
ressaltado alhures, mas somente uma análise específica de alguns pontos atinentes ao cometimento de atos infracionais. 

12  LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. 7 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 
35.

13  LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

14  Nesse sentido ver < http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=103132> Acesso 
em 03 de outubro de 2011.

15  O próprio ECA insinua a necessidade de uma abordagem dogmática de maior amplitude, conforme a letra de seu artigo 152: Aos 
procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente.

16  TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 11. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009. pp. 833-834.
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dado a um adulto seja mais benéfico do que o concedido a um adolescente. Além de perpetrar afronta ao 
princípio da dignidade da pessoa humana, incidiria, igualmente, em violação a disposições adotadas em nosso 
ordenamento jurídico por força da ratificação de tratados internacionais17.

Há de se compreender os direitos fundamentais e garantias processuais estabelecidos pela constituição 
e pela legislação ordinária de forma ampla, podendo ser restritos apenas de forma extremamente excepcional, 
em situações estritamente necessárias. Nessa esteira, o simples fato de adolescente ter respondido ao 
processo segregado, como no exemplo acima mencionado, não se constitui fundamento concreto para a 
manutenção da restrição da liberdade no momento da sentença condenatória. Para que haja higidez na 
internação de adolescente juridicamente inocente, é necessário que haja extrema e comprovada necessidade, 
nos moldes dos fundamentos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, em claro uso de analogia 
in bonam partem.

Ainda, cabe atentar para a questão das nomenclaturas, sempre tão importantes para os doutos em 
matéria jurídica, mas que, nesse caso, não possuem o condão de mudar a realidade das casas prisionais. Explica-
se: na Justiça Juvenil, os termos “réu”, “denúncia”, “prisão” e “condenação”, por exemplo, são subsitituídos por 
“adolescente”, “representação”, “internação”, e “sentença de procedência da representação”, respectivamente. 
Esse fato, se sobreposto às condições reais do funcionamento da máquina penal que seleciona jovens, atesta 
a novamente a manipulação lógico-linguista instrumentalizadora na tentativa de manejar a realidade em 
distinção para fatos que, em verdade material, são idênticos.

No ponto, digno de destaque as palavras de Michel Foucault, referentes à força e o poder do discurso:

Enfim, creio que essa vontade de verdade assim apoiada sobre um suporte e uma 
distribuição institucional tende a exercer sobre os outros discursos – estou sempre 
falando de nossa sociedade – uma espécie de pressão e como que um poder de 
coerção. Penso na maneira como a literatura ocidental teve de buscar apoio, durante 
séculos, no natural, no verossímil, na sinceridade, na ciência também – em suma, no 
discurso verdadeiro. Penso, igualmente, na maneira como as práticas econômicas, 
codificadas como preceitos ou receitas, eventualmente como moral, procuraram, desde 
o século XVI, fundamentar-se, racionalizar-se e justificar-se a partir de uma teoria das 
riquezas e da produção; penso ainda na maneira como um conjunto tão prescritivo 
quanto o sistema penal procurou seus suportes ou sua justificação, primeiro, é certo, 
em uma teoria do direito, depois, a partir do século XIX, em um saber sociológico, 
psicológico, médico, psiquiátrico> como se a própria palavra da lei não pudesse mais 
ser autorizada, em nossa sociedade, senão por um discurso de verdade18.

Há de se reconhecer a ciência jurídica como forma de expressão de linguagem e, por isso, os fatos 
sociais que chegam ao locus de sua análise não podem ser considerados como meras formas de abstração, 
as quais se sujeitam a uma solução especificada por uma norma deslocada de todo um contexto de maior 
amplitude. É necessário que haja uma interpretação dogmática que extrapole os limites positivistas na tentativa 
de uma maior compreensão da realidade dos fenômenos objetos de controvérsia19.

Outrossim, fator que deve ser destacado é a complexidade do estabelecimento de uma relação de 
linguagem entre locutor e interlocutor20, de acordo com os quais os significantes dos significados variam, 
17  Nesse sentido dispõe o art. 54 das diretrizes de Riad: 
Art. 54. Com o objetivo de impedir que se prossiga à estigmatização, à vitimização e a incriminação dos jovens, deverá ser promulgada uma 
legislação pela qual seja garantido que todo o ato que não seja considerado um delito, nem seja punido quando cometido por um adulto, também 
não deverá ser considerado delito, nem ser objeto de punição quando for cometido por um jovem.
Da mesma forma vem a calhar o art. 3.1 das Regras de Beijing, ao afirmar que “as disposições pertinentes das regras não só se aplicarão aos jovens 
infratores, mas também àqueles que possam ser processados por realizar qualquer ato concreto que não seria punível se fosse praticado por adultos”.

18  FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. 18 ed. São Paulo: Edições Loyola, 2009. p. 18.

19  STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do direito. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 1999. pp. 56-59.

20  GASPAR, Nádea Regina; ROMÃO, Lucília Maria Sousa (org.). Discurso e texto: multiplicidade de sentidos na ciência da informação. 

causando alterações na informação objeto de transmissão. Deste modo, adequando a informação trazida a 
problemática de estudo, considera-se que a lógica da realidade na qual estão insertas os julgadores possuem 
influência extrema na forma como os argumentos jurídicos serão interpretados e valorados. De fato, por 
mais perspicaz que seja um magistrado civilista, sua sensibilidade para a interpretação e compreensão da 
extensão de determinado princípio ou preceito vigente na órbita processual e material penal, não se dará da 
mesma maneira para a de um magistrado afeito as lides criminais21. 

IV - Considerações finais

Tem-se, a partir do exposto no presente artigo, que – a despeito da opinião baseada no senso 
comum de que o Estatuto da Criança e do Adolescente é um instituto “superprotetivo” e causador de 
sintomas de impunidade – há uma gama de hipóteses nas quais os adolescentes são vistos com olhos mais 
severos e mais propensos ao castigo do que pessoas com idade superior aos dezoito anos. Isso decorre, 
pela ótica processual, da adoção de uma lei direcionada a resolver conflitos civis para julgar fatos análogos a 
crimes, sendo negadas aos adolescentes garantias constitucionais contra o poder punitivo estatal.

Da mesma forma, entende-se haver uma insuperável incongruência linguística entre razões, argumentos 
e toda uma estrutura pautada sob uma lógica eminentemente penal em face de outra, estritamente oposta, 
cuja orientação é fundada em alicerces diversos.
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Aborto de feto anencéfalo: uma análise da perspectiva científica, religiosa e jurídica a partir 
de Niklas Luhmann
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Thaís Guedes Alcoforado de Moraes 2

RESUMO: O tema do aborto de fetos anencéfalos está atualmente sob análise no STF. Relevante para a 
discussão é a forma como tal tema é visto pelos diversos setores da sociedade, em especial a ciência, o 
direito e a religião. Assim, com vistas a dissecar os diversos argumentos em busca de um diálogo construtivo, 
os corpora desta pesquisa são os discursos de organizações representantes destes três sistemas sociais. Em 
relação à medicina, analisar-se-á o posicionamento do Conselho Federal de Medicina e Federação Brasileira 
das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Em relação ao Direito, será analisada a jurisprudência dos 
Tribunais Superiores (STJ e STF), assim como a legislação referente ao tema e alguns posicionamentos 
doutrinários. Quanto à religião, analisar-se-á o discurso das entidades representativas das religiões, com 
especial ênfase para a Igreja Católica, através do posicionamento da CNBB. Com o objetivo de observar as 
influências recíprocas entre argumentos jurídicos, religiosos e científicos, aplicamos a teoria social de Niklas 
Luhmann na análise destes corpora, especificamente a sua visão de abertura cognitiva, fechamento operacional, 
autopoiesis sistêmica, acoplamento estrutural e produção de sentido. Quanto ao estado atual da pesquisa, esta 
se encontra em andamento: já se identificou uma inclinação à criminalização da conduta por parte da religião, 
enquanto a ciência mostra tendência oposta. O direito, por sua vez, apresenta mais divergências, uma vez 
que tenta manter-se aberto ao diálogo tanto com a religião como com a ciência na produção de seu sentido 
autônomo.
 
Palavras-chave: aborto, anencefalia, sistemas sociais, comunicação

ABSTRACT: The topic of abortion of anaencephalous foetus is currently under analysis at Brazil’s Supreme 
Court. For a more in depth discussion, it is relevant to identify the perspectives of different social systems 
on the subject – especially science, religion and law.  Seeking a constructive dialogue about the different 
argumentations that are developed around this polemical topic, the corpora of this research paper are the 
discourses of organizations that represent the three social systems under analysis (science, religion and law). 
With regards to medicine (science), we will analyse the positioning of the Federal Council of Medicine and 
the Brazilian Federation of Associations of Gynecology and Obstetrics. Regarding Law, we will evaluate the 
jurisprudence of the Superior Courts, as well as the legislation and some theories on Criminal Law. In what 
regards religion, our material will consist of the official discourse of the Catholic Church – through the 
declarations of the National Confederation of Bishops from Brazil. With the goal of identifying the reciprocal 
influences between juridical, scientifical and religious arguments, we will apply Niklas Luhmann’s systems 
theory – mainly its concepts of cognitive openness, operational closure, autopoiesis, structural coupling and 
the production of meaning. In the present stage of our research, we have found partial results, that indicate a 
tendency towards the criminalization of abortion in such cases by the religious system; and an opposite trend 
in the scientific system. The juridical system presents more complex divergences, as it tries to dialogue with 
both the religious and scientific systems in order to produce its autonomous meaning.  

Keywords: abortion, anencephaly, social systems, communication 
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1. Introdução

O aborto de feto anencéfalo tem sido tema recorrente na sociedade brasileira. No direito, por exemplo, 
a questão chegou ao Supremo Tribunal Federal com a Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental 54-8 (ADPF 54), cuja petição inicial foi impetrada aos 17 dias do mês de junho de 2004 e, até a 
presente data já ocorreram diversas audiências públicas e está aguardando julgamento no referido Tribunal. 

A questão da anencefalia encontra uma lacuna no nosso ordenamento jurídico, uma vez que o Código 
Penal vigente é de 1940, quando não havia ainda tecnologia suficiente para identificar tal anomalia no início da 
gravidez. Esta lacuna dá ensejo a argumentações variadas, que priorizam critérios diversos variando conforme 
a perspectiva que se tem da sociedade. Identificou-se que o discurso científico sobre o tema difere do 
religioso, que por sua vez difere do jurídico. 

Por isso, decidimos mapear as comunicações diversas sobre este assunto nestes três âmbitos de 
comunicação (ou sistemas sociais de sentido na teoria de Luhmann). Enquanto o sistema jurídico utiliza o 
código binário lícito/ilícito para processar suas operações, o sistema da Religião utiliza o código sagrado/não-
sagrado e a ciência faz uso do código verdade/não-verdade. Vê-se, pois, que as comunicações próprias de cada 
um destes sistemas são processadas de acordo com critérios diferentes e se dão autonomamente, ainda que 
não de forma isolada umas das outras. 

Nossa pesquisa objetiva observar as comunicações sobre aborto de feto anencéfalo na sociedade brasileira, 
a partir especificamente dos sistemas Ciência, Religião e Direito. Para isso, aplicamos a teoria dos sistemas 
sociais de Niklas Luhmann, teoria que viabiliza observarmos as relações entre comunicações de diversos 
setores da sociedade. É que para Luhmann a sociedade é um sistema de sentido cuja célula é a comunicação. 

Visando o mapeamento das comunicações sobre o aborto de feto anencéfalo, os corpora da pesquisa 
consistem em trechos das transcrições das audiências públicas realizadas quanto à ADPF-54, decisões 
judiciais do STJ e STF, declarações oficiais de instituições representativas da Religião e Ciência (como a 
Confederação Nacional de Bispos do Brasil e o Conselho Federal de Medicina), manuais de Direito Penal e a 
legislação concernente ao tema. Estes corpora serão explicitados mais especificamente nos tópicos referentes 
às comunicações do respectivo sistema social. Uma vez coletados os dados, sintetizamos as informações, 
identificando os principais argumentos utilizados para embasar as comunicações sobre aborto anencefálico. 
Passemos então a esclarecimentos preliminares quanto à teoria luhmanniana para depois investigarmos a 
forma como cada um dos três sistemas sociais ora em tela (ciência, religião e direito) comunicam o aborto 
de feto anencéfalo. 

2. A teoria dos sistemas de Luhmann

Antes de apresentar os dados da pesquisa, vejamos alguns informes sobre a teoria dos sistemas de Niklas 
Luhmann. A teoria luhmanniana se propõe a explicar a vida em sociedade, a partir da comunicação, a qual seria 
sua célula básica. Certas comunicações desenvolveram complexidade tal que formaram os sistemas sociais, os 
quais operam no médium de sentido. As comunicações sobre o Direito formam o sistema social jurídico, as 
comunicações sobre Religião constituem o sistema social religioso e assim por diante. 

Aplicando Luhmann, podemos considerar que, quando alguém informa algo, tem lugar o processamento 
do que foi enunciado recorrendo à memória. Ao serem acionados conceitos, o receptor do enunciado busca 
dar sentido ao enunciado. Isso implica que, para se entender o sentido de algo, processam-se sentidos sobre o 
que esse algo significa. A essa capacidade de processar comunicação desde comunicação, de produzir sentido 
desde sentido, Luhmann atribui a autopoiesis.

Autopoiesis é, portanto, a capacidade de um sistema produzir, desde si mesmo (fechamento operacional) 
competência para lidar com seu entorno. Numa frase, autopoiesis é “a produção de indeterminação interna 
no sistema” 3. Antes que surjam normais incompreensões da leitura dessa frase, sugerimos ao leitor que 
tente evitar concluir que sistema autopoiético implica ser o sistema suficiente a, em e para si mesmo, ou seja, 
sistemas isolados. Para entender autopoiesis, lembremos que comunicação é a célula da sociedade, bem como 
do construtivismo. 

Relacionando construtivismo, autopoiesis e comunicação, como já vimos que Luhmann adota a cibernética 
- teoria da comunicação em rede - para falar em sistema, chegamos à ideia que, para corrigir o conceito 
popular de comunicação, como afirma Luhmann, é preciso conceber comunicação como uma unidade 

3  LUHMANN, Niklas. La sociedad de la sociedad, Trad. Javier Torres Nafarrate, México: Universidad 
Iberoamericana, 2007, p.  46.
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composta por três elementos: informação (Information), dá-la-a-conhecer (Mitteilung) e entendê-la (Verstehen)4. 
O detalhe é que esses três elementos estão enlaçados de maneira circular (construtivista), inclusive porque 
só por comunicação é que se pode comunicar5, daí a comunicação ser autopoiética; ela gera, por si mesma, o 
entender que ela necessita para operar por comunicação.

A tendência é questionar: mas, quando comunicamos não nos referimos a algo, a uma coisa, a um 
acontecimento? Não, “a comunicação só pode funcionar autorreferencialmente”6, acontece que “o conceito 
de sistema remete ao conceito de entorno e, justamente por isso, sistema não se isola nem lógica nem 
analiticamente”7. Antes, o que ocorre é que sendo sistema, sistema de sentido, ele opera no médium sentido 
para poder realizar a distinção autorreferência e heterorreferência, permitindo que a cada informação dada-
a-conhecer o sistema atualize sua autorreferência8.

Assim é porque “o sentido é uma forma de operação histórica e, só a sua utilização enlaça o surgimento 
contingente e a indeterminação de aplicações futuras. Toda indeterminação tem que fazer uso do médium 
sentido e toda inscrição nele tem como único fundamento sua própria faticidade recursivamente assegurada”9 
e, portanto, “os sistemas da sociedade encontraram no médium do sentido a forma de fazer justiça às 
operações do sistema por ele estar aberto a novas determinações. Daí que estes sistemas só reconhecem 
como operações próprias aquelas comunicações que selecionam formas de sentido”10.

Para entender isso basta saber que “a unidade dos acontecimentos comunicativos não podem ser derivadas 
objetiva, subjetiva, nem socialmente. Justamente por isso, a comunicação cria para si o médium do sentido no 
qual incessantemente se estabelece se a comunicação seguinte busca seu problema na informação ou no ato 
de dá-la-a-conhecer ou no entendê-la”11.

Trata-se da aplicação da epistemologia circular, por Luhmann, para quem não cabe coisificar (onto = ser) 
a comunicação, pois “a sociedade não tem uma essência”12. Talvez esse seja o maior desafio para entender 
Luhmann: quebrar a insistência em localizar um pré-dado, como se comunicar fosse transferência de sentido, 
como se a teoria da representatividade linguística ainda explicasse a linguagem, a comunicação, a vida em 
sociedade.

Da teoria dos sistemas de sentido de Luhmann recorremos às seguintes assertivas: 1) A comunicação é a 
célula da sociedade – no sentido se ser a menor unidade de um sistema social; 2) A sociedade é um sistema 
que estabelece sentido; 3) O sentido se produz na trama de operações que sempre pressupõem sentido – é 
dizer, o sentido se produz exclusivamente como sentido das operações que o utilizam.

Com a primeira assertiva, enfatizamos a ideia de autorreferência reflexiva da comunicação. A comunicação 
comunica que o ela se deixa interpretar. Nas palavras de Luhmann: “a comunicação cria para si mesma o 
sentido do que incessantemente se estabelece se a comunicação seguinte busca seu problema na informação 
ou no ato de dá-la-a-conhecer ou no de entendê-la”.13 

A comunicação é contínua e não o resultado da fixação de sentido atribuído ao discurso. Produz-se 
recursividade na comunicação, pois simultaneamente à construção de identidade (seleção de informações 
anteriores, memória) se dá o constante incremento de informações. Vê-se, assim, que tal incremento de 
informações provoca, de forma paradoxal, o entendimento das informações anteriores. 

Em Luhmann, quando se fala do terceiro elemento da comunicação (entendimento) não se quer dizer 
que haja consenso. A comunicação não se vincula ao livre arbítrio dos sujeitos (psiquicamente considerados). 
Só se produz comunicação a partir da comunicação. Se assim é, a reação (aceitação ou recusa) diante do 
que comunicamos não é controlada previamente por aquele que comunica, nem depende exclusivamente da 
subjetividade dele ou do ouvinte. 

Assim é que Luhmann afirma que “a comunicação que aceita ou rechaça a proposta de sentido de uma 
comunicação é outra comunicação, a qual não resulta – apesar de todos os nexos temáticos – automaticamente 
da comunicação anterior. É condição básica da autopoiesis da sociedade – e de suas formações estruturais 
4  Idem, p. 49-51.
5  Idem, p. 68.
6  Idem, p. 47.
7  Idem, p. 47.
8  Idem, p. 33.
9  Idem, p. 30.
10  Idem, p. 46.
11  Idem, p. 50.
12  Idem, p. 64.
13  Idem, p. 50.

– que a comunicação não contenha em si mesma sua própria aceitação, senão que ainda deva decidir-se na 
comunicação ulterior acerca da dita aceitação.”14

Conforme esta lógica, comunicar é variação e seleção; e se refere simultaneamente à formação de 
expectativas que fixam distinções (seleção), um futuro indeterminado (variação). No caso em que ao comunicar 
já se houvesse garantido o significado (o conteúdo) que deve ser recebido, não haveria comunicação, pois a 
transmissão de informação não se confunde com a comunicação.15 

Com a afirmação de que a sociedade é um sistema que estabelece sentido, temos uma concepção de 
sociedade distinta das anteriores concepções teóricas de sistemas ocupadas em explicar a sociedade. A ideia 
de sentido como operação de comunicação, está relacionada com a visão de que não existe sentido fora do 
sistema, fora da vida em sociedade, ou mesmo fora da comunicação. No sentido, produz-se a estabilidade da 
forma dinâmica, pois “se chega ao sentido atualizado desde uma seleção que remete a outras seleções: sua 
contigência é o momento necessário de operar com sentido”.16 

A partir destes esclarecimentos, observamos como, a partir da teoria luhmanniana, as comunicações de 
diversos sistemas de sentido se relacionam – ou ainda, como estamos vivenciando o acoplamento estrutural 
entre os sistemas de sentido nas comunicações da sociedade. No presente trabalho, escolheu-se o polêmico 
tema do aborto de feto anencéfalo como ponto de partida, a partir do qual se evidencia como as comunicações 
dos sistemas sociais (no caso, ciência, religião e direito) interagem entre si e produzem sentido(s) sobre um 
mesmo fenômeno social. Para isso, passemos à exposição dos dados. 

3. Os sistemas de sentido da sociedade e a comunicação sobre aborto de feto anencéfalo

3.1. A comunicação do sistema social ciência sobre aborto de feto anencéfalo

Para fins dessa pesquisa, a Medicina será considerada como comunicação do sistema social científico, 
assim, para observar a comunicação que a medicina enuncia sobre o tema (aborto de anencéfalos), realizamos 
um recorte no nosso universo amostral, que consiste no posicionamento da Conselho Federal de Medicina 
(CFM) e da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO). 

Os materiais recolhidos foram: quanto ao CFM, a declaração do Doutor Roberto Luiz D’Ávila, 1º 
vicepresidente do CFM, durante a audiência pública relativa à ADPF 5417; e a Resolução CFM Nº 1.752/0418, 
relativa à autorização ética do uso de órgãos e/ou tecidos de anencéfalos para transplante, mediante 
autorização prévia dos pais. Esta resolução, ainda que revogada, apresenta considerações importantes sobre 
a conceituação médica de um feto anencéfalo. Quanto à FEBRASGO, utilizamos uma nota da Federação 
publicada em seu site oficial, entitulada “Posição da FEBRASGO sobre gravidez com fetos anencéfalos”19, 
além da declaração – também na audiência pública relativa à ADPF 54 – do Doutor Jorge Andalaft Neto20. 
Passemos, então, à análise dos principais argumentos utilizados neste material. 

Tanto a FEBRASGO como o CFM afirmam que a manutenção da gestação em casos de anencefalia 
aumenta o risco de morbimortalidade materna. Apontam alguns problemas de saúde freqüentes em gestantes 
nesta situação, tais como: hipertensão arterial e aumento do volume de líquido amniótico (polidrâmnio), 
alterações respiratórias, hemorragias vultosas por descolamento prematuro da placenta, hemorragias no 
14  Idem, p. 59.
15  Idem, p. 40.
16  Idem, p. 35.
17  Supremo Tribunal Federal. ADPF 54. Notas taquigráfi cas da audiência pública. Dia 28/08/2008. Dis- Supremo Tribunal Federal. ADPF 54. Notas taquigráficas da audiência pública. Dia 28/08/2008. Dis-
ponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaAdpf54/anexo/ADPF54__notas_
dia_28808.pdf. Acessado em: 10.10.2011
18  Portal Médico. Conselho Federal de Medicina. Busca de resoluções. Tema “anencefalia”. Disponí- Portal Médico. Conselho Federal de Medicina. Busca de resoluções. Tema “anencefalia”. Disponí-
vel em: http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_resolucoes&buscaEfetuada=true&resolucoesUf=CF
M&resolucoesNumero=&resolucoesAno=&resolucoesAssunto=2293&resolucoesTexto=#buscaResolucoes. 
Acessado em: 10.10.2011
19  FEBRASGO. Notícias. “FEBRASGO se posiciona sobre fetos anencéfalos”. Disponível em: http://
www.febrasgo.org.br/?op=300&id_srv=2&id_tpc=5&nid_tpc=&id_grp=1&add=&lk=1&nti=818&l_
nti=S&itg=S&st=&dst=3 . Acessado em: 10.10.2011
20  Supremo Tribunal Federal. ADPF 54. Notas taquigráfi cas da audiência pública. Dia 28/08/2008. Dis- Supremo Tribunal Federal. ADPF 54. Notas taquigráficas da audiência pública. Dia 28/08/2008. Dis-
ponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaAdpf54/anexo/ADPF54__notas_
dia_28808.pdf . Acessado em: 10.10.2011
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pós-parto por atonia uterina e embolia de líquido amniótico (grave alteração que cursa com insuficiência 
respiratória aguda e alteração na coagulação sanguínea). Além disso, chamam atenção para os abalos psíquicos 
a que a mulher está sujeita, afirmando serem freqüentes os casos de stress pós-traumático, que podem deixar 
seqüelas para toda a vida. 

No mesmo sentido, argumenta o Doutor Roberto Luiz D’Ávila, representando o CFM na audiência 
pública quanto à ADPF 54:  

Se respeitamos a autonomia [da mulher], essa autonomia tem de ser respeitada 
no seu desejo de progredir a gravidez, por algum motivo, que não importa qual 
no momento - mas se ela diz: eu não posso carregar comigo esse bebê que não 
terá pensamento, não será pessoa humana como o Direito protege, no sentido 
de ter toda potencialidade, e por isso a sua atipicidade no enquadramento 
penal. Para o Código Penal - segundo o entendimento de um médico que 
trabalha dia a dia no seu consultório - o que importa é a expectativa de vida, é 
todo potencial de alguém que será, mesmo com a promessa de vir a ser alguém. 
O anencéfalo não será.21 

A Resolução da CFM nº 1.752/04 relativa à autorização ética do uso de órgãos e/ou tecidos de 
anencéfalos para transplante, mediante autorização prévia dos pais, afirma que os fetos anencefálicos 
enquadram-se no conceito de morte encefálica, estabelecido no art. 3º da Resolução CFM nº 1.480/97, a 
saber: “a morte encefálica deverá ser conseqüência de processo irreversível e de causa conhecida e sem 
qualquer possibilidade de sobrevida”. 

Com base nesta definição de morte encefálica, a FEBRASGO afirma que a antecipação do parto 
de feto anencefálico não é um procedimento abortivo. Defendem, assim como o CFM, a atipicidade desta 
conduta, uma vez que não sendo aborto, não pode ser crime. 

Houve, contudo, uma recente mudança no posicionamento do CFM, por meio da revogação da 
Resolução nº 1.752/04. A revogação se deu por conta “[d]os precários resultados obtidos com os órgãos 
transplantados”. Mas também se argumentou que o critério de morte encefálica não seria aplicável aos fetos 
anencéfalos, devido à sua ausência de cérebro. De qualquer maneira, continua-se reconhecendo a inviabilidade 
vital destes fetos e, consequentemente, a atipicidade da antecipação terapêutica do parto (que não se enquadra 
como aborto) em tais casos. 
1.2 A comunicação do sistema social religioso sobre aborto de feto anencéfalo

Para fins desta pesquisa, o recorte do nosso universo amostral será a religião católica e, mais especificamente, 
o posicionamento da Confederação Nacional de Bispos no Brasil (CNBB). A escolha desta organização se 
justifica por ser o catolicismo a religião mais tradicional no país e a que ainda exerce certa hegemonia no 
contexto nacional, encontrando o maior número de adeptos.

A CNBB publicou em seu site oficial a “Nota da CNBB sobre Aborto de Feto “Anencefálico” Referente 
à Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 54 do Supremo Tribunal Federal”22. Além desta 
nota, será explorada nesta sessão a declaração do Padre Luiz Antônio Bento, Assessor Nacional da Comissão 
Episcopal para a Vida e a Família da CNBB, representando a CNBB na audiência pública relativa à ADPF 5423. 
Passemos, então, à análise dos argumentos suscitados.

A CNBB considera ser o aborto “uma morte deliberada direta, independentemente da forma como é 
realizado, de um ser humano na fase inicial de sua existência, que vai até o parto”.24 Afirma ainda que ninguém 

21  Supremo Tribunal Federal. ADPF 54. Notas taquigráfi cas da audiência pública. Dia 28/08/2008. Dis- Supremo Tribunal Federal. ADPF 54. Notas taquigráficas da audiência pública. Dia 28/08/2008. Dis-
ponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaAdpf54/anexo/ADPF54__notas_
dia_28808.pdf
22  Confederação Nacional de Bispos do Brasil. Nota da CNBB sobre aborto de feto “anencefálico”. Dis- Confederação Nacional de Bispos do Brasil. Nota da CNBB sobre aborto de feto “anencefálico”. Dis-
ponível em: http://www.cnbb.org.br/site/imprensa/sala-de-imprensa/notas-e-declaracoes/1434-nota-da-cnbb-
-sobre-aborto-de-feto-anencefalico
23  Supremo Tribunal Federal. ADPF 54. Notas taquigráfi cas da audiência pública. Dia 26/08/2008. Dis- Supremo Tribunal Federal. ADPF 54. Notas taquigráficas da audiência pública. Dia 26/08/2008. Dis-
ponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaAdpf54/anexo/ADPF54__notas_
dia_26808.pdf
24  Supremo Tribunal Federal. ADPF 54. Notas taquigráfi cas da audiência pública. Dia 26/08/2008. Dis- Supremo Tribunal Federal. ADPF 54. Notas taquigráficas da audiência pública. Dia 26/08/2008. Dis-

está autorizado a matar um ser humano inocente. Afinal, nesta perspectiva o feto anencefálico é um ser 
humano vivente, ainda que com reduzida expectativa de vida, e precisa de cuidados. 

Argumenta-se que a permissão ao aborto de feto anencéfalo pode levar à eugenia, que, de acordo com o 
Padre Luiz Antônio Barreto, já deixou marcas profundas na história da humanidade e que provavelmente nunca 
serão apagadas. Busca-se eliminar o feto anencéfalo porque este não se encaixa nos padrões (arbitrários) do 
que se espera de um ser humano na sociedade atual. Nas palavras do mesmo: 

O aborto eugênico é uma barbárie, um sintoma de desumanização, aliás, 
uma escalada para a instalação de câmara de extermínio de recém-nascidos 
defeituosos, para a eutanásia de deficientes físicos e mentais e para a eliminação 
de idosos não produtivos.25 

Afirmam que, se a vida é um bem jurídico indisponível, e sendo o feto anencéfalo “um ser vivente”, não 
cabe aos pais decidirem nem por suas próprias vidas, e muito menos sobre a continuidade ou não da vida 
de seus filhos. Não seria, assim, lícito a ninguém – nem mesmo ao Estado (ainda que laico) – “julgar o valor 
intrínseco de uma vida por suas deficiências”.26 

A CNBB reconhece ainda o sofrimento da família e, especialmente da gestante de um feto anencéfalo 
– sofrimento este que deve ser acolhido por todos. Porém, “este sofrimento não justifica nem autoriza o 
sacrifício da vida do filho que se carrega no ventre.”27

Entre os ensinamentos bíblicos explicitamente mencionados pela CNBB para sustentar sua posição, estão: 
“Não matarás” (Ex 20,13); “Escolhe, pois, a vida” (Dt 30,19); e a afirmação de que Jesus Cristo veio “para que 
todos tenham vida e vida em abundância” (Jo 10,10).28 

Traduzindo tais ensinamentos em argumentos jurídicos, mencionam-se os princípios constitucionais da 
“inviolabilidade do direito à vida”, da “dignidade da pessoa humana” e da promoção do bem de todos, sem 
qualquer forma de discriminação, (art. 5°, caput; art. 1°, inc. III e art. 3°, IV, da Constituição Federal), afirmando 
que estes devem aplicar-se igualmente aos fetos anencefálicos. Alegam ainda que uma “sociedade livre, justa 
e solidária” (art. 3°, I, da Constituição Federal) não se constrói com ‘violências contra doentes e indefesos’.29

Vê-se, pois, que as operações de comunicação sobre o tema não são em nada uniformes. Há uma enorme 
discrepância na forma como o sistema Ciência e Religião (especificamente, a religião católica) analisam o tema 
ora em tela. Estas visões divergentes representam um desafio ao sistema jurídico, diante da necessidade de se 
posicionar sobre o tema, de forma a estabilizar expectativas, em busca da segurança jurídica. 
3.3 A comunicação do sistema social Direito sobre aborto de feto anencéfalo

Para os fins desta pesquisa, buscaram-se posicionamentos quanto ao aborto anencefálico nas três principais 
fontes do Direito: legislação, doutrina e jurisprudência. A análise aqui feita não tem a pretensão de ser exaustiva, 
mas meramente elucidativa. Quanto à legislação, analisaremos o Código Penal à luz da Constituição Federal 
de 1988. Quanto à doutrina, exploraremos a visão sobre o tema de dois eminentes penalistas: Luiz Régis 
Prado e Cézar Roberto Bittencourt. Já quanto à jurisprudência, priorizaremos o Superior Tribunal de Justiça 
e o Supremo Tribunal Federal – de especial importância no presente momento, por conta da ADPF 54 que 
ponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaAdpf54/anexo/ADPF54__notas_
dia_26808.pdf
25  Supremo Tribunal Federal. ADPF 54. Notas taquigráfi cas da audiência pública. Dia 26/08/2008. Dis- Supremo Tribunal Federal. ADPF 54. Notas taquigráficas da audiência pública. Dia 26/08/2008. Dis-
ponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaAdpf54/anexo/ADPF54__notas_
dia_26808.pdf
26  Supremo Tribunal Federal. ADPF 54. Notas taquigráfi cas da audiência pública. Dia 26/08/2008. Dis- Supremo Tribunal Federal. ADPF 54. Notas taquigráficas da audiência pública. Dia 26/08/2008. Dis-
ponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaAdpf54/anexo/ADPF54__notas_
dia_26808.pdf
27  Supremo Tribunal Federal. ADPF 54. Notas taquigráfi cas da audiência pública. Dia 26/08/2008. Dis- Supremo Tribunal Federal. ADPF 54. Notas taquigráficas da audiência pública. Dia 26/08/2008. Dis-
ponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaAdpf54/anexo/ADPF54__notas_
dia_26808.pdf
28  Confederação Nacional de Bispos do Brasil. Nota da CNBB sobre aborto de feto “anencefálico”. Dis- Confederação Nacional de Bispos do Brasil. Nota da CNBB sobre aborto de feto “anencefálico”. Dis-
ponível em: http://www.cnbb.org.br/site/imprensa/sala-de-imprensa/notas-e-declaracoes/1434-nota-da-cnbb-
-sobre-aborto-de-feto-anencefalico
29  Confederação Nacional de Bispos do Brasil. Nota da CNBB sobre aborto de feto “anencefálico”. Dis- Confederação Nacional de Bispos do Brasil. Nota da CNBB sobre aborto de feto “anencefálico”. Dis-
ponível em: http://www.cnbb.org.br/site/imprensa/sala-de-imprensa/notas-e-declaracoes/1434-nota-da-cnbb-
-sobre-aborto-de-feto-anencefalico
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aguarda uma decisão, possivelmente ainda para 2011. 
Quanto à legislação, vê-se um vazio quanto ao tema no Código Penal. Isso porque, sendo o Código de 

1940, não era possível à época nem mesmo realizar um ultrassom. Era, pois, impossível saber ainda no pré-
natal se aquele feto era portador de alguma anomalia grave, como a anencefalia. Com os avanços tecnológicos 
no campo da medicina, surgiu esta possibilidade de previsão com 100% de certeza.30 No entanto, não se 
normatizou juridicamente a legalidade ou ilegalidade da conduta, configurando uma lacuna no ordenamento 
jurídico. 

Quando a gestante descobre que seu feto é anencefálico e, caso queira interromper a gravidez, é orientada 
pelos médicos a buscar esta permissão junto à Justiça. No entanto, na falta de um marco legal claro, os 
magistrados proferem decisões discrepantes a partir majoritariamente de princípios constitucionais que, 
maleáveis que são, acabam por moldar-se às ideologias dos juízes, ferindo o princípio da segurança jurídica 
(art. 5º, XXXVI, da CF/88).

Dentre os argumentos encontrados na doutrina, Bittencourt afirma: 
Examinando-se nosso Código Penal de 1940, constata-se que o legislador de 
então, ao criminalizar o aborto, não foi radical, pois admitiu como lícito, ainda 
que excepcionalmente, o aborto necessário e o aborto sentimental (art. 128). 
Isso permite concluir que, se na época houvesse o arsenal de conhecimento 
e tecnologia de hoje, provavelmente também teria admitido o denominado 
aborto encefálico, diante da absoluta certeza da inexistência de vida, como 
ocorre na atualidade.31

Além disso, Bittencourt afirma que a obrigação imposta à mulher de manter a gravidez indesejada de um 
anencéfalo acarretará graves distúrbios psicológicos na gestante, em decorrência da tortura sofrida e de um 
tratamento degradante – o que é vedado pelo inc. III do art. 5º da nossa Constituição Federal. Além disso, 
tal imposição violaria a autonomia da gestante, que representa um dos pilares da teoria principialista, a mais 
aceita na Bioética atual.32

Menciona ainda a Lei de Transplante de Órgãos (Lei n. 9.434/97), uma vez que esta autoriza a extração dos 
órgãos a partir da morte cerebral do indivíduo, afastando-se da parada cardiorrespiratória como tradicional 
marco demarcador da vida. Assim, expõe o impasse:

Ora, se a morte cerebral significa morte, ou se preferirem, ausência de vida 
humana, a ponto de autorizar o ‘esquartejamento médico’ para fins científico-
humanitários, o que se poderá dizer de um feto que, comprovado pelos médicos, 
nem cérebro tem?33

Diante do exposto, Bittencourt conclui ser atípica a conduta de antecipação terapêutica de feto anencéfalo, 
ante a ausência de elementares típicas do crime de aborto, uma vez que não há vida a ser tutelada. A mesma 
orientação segue Luiz Régis Prado. 

Prado afirma que nestes casos se constata apenas um desvalor de situação ou de estado que ingressa no 
âmbito do risco permitido, atuando como excludente do desvalor da ação. Também não há que se falar em 
causa de justificação, pois o anencéfalo não seria biologicamente capaz de concretizar-se em uma vida humana 
viável. Como a anencefalia não enseja, de acordo com o autor, um processo de vida, mas sim um “processo 
de morte”, falta o dolo ou a culpa – necessários à configuração do crime – assim como falta um resultado 
típico.34

No site do STJ, podem ser encontradas duas decisões principais quanto ao aborto de feto anencéfalo. 
Em uma delas, de fevereiro de 2004, a Quinta Turma do STJ concedeu, em decisão unânime, um habeas 
corpus a um nascituro. A decisão impede o aborto que havia sido autorizado pela Justiça do Rio de Janeiro 
30  Supremo Tribunal Federal. ADPF 54. Notas taquigráficas da audiência pública. Dia 28/08/2008. 
Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaAdpf54/anexo/ADPF54__no-
tas_dia_28808.pdf
31  BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte Especial. V. 2. Dos crimes contra a 
pessoa. 10ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. pp. 173-174. 
32  BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte Especial. V. 2. Dos crimes contra a 
pessoa. 10ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. pp.176-177.
33  BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte Especial. V. 2. Dos crimes contra a 
pessoa. 10ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. pp.178
34  PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. V. 2. Parte Especial. Arts. 121 a 249. 8ª Ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. pp. 98-99. 

porque a criança é portadora de anencefalia. Este foi o primeiro julgado de um habeas corpus sobre aborto 
anencefálico. O advogado que impetrou a ação embasou sua posição nos artigos 3º (“Constituem objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil: I – construir uma sociedade livre, justa e igualitária”), 5º 
(que lista os direitos fundamentais de todo cidadão brasileiro) e 227 (“É dever da família, da sociedade e do 
Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão”) da Constituição Federal e ao artigo segundo do Código Civil 
(“A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, 
os direitos do nascituro”). O impetrante argumenta ainda que o aborto de anencefálico não está previsto no 
Código Penal, dentre as hipóteses de aborto não-punível do art. 128 e, portanto, conceder a autorização para 
o aborto estaria ferindo o princípio da tipicidade penal. 

Laurita Vaz, relatora do processo, entendeu existir periculum in mora diante da possibilidade de realização 
da intervenção cirúrgica e conseqüente perda do objeto (vida), bem como o fumus boni iuris, consubstanciado 
na ausência de previsão da hipótese no art. 128 do Código Penal.35

A outra decisão sobre o tema no STJ vai em sentido simetricamente oposto, pois, em dezembro de 
2005, o Presidente do STJ o ministro Edson Vidigal, autorizou o aborto de feto com hidranencefalia. Dentre 
os argumentos apresentados pelo ministro para basear sua decisão, encontra-se o risco à saúde da gestante, 
que deve ser entendida, como define a Organização Mundial de Saúde, como bem-estar físico e psicológico. 
Além disso, o ministro defende que não há violação ao direito à vida do feto neste caso, pois o laudo médico 
no processo atesta a ausência de “sobrevida neonatal (pós-parto) destes produtos gestacionais, exceto por 
horas ou excepcionalmente dias, pela ausência de integridade dos tecidos cerebrais”.36

O ministro Edson Vidigal claramente tem um posicionamento oposto ao da ministra Laurita Vaz sobre 
o assunto, uma vez que ele afirma que negar a possibilidade do aborto em casos como esse seria negar a 
própria aplicação da lei penal. Explica o ministro que a consumação do crime de aborto previsto no art. 125 
do Código Penal requer dolo específico para a interrupção da vida, o que não existe no caso da anencefalia. 
Entende ele, portanto, ser plenamente justificada a interrupção da gravidez em casos de anencefalia.37

3. Observações sobre as comunicações de aborto de feto anencéfalo

O mapeamento das comunicações sobre aborto de feto anencéfalo nos sistemas sociais Ciência, 
Direito e Religião evidenciam alguns pontos caros à teoria luhmanniana. Primeiramente, mostram como 
cada um destes sistemas é autônomo em relação ao outro, consituindo-se de suas comunicações específicas, 
através de operações de acordo com seus códigos binários respectivos (verdade/não-verdade; sagrado/não-
sagrado; lícito/ilícito). Tal autonomia é chamada na teoria de Luhmann de fechamento operacional ou clausura 
operativa.

Observa-se isto quando a Religião usa passagens bíblicas (sagradas) para fundamentar sua decisão; 
ou quando o Direito recorre ao argumento da ausência de previsão legal no Código Penal da hipótese de 
anencefalia, afirmando que tal conduta feriria o princípio da tipicidade do Direito Penal (ilícito); ou ainda 
quando a Ciência usa o argumento do aumento da probabilidade morbimortalidade materna, da ausência de 
probabilidade de que o feto sobreviva, ou dos diversos riscos à saúde da mulher (verdade). Estes exemplos 
são comunicações típicas destes respectivos sistemas, pois selecionadas de acordo com seus códigos binários. 

Em segundo lugar, mostram que, ainda que autônomos, estes sistemas não se encontram isolados do 
mundo nem totalmente fechados às irritações externas de seu entorno. De fato, dentre as comunicações 
apresentadas no desenvolver deste trabalho, são vários os argumentos jurídicos usados pela Religião, ou os 

35  Superior Tribunal de Justiça. Quinta Turma do STJ concede habeas-corpus para impedir aborto. Dis- Superior Tribunal de Justiça. Quinta Turma do STJ concede habeas-corpus para impedir aborto. Dis-
ponível em: http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=368&tmp.texto=74456&tmp.
area_anterior=44&tmp.argumento_pesquisa=anencefalia . Acessado em: 12.10.2011
36  Superior Tribunal de Justiça. Presidente do STJ autoriza aborto de feto com hidranencefalia em 
Campinas (SP). Processo HC 51982. Disponível em: http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.
wsp?tmp.area=368&tmp.texto=80387&tmp.area_anterior=44&tmp.argumento_pesquisa=anencefalia . Aces-
sado em: 12.10.2011
37  Superior Tribunal de Justiça. Presidente do STJ autoriza aborto de feto com hidranencefalia em 
Campinas (SP). Processo HC 51982. Disponível em: http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.
wsp?tmp.area=368&tmp.texto=80387&tmp.area_anterior=44&tmp.argumento_pesquisa=anencefalia . Aces-
sado em: 12.10.2011
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argumentos científicos usados pelo Direito, por exemplo. É este o caso quando, na declaração da CNBB, 
encontram-se várias referências à Constituição Federal, como à inviolabilidade do direito à vida e à dignidade 
da pessoa humana. Também é este o caso quando, numa decisão judicial, faz-se referência à impossibilidade de 
sobrevida do feto ou ao perigo à saúde materna. 

Isto demonstra que os sistemas sociais de sentido estão abertos às operações dos demais sistemas 
– embora não operacionalmente (já que, para que seja mantida a autonomia sistêmica, é preciso que haja 
uma clausura operativa, como já foi explicado anteriormente). É o que chamamos de abertura cognitiva. O 
fechamento operacional e a abertura cognitiva são os elementos que garantem a autopoiesis dos sistemas. 

Vê-se, pois, que a teoria de Luhmann oferece conceitos que nos ajudam a explicar a sociedade moderna 
a partir da comunicação, reconhecendo-se que certas comunicações ganharam tanta complexidade que se 
tornaram um sistema autônomo que, no entanto, ainda precisa estar em constante “diálogo” com o entorno 
para se manter ativo. É verdade que a interação sistema/entorno se dá estruturadamente, sendo o critério de 
seleção das comunicações que “entram” ou não no sistema, o código binário do sistema em questão. 

Assim, se uma comunicação do entorno do sistema Direito não pode ser decodificada pelo critério 
lícito/ilícito, esta comunicação não deve ser admitida no sistema jurídico, para que ele mantenha sua identidade 
e autonomia perante os demais sistemas sociais. É dizer, a comunicação de “a vida do nascituro é sagrada” não 
diz respeito a priori ao sistema jurídico, mas sim ao seu entorno, fazendo parte do sistema religioso. Contudo, 
nada impede que esta comunicação seja decodificada a partir do critério da licitude ou ilicitude. É o que se 
dá quando, no lugar de afirmar a sacralidade da vida do nascituro, afirma-se que a inviolabilidade da vida é 
protegida pela Constituição Federal. Assim, a comunicação quanto à proteção da vida do feto passa a integrar 
o sistema jurídico, evidenciando a abertura cognitiva e o fechamento operacional e, portanto, a autopoiesis do 
sistema.

Todas estas observações são relevantes para esclarecer certos aspectos da teoria luhmanniana a partir 
da aplicação de sua teoria em um caso prático e de grande importância em diversos âmbitos da sociedade 
contemporânea brasileira. A teoria dos sistemas de sentido de  Luhmann oferece uma perspectiva que nos 
permite analisar a interação entre comunicações diversas, numa sociedade complexa como a contemporânea. 
Espera-se ter contribuído assim tanto para o debate acerca do aborto de feto anencéfalo, a partir do 
mapeamento de sua situação atual na sociedade brasileira, quanto para a verificação da aplicabilidade prática 
da teoria dos sistemas de Niklas Luhmann. 
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GT Linguagem, sociedade e discurso

Resumo: A partir do aparato teórico-metodológico da Análise de Discurso de linha francesa, em sua 
vertente contemporânea desenvolvida por Dominique Maingueneau (2005, 2006, 2010) e Patrick Charaudeau 
(2006, 2008), interessa-nos observar, nesta pesquisa em andamento, o discurso do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) na campanha publicitária “Compromissos do CNJ com você”, veiculada em mídia impressa, 
eletrônica e digital desde março de 2011. Entendendo a publicidade como locus privilegiado de observação 
da – e reflexão sobre a – realidade social, política, histórica e cultural de uma sociedade, focalizamos, mais 
precisamente, a análise do processo discursivo de construção da imagem do CNJ, bem como das estratégias 
discursivas acionadas para legitimar o sujeito enunciador, dar credibilidade ao discurso e captar o público 
destinatário. Mobilizamos, para isso, conceitos como gênero textual, cena enunciativa e ethos discursivo. Os 
primeiros resultados relativos a esse corpus sinalizam que a campanha em tela busca, a partir de testemunhos 
“verídicos”, orquestrar diversas e distintas vozes sociais visando instaurar uma nova relação entre o judiciário 
e a sociedade brasileira.

Palavras-chave: CNJ; Análise do Discurso; publicidade; ethos; estratégias discursivas.
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Cyberactivism & cybercrimes: racionalidade da decisão jurídica em Niklas Luhmann e a 
observação do direito sobre a internet

John Heinz1

Resumo: Este trabalho tem por objeto a relação entre os Sistemas Sociais do Direito e da Internet. Conforme 
Stockinger2, a internet converteu-se em campo de ação social sui generis, ganhando status equivalente ao de 
um sistema da sociedade, tornando-se capaz de irritar o sistema jurídico e estabelecer acoplamentos com 
ele. Uma das irritações possíveis mais recorrentes dos Cybersistemas ao Sistema Jurídico ocorre sob a forma 
do Cyberativismo, que pode desdobrar-se ainda nos eventos chamados de Cyberterrorismo e Cybercrimes. 
O objetivo é identificar a construção de sentido3 do Sistema Jurídico para a temática da Internet e a resposta 
do Sistema Jurídico dentro de sua distinção fundamental, conforme/não conforme ao direito4. Para tanto, 
a metodologia procedida é a análise empírica de decisões judiciais, embora haja no corpo do trabalho 
conjugações com textos legislativos, políticos, decisões de outros países a respeito do tema, bem como 
literatura pertinente. O marco teórico é a Teoria dos Sistemas Sociais de Niklas Luhmann. 
Palavras-chave: Teoria dos sistemas; Niklas Luhmann; Direito e Internet; Cyberativismo; Cybercrime.
Abstract: Our subject is the relationship between the social systems of Law and Internet. Stockinger 
understands the Internet as a sui generis field of social action, gaining a status equivalent to a social system, 
becoming capable of irritating the legal system and establish structural couplings with him. One of the most 
recurrent potential irritation of the Legal System by the Cybersistems occurs in the form of cyberactivism, 
which may occur by events called cyberterrorism and cybercrime. The goal is to identify the construction of 
meaning by the Legal System about the main theme “Internet” and the response of the legal system within 
its fundamental distinction, recht/unrecht. For this purpose, the methodology apllied was the empirical analysis 
of judicial decisions and a literature review, including legislation and decisions from other countries. The 
theoretical background is the social systems theory of Niklas Luhmann.
Keywords: Systems Theory; Niklas Luhmann; Law and the Internet; Cyberactivism; Cybercrime.

1. Introdução
O presente trabalho desenvolve-se em duas partes. A primeira, versa sobre a questão da racionalidade, 

com o intuito de apresentar alternativa à chamada crise do paradigma da racionalidade5 e as suas repercussões 
no campo do direito6. O problema principal a ser enfrentado aqui é o problema da racionalidade decisória 
no âmbito jurídico e seus reflexos para a racionalidade jurídica geral (normativa, legislativa, doutrinária, 
científica). Para tanto, o caminho traçado passa por (I) uma caracterização do problema em termos gerais a 
partir das figuras alegóricas expostas por Cláudia Servilha Monteiro7 provenientes da pinacoteca construída 
por François Ost; (II) um panorama geral a partir destas figuras; e (III) a consideração da alternativa proposta 
por Niklas Luhmann ao conceito tradicional de racionalidade. O objetivo é propor um caminho que supere 
o imobilismo criado em torno da insuficiência dos parâmetros clássicos de racionalidade para a explicação 
do mundo observável, especialmente no que diz respeito às explicações científicas, e num corte ainda mais 
redutor, no que se refere às explicações científicas no direito sobre o processo decisório.

A segunda parte invoca a aplicação desta perspectiva numa pesquisa empírica possível. Temos então, 
a partir dos conceitos expostos, uma observação de segunda ordem sobre a observação do direito sobre a 

1  Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Pernambuco – 
PPGD/UFPE, Brasil. Correio eletrônico: heinzce@gmail.com.
2  STOCKINGER, G. A interação entre cibersistemas e sistemas sociais.
3  LUHMANN, N. Introdução à teoria dos sistemas, p. 238.
4  LUHMANN, N. El derecho de la sociedad, p. 203-204.
5  Diante da vasta literatura sobre o assunto, recomendamos a título propedêutico ver PORTANOVA, 
R. Motivações ideológicas da sentença, p. 50 e ss.; TEIXEIRA, J. P. A. Racionalidade das Decisões 
Judiciais, p. 7 e ss.; SANTOS, B. de S. Introdução a uma ciência pós-moderna.
6  ARNAUD, A. O direito traído pela filosofia, p. 171 e ss.
7  MONTEIRO, C. S. Temas de filosofia do direito.

internet. O objetivo é elaborar uma imagem8 do sentido construído pelo sistema jurídico a respeito da internet 
num ponto de vista especial: a questão do cyberativismo e dos cybercrimes. Esta imagem é construída a partir 
da análise da organização central do sistema do direito da sociedade, os tribunais, e das suas comunicações, 
as decisões9. A partir da imagem observada neste estudo, faremos então a comparação com outras imagens 
possíveis e atuais da observação do direito sobre a internet.

2. A insuficiência do conceito de racionalidade na observação contemporânea do direito
Ao invés de optar pelo resgate histórico de nomes, teorias e figuras de vulto na temática da racionalidade 

na ciência e na ciência do direito, optamos neste trabalho por apresentar o problema da racionalidade a partir 
de alegorias utilizadas no trabalho de MONTEIRO10.

Para falar de racionalidade MONTEIRO estabelece algumas categorias de classificação partindo do 
modo como este termo deu vazão a estruturas temporalmente organizadas de funcionamento do direito e 
gerou concepções distintas para compreender e participar epistemologicamente deste funcionamento.

Temos então (I) Razão formal de caráter normativo, (II) Razão formal lógica aplicada ao direito, (III) 
Razão puramente funcional e (IV) Razão prática. Cada categoria de razão é adequada a caracterizar o que de 
majoritário determinou o funcionamento e o encadeamento epistemológico do direito. A (I) Razão formal 
de caráter normativo se “preocupa em descrever o direito como dado objetivo”11 a partir de sua estrutura 
normativo-dedutiva. A (II) Razão formal lógica é a transferência do padrão das chamadas ciências exatas para 
o campo das ciências sociais, com toda a exigência de adequação de premissas e operações de redução e 
subsunção. Dentro do direito, esta modalidade de racionalidade promoveu a busca da 

coerência e consistência internas do sistema jurídico dentro dos parâmetros racionais 
provindos das diversas modalidade da Lógica clássica, formal, moderna, matemática, 
deôntica e assim por diante12.

A Razão puramente funcional (III) remete à categoria weberiana da ação racional com relação a fins13, 
uma racionalidade instrumental que serve a consecução de determinados objetivos, com poucos limites 
ao repertório de meios utilizáveis para essa consecução. Esta modalidade de razão vai inspirar algumas 
importantes teorias do final do século, a mais divulgada, talvez, a teoria da ação comunicativa habermasiana. Vai 
inspirar também a quarta categoria de razão colocada por MONTEIRO, a (IV) Razão Prática, uma modalidade 
mais localizada, por assim dizer, da Razão funcional. Isto porque, para esta modalidade de razão, as variações 
locais, casuísticas e temporais enviezam as estremas de uma razão generalística, obrigando a incorporação 
de elementos contingentes à sua estruturação. A Teoria da Argumentação Jurídica seria o expoente máximo 
desta quarta modalidade14.

Para estas modalidades de razão MONTEIRO associa uma figura mitológica como representativa do 
juiz a ela adstrito. Estas figuras mitológicas estão personificadas no Juiz-Júpiter, no Juiz-Hércules e no Juiz-
Hermes.

Júpiter é o juiz-deus, aquele que tem a missão de revelar a vontade divina da lei. É o juiz da formalidade, 
seus atos não são mais que o necessário para a revelação do que já está no espírito das leis:

O primeiro modelo metodológico, o Direito jupteriano, parte do positivismo jurídico 
(legalista e em certos aspectos também o normativista) e tem no juiz o depositário 
da missão sagrada de revelar o sentido da lei. Esta última o corolário de um sistema 
de crenças de caráter lógico-formal que traduz o Direito como um corpo legal 
codificado sob a forma de uma pirâmide. Nesse caso, a noção de imperatividade das 
normas remete ao escalonamento hierárquico que tem em sua base a norma jurídica 
individualizada, isto é, a decisão judicial. Essa pirâmide necessita de um juiz divinizado 
por sua missão sagrada de garantidor da coerência de todo o sistema jurídico, daí ser 
chamado por Ost de juiz Júpiter, aquele que opera como transcendência da própria 

8  Para o conceito de imagem, ver MAIA, A. O direito subjetivo como imagem.
9  LUHMANN, N. El derecho de la sociedad, p. 359 e ss.
10  MONTEIRO, C. S. Op. Cit.
11   Idem, p. 52.
12  Ibidem, p. 53.
13  WEBER, M. Economia e Sociedade.
14  MONTEIRO, C. S. Op. Cit., p. 53 e ss.
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pirâmide e seus códigos15.
Hércules, por sua vez, é a divindade secularizada, deus e homem, não perde sua sacralidade, mas tem o 

pé fincado na Terra. Não revela, trabalha. É a conexão entre o sacro e o humano. O juris-dictum, para ele, não 
está nos deuses, mas no próprio suor do seu labor.

Do alto da pirâmide com seu poder transcendente e divino Júpiter cede seu posto a 
Hércules, intimamente vinculado com o plano terreno, o próprio magistrado torna-se 
o sustentáculo de todo Direito possível. É modelo típico do realismo que ocupou o 
cenário do Estado providência do século XX, no qual o juiz desempenha o papel de 
fonte de todo Direito válido, assume assim o poder criativo do Direito16.

Hermes é o deus dos artifícios, da criatividade, do movimento, o ir e vir entre a revelação divina e o 
trabalho humano, sem se confundir com nenhum destes pólos.

Esses modelos de juiz encontram-se datados pelos contextos de época nos quais 
se inserem. Contudo, a realidade atual sugere a configuração de novos modelos. O 
modelo paradoxal de Ost é o de Hermes, a divindade encarregada de intermediar 
a comunicação entre os deuses e os homens. Hermes é o meio-termo, o substrato 
comunicativo, o enredamento dialético entre o logicismo normativista e o 
antiformalismo realista. Hermes ‘não conhece outra lei que a circulação do discurso, 
onde ele arbitra os jogos sempre recomeçados’17. O juiz Hermes opera com o 
banco de dados, recurso que permite múltiplas interrelações, ‘combinação infinita 
de poderes, tão separados, tão confundidos, intercambiáveis: uma multiplicação de 
atores, uma diversificação de papéis, uma inversão de réplicas’18. O juiz Hermes é ao 
mesmo tempo Júpiter e Hércules, sobreposição de linguagem, apto a operar com os 
paradoxos das possibilidades de decisão19.

Voltaremos adiante a estas alegorias. Introduziremos agora o pensamento de Niklas Luhmann, 
diferenciando então a sua proposta de racionalidade daquelas representadas alegoricamente, para em seguida 
retomar estes estereótipos no programa decisório luhmaniano.

3. Considerações breves sobre a teoria de Niklas Luhmann
Estudar o direito na perspectiva da Teoria dos Sistemas de Niklas Luhmann remete a certas 

considerações iniciais sobre a própria Teoria dos Sistemas. Sendo o direito, nesta teoria, entendido como o 
direito da sociedade, ou seja, um subsistema do sistema social20, os conceitos desenvolvidos para a explicação 
do funcionamento da sociedade, ou suas condições de possibilidade21, aplicam-se também à explicação do 
sistema jurídico, e aos seus mecanismos de controle e mudança social.

Rompendo com a perspectiva ontológica, Luhmann propõe uma explicação da sociedade através não 
mais da procura de uma essência que diga o que é a sociedade, mas sim por meio de distinções binárias que 
permitam a diferenciação sistema/entorno22. A sociedade existe, e podemos identificá-la, e sua tentativa de 
identificação perpassa pela observação das suas condições de possibilidade, ao invés da sua caracterização 
ontológica. Esta sociedade distingue-se do seu entorno, e o faz pela sua unidade básica de operação que é a 
comunicação23.

A partir da distinção sistema/entorno, o sistema se autorreproduz através da continuidade de 
distinções advindas da distinção básica que dá forma ao sistema. As operações (distinções) são exatamente o 

15  Idem, p. 112.
16  Ibidem, p. 113.
17  OST, F. Jupiter, Hercule, Hèrmes, apud MONTEIRO, C. S. Op. Cit., p. 113.
18  OST, F. Jupiter, Hercule, Hèrmes, apud MONTEIRO, C. S. Op. Cit., p. 114.
19  MONTEIRO, C. S. Op. Cit., p. 113-114.
20  LUHMANN, N. Op. Cit., p.88 e ss.
21  LUHMANN, N. Introdução à teoria dos sistemas, p. 316. Ver também STAMFORD DA SILVA, A. 
Da legalidade à decisão ilimitada, p. 21.
22  LUHMANN, N. Sistemas sociales, p. 172 e ss. Ver também LUHMANN, N. La Sociedad de la 
Sociedad, p. 40; LUHMANN, N. Introdução à teoria dos sistemas, p. 80 e ss.; TEIXEIRA, J. P. A. Dois 
Modelos de Direito e Legalidade, p.104.
23  LUHMANN, N. Sistemas sociales, p. 140 e ss. Ver também LUHMANN, N. La Sociedad de la 
Sociedad, p. 48 e ss.; LUHMANN, N. Introdução à teoria dos sistemas, p. 293 e ss.

modo de funcionamento do sistema e de perenização da distinção básica sistema/entorno. Estas operações 
ocorrem sempre a partir do próprio sistema, de acordo com suas determinações e estruturas, e nunca a 
partir de determinações do meio. O funcionamento operativo do sistema está fechado às interferências do 
meio. É o conceito de autopoiesis24.

A operação que permite a autopoiesis do sistema da sociedade é a comunicação. Ela é a unidade básica 
de funcionamento da sociedade, a operação (única e genuína) que permite a sua continuidade e que gera 
outras operações da mesma natureza, a condição de possibilidade do sistema social. É através dela que o 
sistema continua fazendo diferenciações e mantém sua identidade distinta do meio. A unidade fundamental 
dos sistemas sociais é a comunicação.

A comunicação produz sentido: sentido é “o meio no qual se opera a distinção entre atualidade/
potencialidade”25. Toda comunicação é, em tese, capaz de produzir outras comunicações a ela referentes26. 
O sentido se constrói então na sequência e recursividade da comunicação, “na totalidade das remissões”, 
“em cada dotação de sentido relacionada à comunicação ou à consciência”27. Como se vê, o sentido está 
intimamente ligado à questão da recursividade da comunicação, à possibilidade de reutilização de distinções 
anteriormente feitas, isso numa perspectiva voltada ao passado. Mirando o futuro, o sentido tem a ver com 
a potencialidade de uma comunicação limitar possibilidades de escolhas comunicativas futuras, reproduzindo 
novamente a recursividade das seleções. O sentido surge, então, como redução de complexidade das seleções 
comunicativas futuras, ao tempo em que limita as possibilidades de seleção.

Assim, o sentido pode ser construído através da condensação e confirmação de seleções, quando as 
seleções posteriores reutilizam a informação das seleções anteriores, ou através da mudança, quando uma 
diferente informação é introduzida, gerando a partir disso novas seleções, que por sua vez também podem 
ser confirmadas ou cambiadas28. Passa a ser então, mecanismo de regulação da sociedade. 

A realização dessas operações de comunicação desemboca num progressivo incremento de 
complexidade do sistema, concomitante à especialização de funções e à organização de subsistemas 
especializados à realização destas funções29. Assim, o subsistema do direito é a especialização do sistema 
social para o cumprimento de uma determinada função, no caso, a função de estabilização de expectativas 
normativas30. Isto não quer dizer que o sistema do direito tenha modificado sua constituição enquanto sistema 
da sociedade: a unidade que permite a autopoiesis do sistema do direito continua sendo a comunicação. No 
entanto, o direito passa a ser um sistema diferenciado dentro do sistema da sociedade, responsável por 
realizar uma determinada função e controlar a operação de seleção conforme ao direito/não-conforme ao 
direito31.

O direito, assim, tem a função de dizer quais expectativas decorrentes da comunicação tem respaldo 
social e quais não32. A comunicação provoca irritação no sistema para que este selecione aquilo que é 
conforme ao direito daquilo que não é�. Sendo sistema social, a continuidade das operações do sistema do 
direito, produzindo comunicação, é também capaz de produzir sentido. Tal qual explicamos anteriormente, e 
aplicando ao sistema do direito, as seleções podem confirmar-se ao longo do tempo, mantendo sentido, ou 
cambiar-se, mudando sentido. Estas expectativas não se referem a comportamentos individuais, ou aplicações 
de sanção, mas sim expectativas de continuidade e confirmação da comunicação, ou sua mudança.

Aqui está o ponto nevrálgico da questão do direito como mecanismo de controle e mudança social. 
Sendo o direito o sistema responsável pela estabilização das expectativas, e sendo também um sistema que 
constrói sentido, é através das suas operações de seleção comunicativa construtoras de sentido que se 
confirmam ou cambiam as expectativas. As seleções produzidas pelo sistema do direito tem reflexo direto no 
24  LUHMANN, N. El derecho de la sociedad, p. 118. Ver também LUHMANN, N. La Sociedad de 
la Sociedad, p. 44 e ss.; LUHMANN, N. Introdução à teoria dos sistemas, p. 119 e ss.
25  LUHMANN, N. Introdução à teoria dos sistemas, p. 238.
26  Idem, p. 308 e ss.
27  Ibidem, p. 238.
28  LUHMANN, N. La Sociedad de la Sociedad, p. 28-40. Ver também STAMFORD DA SILVA, A. Op. 
Cit., p. 31.
29  LUHMANN, N. Sistemas sociales, p. 273-274.
30  LUHMANN, N. El derecho de la sociedad, p. 188. Ver também MADEIRA, L. M. O direito nas 
teorias sociológicas de Pierre Bourdieu e Niklas Luhmann, p. 30 e ss.; SOBOTTKA, E. A. Dignidade 
da pessoa humana e o décimo segundo camelo.
31  LUHMANN, N. Op. Cit., p. 149.
32  Idem, p. 188-189.
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sistema social; daí que a confirmação ou a mudança de sentido no direito, e por conseguinte, das expectativas 
sociais, são mecanismos de controle e de mudança da sociedade.

4. A configuração de Niklas Luhmann para a racionalidade dos tribunais
Dentro da perspectiva desfilada acima, de uma construção do direito ao mesmo tempo fechada e 

aberta às mudanças, ou seletivamente aberta a mudanças, LUHMANN desenvolve conceituação parecida ao 
analisar a função dos tribunais.

Como as distinções feitas pelo sistema social, as decisões dos juízes – também distinções – tem 
reverberações no tempo e na construção de sentido. A decisão tem reverberação no passado na medida em 
que deve ser coerente com as expectativas normativas condensadas até o momento presente da distinção. 
Do mesmo modo, a decisão incorpora-se ao continum de decisões (distinções e operações) realizadas ao 
longo do tempo, servindo de referências às expectativas que porventura surjam ou se estabilizem. No fim das 
contas, “todo aspecto normativo de uma decisão tem, portanto, que pretender sua generalização, implicando 
que casos iguais serão decididos da mesma forma”33.

Por isso que a atividade judicante não pode ser classificada de todo arbitrária: o ato de decidir, além 
de se concretizar no presente, é uma distinção que se conecta ao passado e ao futuro. Decidir fora das 
perspectivas do passado pode comprometer as distinções futuras no sentido de fragilizá-las, assim como 
decidir demais no presente pode comprometer as distinções futuras, de modo a estreitar o horizonte de 
perspectivas possíveis.

O próprio sistema estabelece mecanismos, através de seus programas, para readquirir a estabilidade 
frente a uma decisão profundamente desviante. Um exemplo de restabilização do sistema contra uma decisão 
profundamente desviante ocorre quando “processos originalmente imaginados para resolver conflitos 
decisórios entre diversos tribunais ou diversas câmaras são utilizados como instrumentos para a revolta 
contra uma prática dominante”34. Vale ressaltar que estabilidade não significa aversão a mudanças.

Por sua vez, a racionalidade em LUHMANN é ressignificada para a reintrodução autorreferencial da 
diferença sistema/entorno nas operações do sistema35. Dito de outra forma, sendo os limites da distinção 
sistema/entorno realocáveis36, a racionalidade está justamente na auto-observação que o próprio sistema 
faz de suas operações ao longo do tempo, e da imagem retratada dos seus limites nesta operação de auto-
observação. Estes limites englobam também o conjunto das construções de sentido construídas nas operações 
do sistema sociedade e dos seus sistemas parciais, entre os quais, o direito.

A racionalidade aqui ganha contornos diversos: ao mesmo tempo em que não é mais a racionalidade 
estática consagrada no paradigma moderno clássico, continua com o padrão da estabilidade, sob pena de o 
sistema não suportar uma situação de mudança permanente. A tendência é a estabilidade: 

O fato de que tudo pode ser modificado não deve acarretar que não se leve mais 
nada a sério. A positivação do direito significa que no mesmo ordenamento jurídico 
tem que ser concomitantemente institucionalizadas as possibilidades de apreensão e 
não apreensão, de atitudes cognitivas e normativas com respeito às mesmas normas37.

Resgatando o dito anteriormente, não é difícil associar as imagens alegóricas de MONTEIRO às 
correntes mais debatidas da história das ideias jurídicas. O confronto teórico entre normativismo e realismo 
no século XX poderia ser muito bem representado pela cartunização de um embate entre Júpiter e Hércules. 
No entanto, os conceitos clássicos de racionalidade já não são suficientes para a realidade social:

Não há, em absoluto, como determinar um único conceito possível do que seja racional 
(...). A construção da racionalidade, no plano do direito positivo, estaria adstrita 
à busca não apenas de um modelo que caracterize o direito como um todo, mas 
também de um mecanismo de aferição da correção das decisões judiciais. Na mesma 
linha de raciocínio, a irracionalidade seria arbitrária e, acima de tudo, insusceptível 
de controle e, por conta disso, um discurso que repele a possibilidade de certeza no 
conhecimento38.

33  LUHMANN, N. Sociologia do direito II, p. 34-35.
34  Idem, p. 36.
35  LUHMANN, N. Sistemas sociales, p. 420.
36  Idem, p. 41.
37  LUHMANN, N. Sociologia do direito II, p. 38.
38  MAIA, A. da. Prefácio. In: MONTEIRO, C. S. Op. Cit, p. 19.

No desenho da racionalidade em LUHMANN, ela não deixa de ser um conceito importante, mas 
perde o caráter fundamental que possui na teoria da racionalidade tradicional e deixa de ser a tábua de 
salvação de todas as expectativas.

Para LUHMANN, na composição da racionalidade jurídica, legislação e decisão não devem ser 
superestimadas. Cada uma deve ocupar o seu lugar devido, o que não significa perder importância. Não se 
trata de optar entre “normativismo” e “decisionismo”, ou entre Júpiter e Hércules, como a teoria jurídica 
mais consistente fez durante muito tempo. A racionalidade é construída nas próprias operações do sistema, 
ao invés de estar dada ou revelada ontologicamente. Esta mesma racionalidade do sistema da sociedade será 
operada no direito: 

O juiz submete-se ao princípio da igualdade de forma diferente que o legislador: 
ele não só tem que tratar igualmente as mesmas condições, mas também decidir da 
mesma forma os casos iguais. Com cada decisão ele se ata a casos futuros, e ele só 
pode criar um direito novo na medida em que reconheça e trate novos casos como 
constituindo casos diferentes39. (...) [O legislador, por sua vez,] “pode e deve responder 
pelas consequências de suas leis, pois ele dispõe da possibilidade de autocorreção”40.

Esta perspectiva de racionalidade, dinâmica, sempre em movimento de irritação, mudança, estabilização, 
condensação, confirmação, num ciclo sem fim, se aproxima da figura do juiz Hermes proposta por OST e 
MONTEIRO, na medida em que exclui ambos os extremos, decisionismo e legalismo, para posicionar a 
atividade do juiz no espectro de trânsito entre os pólos:

(...) o direito existente está inserido nas condições que possibilitam um novo direito, 
pois ele só pode ser modificado em aspectos isolados e nunca como um todo, por 
mais significativos que esses aspectos parciais sejam. Ainda assim, os limites do que 
deve ser problematizado ou suposto também podem ser escolhidos e, portanto, 
adequados à capacidade de processamento dos processos. Na perspectiva daquele que 
deve decidir sob tais circunstâncias, o direito adquire um novo tipo de objetividade – 
não a de uma norma decisória, que deve ser resguardada apesar de toda contestação, 
mas a de uma estrutura de expectativas que deve ser criada e modificada sempre que 
necessário, para provocar-se determinados efeitos41.

5. Uma pesquisa empírica possível: a observação do direito sobre a internet
A primeira etapa da pesquisa empírica tentou identificar uma estrutura discursiva nas decisões das 

Cortes Superiores brasileiras envolvendo casos no ambiente da internet. A coleta das decisões deu-se através 
de visitas aos sítios eletrônicos do Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Nesses sítios, 
na seção de consulta de jurisprudência, foram inseridos termos para consulta e obtidos resultados conforme 
o quadro a seguir:

Termo Pesquisado1 Documentos encontrados 
– STJ

Documentos encontrados 
– STF

Internet 02 Súmulas -
Internet 532 Acórdãos 45 Acórdãos
Internet - 04 Repercussão Geral

Crime e internet - 01 Repercussão Geral
Crime e internet 73 Acórdãos 19 Acórdãos

Dado o volume de decisões obtidas nestas consultas, foram realizadas algumas delimitações do corpus. 
Neste passo, (1) foram excluídas as decisões do Supremo Tribunal Federal, já que o interesse concentra-se 
fundamentalmente nos casos de ofensa à lei penal, que não se encontra na competência estrita da corte 
constitucional; (2) foram excluídas as decisões que não versavam sobre crimes na rede digital; (3) forma 
excluídas as decisões que versavam sobre o crime de pedofilia, cuja previsão existe no Estatuto da Criança e 
do Adolescente, Lei nº 8.069/90. A intenção foi limitar-se a crimes exclusivos do meio digital, e analisar a forma 
como eles eram tipificados, haja vista a inexistência de uma lei específica para os crimes (penais estritos ou 

39  LUHMANN, N. Op. Cit., p. 35.
40  Idem, p. 41.
41  Ibidem, p. 39.
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políticos) de internet no ordenamento brasileiro. Restaram na amostra, após estes cortes, 08 (oito) decisões.
Em todas as decisões analisadas, (a) as condutas tratadas foram tipificadas por analogia aos crimes já 

existentes no Código Penal Brasileiro, embora tenha sido recorrente a observação pelos próprios julgadores 
(b) da inexistência de uma lei específica para os crimes cybernéticos, inclusive no sentido da necessidade de 
regulação normativa específica. A maioria das decisões (75%) versam (c) sobre o crime de furto mediante 
fraude, onde o caso concreto é de desvio de valores de contas bancárias por meio da internet. Em nenhum 
dos casos (d) a internet foi considerada elemento caracterizador do crime, apenas meio para a sua execução.

Traçado este perfil, vale destacar alguns pontos. O primeiro deles, o uso reiterado da analogia para a 
tipificação das condutas, quando a própria Constituição brasileira prevê a impossibilidade de crime sem lei 
que o preveja. O instrumento discursivo para essa posição é a de que a internet consiste apenas meio para 
a consecução dos crimes, como já descrevemos acima, e não consiste em caracter constitutivo do crime. 
O segundo ponto a ser destacado, o caráter eminentemente economicista das demandas que chegam aos 
tribunais superiores brasileiros, apesar dos recentes e numerosos episódios envolvendo atividades políticas 
na internet42. Temos assim, uma imagem da construção de sentido das observação do direito sobre a internet 
nas cortes superiores brasileiras, onde a observação da atividade na internet como atividade política ainda 
não se tornou uma perspectiva concretizada nas decisões dos tribunais.

6. Considerações finais
Diante da imagem diagnosticada na pesquisa empírica, são pertinenetes algumas considerações. É 

uma consideração possível dizer que algumas perspectivas políticas dos fenômenos do cybercrime e do 
cyberativismo ainda não foram capazes de irritar as operações dos tribuanis superiores brasileiros, embora 
já o tenha ocorrido em outros países. Pode-se argumentar que justamente por serem recentes estes casos 
ainda não tiveram tempo hábil de chegar ao judiciário. Entretanto, não é o que demonstram algumas das 
decisões coletadas, que apesar da conexão temática, estiveram excluídas do corpus de pesquisa43, nem de 
outras decisões ao redor do mundo44.

As manifestações de ativismo digital observadas recentemente, inclusive através de grupos organizados 
e coordenados podem promover novos direcionamentos de sentido em duas perspectivas: (xi) continuidade 
das comunicações utilizadas até agora, refletido nas decisões analisadas e no principal projeto de regulação 
da internet em tramitação no Brasil, o “Projeto Azeredo”, baseado no economicismo e na maximização dos 
tipos penais45; (xii) uma perspectiva nova, já existente na regulação de outros países, e que tem um cume 
legislativo no sistema político do Brasil no chamado “Projeto Alternativo”, com redução do elenco de tipos e 
preocupação com a liberdade dos usuários46.

Arriscamos dizer que as organizações do sistema jurídico, em especial no caso brasileiro, estão em 
vias de se deparar com esta ruptura, capaz de produzir irritações já no sistema político, identificável nos 
dois projetos em trâmite para regulação de internet. O resultado desta dinâmica na produção de sentido do 
42  O Brasil tem sido palco de recorrentes manifestações dos grupo LulzSec, Anonymous, Red Hackers 
Brasil, entre outras manifestações de autoria não identificada.
43  Como exemplo, o Processo de Extradição nº 1.029-8, de competência do Supremo Tribunal Federal. 
Outros casos do mesmo tipo acontecem ao redor do mundo, e nossa hipótese é de que ou estes eventos não 
interessam ao sistema judiciário brasileiro, ou o acesso à justiça nestes casos tem se mostrado por demais 
demorado. Mesmo os eventos recentes noticiados acima não tem relato de investigação em curso.
44  O caso emblemático, Andreas-Thomas Vogel vs. Lufthansa, na Corte de Frankfurt am Main. Para 
outros casos ao redor do mundo, sugerimos o relatório de ataques de denegação de distribuição de serviço 
(DDoS) do Berkman Center for Internet & Society, da Universidade de Harvard, disponível em <http://cyber.
law.harvard.edu/>.
45  O “Projeto Azeredo”, cuja relatoria é do Deputado Eduardo Azeredo, promove a inclusão de mais 
vinte e um tipos penais no ordenamento brasileiro, além de limitações consistentes no uso da internet, com 
uma série de medidas de identificação dos usuários. O Projeto continua em trâmite, sob os números PL 
84/99 na Câmara Federal e PL 89/2003 no Senado. As principais críticas são dirigidas justamente à limtação 
da liberdade dos usuários e à maximização do direito penal.
46  O “Projeto Alternativo”, ainda em composição e discussão no sítio eletrônico <http://edemocracia.camara.
gov.br/web/seguranca-da-internet/inicio> de autoria de vários deputados federais brasileiros preza pela redução da 
criminalização das condutas (são propostos apenas três tipos penais) e pela manutenção da liberdade do 
usuário de serviços digitais.

sistema jurídico e na racionalidade decisória, entretanto será dado pelos eventos a seguir, pela escalada do 
ativismo digital, a iminência de conflitos bélicos via internet e novas alternativas talvez hoje fora do campo de 
possibilidades do sistema jurídico, mas já capazes de irritar outros sistemas47.
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NOVAS TECNOLOGIAS E O ACESSO À JUSTIÇA
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RESUMO

O presente artigo tem por objetivo estudar a relação das novas tecnologias da comunicação e 
da informação (NTCI) com o Direito, através de uma análise sociológica. Os meios de comunicação social 
(todas as tecnologias de media) sofreram profundas alterações e com isso passaram a exercer forte influência 
no Direito e na relação deste com a sociedade. Essa influência interventiva tanto pode ser atribuída ao fato 
de a celeridade judicial ter sido elevada ao patamar de direito fundamental, quanto pelo caráter inevitável do 
progresso tecnológico e científico. Isso também importa dizer que o fato dessas novas tecnologias refletirem 
uma nova concepção de Estado, onde se valoriza o técnico em detrimento do humano, fez com que ocorresse 
um aperfeiçoamento tecnológico das atividades jurídicas, mas um distanciamento da característica do Direito 
como fonte genuína de informações acerca dos assuntos judiciais, bem como, conforme referiu o autor 
Boaventura de Sousa Santos, a predominância das camadas favorecidas sobre as camadas populares. Sendo 
assim, é possível inferir que os efeitos desta interação tanto são danosos para a relação mencionada acima, 
entre Direito e sociedade, quanto para a própria relação entre as mídias e o Direito. Apontar os caminhos 
para o aperfeiçoamento dessa relação, bem como os limites de atuação dessas novas tecnologias é o objetivo 
do presente ensaio, não se olvidando da necessidade de existência destas no que tange ao Direito, a fim de 
garantir o livre direito às informações corretas, bem como o acesso à justiça. A metodologia utilizada foi a 
pesquisa bibliográfica de autores nacionais e internacionais.

Palavras-chave: Novas tecnologias de comunicação e de informação (NTCI); Gestão da Informação; 
Tecnologização da Justiça; Acesso à Justiça.

ABSTRACT
This article aims to study the relationship of the new technologies of communication and information 

(NTCI, in Portuguese) with the Law, through a sociological analysis. The media (all media technologies) have 
undergone profound changes and it started to exert strong influence on the Law and its relation to society. 
This interventional influence can be attributed both by the fact that the judicial process was quickly elevated 
to the level of fundamental right, and by the inevitability of technological and scientific progress. It also must 
be said that the fact that these new technologies reflect a new concept of the state, which values   the technical 
rather than human issues, has made a technological improvement of the legal activities, and has created a 
characteristic distance of the law as genuine source of information on judicial affairs, as the author Boaventura 
de Sousa Santos said, the predominance of high layers on the unfavored classes. Therefore, it is possible to 
infer that the effects of this interaction are harmful both to the relationship mentioned above, between Law 
and society, as for the relationship between media and Law. Point out the ways to improve this relation, as well 
as the limits of performance of these new technologies is the main purpose of this article, not forgetting the 
needing of it in regard to the law, to ensure the free right to correct information, as well as access to justice. 
The methodology used was a literature search of national and international authors.
Key-words: New communication technologies and information (NTCI, in Portuguese), Information 
Management; Justice Technologisation, Access to Justice.
.
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1 INTRODUÇÃO

Não são recentes os debates acerca das novas tecnologias e o acesso à justiça. Em 31 de julho de 
1997 a Ministra Fátima Nancy Andrighi3, em Palestra proferida no III Congresso de Magistrados Paranaenses - 
“Magistratura e Cidadania”, em Curitiba, PR, ao referir formas de reverter o descrédito na Justiça ocasionado 
pela reconhecida morosidade no andamento dos processos, mencionou que mudanças de caráter legislativo 
não são suficientes para tal desiderato e afirmou que questões estruturais do Poder Judiciário deveriam ser 
objeto de maior análise e estudo, e citou como um dos exemplos a informatização. Para que houvesse essa 
mudança, direito e tecnologia, ciências concebidas inicialmente de forma isoladas4, se entrelaçaram como 
intuito de se constituírem em uma ferramenta forte e eficaz contra as causas que impedem o efetivo acesso 
à justiça5.
 As novas tecnologias de comunicação e de informação (NTCI), nas palavras do autor Boaventura de 
Sousa Santos6, são um exemplo desse entrelaçamento e que tem efeito positivo na celeridade e eficácia dos 
processos judiciais, bem como na democratização do acesso ao direito e à justiça.  Portanto, o presente artigo 
analisará as influências das NTCI no seu intuito de promover o efetivo acesso à justiça, bem como apontar 
as mudanças havidas em decorrência disto. 

No entanto, o autor também aponta a existência de riscos que advêm desta relação, no que tange ao 
impacto das NTCI na administração da justiça. Os impactos negativos das NTCI na gestão dos tribunais e 
no acesso dos cidadãos à justiça diante da possibilidade de nascer um grupo de pessoas discriminadas, serão 
abordados, em face do que Boaventura de Sousa convencionou chamar de “nova dependência dos tribunais 
ante a comunicação social” 7 e que Machado, Silva e Santos8 por sua vez denominaram de dificuldades, e 
duas das muitas tratadas pelos autores interessará ao presente estudo: ameaças aos direitos do cidadão 
e selectividade social. Nesse momento novamente a autorizada lição do pensador Boaventura de Sousa 
Santos será o ponto de partida, para revelar o momento em que houve a desvinculação dos tribunais como 
instâncias de informação e de comunicação social, para um estágio de dominação do conhecimento técnico, 
onde são excluídos todos os que não dominam o conhecimento especializado.9

Em que pese haja o reconhecimento de tais entraves, os estudos acerca das NTCI na gestão dos 
tribunais e no acesso da sociedade à justiça são conclusivos para demonstrar que a interação entre ambas 
as ciências é necessária como forma de promoção e ampliação de direitos,10 pois, conforme asseverado na 
clássica obra Acesso à Justiça, “uma titularidade de direitos é destituída de sentido, na ausência de mecanismos 
para sua efetiva reivindicação”. 11 

Para que haja a democratização da justiça essas reformas são imprescindíveis, seja pelo fato de a 
celeridade judicial ter sido elevada ao patamar de direito fundamental12 ou ainda porque é inegável que afora 

3  ANDRIGHI, Fátima Nancy. A DEMOCRATIZAÇÃO DA JUSTIÇA. BDJur, Brasília, DF, 29 nov. 2007. Disponível em: 
<http://bdjur.stj.gov.br/dspace/handle/2011/10347>. Acessado em: 12 out. 2011.
4  KRAMMES, Alexandre Golin; CARDOSO, Marcelo Herondin. SISTEMAS JURÍDICOS E 
TECNOLOGIA: EVOLUÇÃO E INFLUÊNCIAS. 2011. http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/
files/anexos/29603-29619-1-PB.pdf. Acessado em: 13 out. 2011.
5  CAPPELLETTI, Mauro; BRYANT, Garth. ACESSO À JUSTIÇA. Tradução Ellen Gracie Northfleet. 
Porto Alegre: Ed. Fabris, 1988.
6  SANTOS, Boaventura de Sousa. OS TRIBUNAIS E AS NOVAS TECNOLOGIAS DE 
COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO. Porto Alegre, n.13, jan./jun. 2005. 
7  Ibidem, p. 101.
8  MACHADO, Helena; SILVA, Susana, SANTOS, Filipe. JUSTIÇA TECNOLÓGICA: promessas e 
desafios. Portugal: Ed. Ecopy, 2008.
9  SANTOS, Boaventura de Sousa. OS TRIBUNAIS E AS NOVAS TECNOLOGIAS DE 
COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO. Porto Alegre, n.13, jan./jun. 2005.
10  CORDEIRO, Rosa Inês de Novais; GOMES, Sandra Lúcia Rebel. JUSTIÇA TECNOLÓGICA: um estudo sobre a 
relação entre as novas tecnologias de comunicação e de informação e o Direito. Disponível em: http://dci2.ccsa.ufpb.br:8080/
jspui/bitstream/123456789/413/1/GT%208%20Txt%204-%20CORDEIRO,%20Rosa%20I.%20de%20N..docx_%20GOMES,%20
Sandra%20L.%20R.%20Justi%C3%A7a...pdf. Acessado em: 12 de out. 2011.
11  CAPPELLETTI, Mauro; BRYANT, Garth. ACESSO À JUSTIÇA. Tradução Ellen Gracie Northfleet. 
Porto Alegre: Ed. Fabris, 1988.
12  Conforme o artigo 5°, LXXVIII da CF - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados 
a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação. 



651650

as mudanças legislativas e processuais as NTCI cumprem um papel fundamental, tanto pelo caráter inevitável 
do progresso científico e tecnológico, quanto pelo fato de serem consideradas uma das armas mais eficazes 
no combate à morosidade processual.

2 EFETIVO ACESSO À JUSTIÇA

 A obra de Mauro Cappelletti e Bryante Garth, não esgotou o assunto “acesso à justiça”, mas é inegável 
que revolucionou os estudos acerca do tema. Dentre muitos aspectos, um será de extrema relevância para 
o presente artigo, qual seja: a evolução do conceito teórico de acesso à justiça e dois obstáculos a essa 
evolução: o tempo e a possibilidade das partes.13

Para os autores “o acesso formal, mas não efetivo à justiça, correspondia à igualdade, apenas formal, 
mas não efetiva”, 14 o que importa dizer que a ausência de efetividade no acesso à justiça corresponde a uma 
ausência de justiça. Como caracteriza Thiago de Oliveira Andrade, “sem efetividade, os direitos fundamentais 
são reduzidos a meras explicitações políticas e morais, esvaziados de qualquer utilidade, sendo a Constituição 
que os abriga tornada letra morta, inserindo-se num plano irreal, utópico”.15

No ordenamento jurídico brasileiro o acesso formal à justiça vem disposto no artigo 5°, XXXV da 
Constituição Federal: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” e mais 
adiante, no inciso LXXIV, através da garantia de prestação jurisdicional mesmo àqueles que não têm suficiência 
de recursos: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 
recursos”.
 Todavia, como já se viu, a garantia formal, mas não efetiva do acesso à justiça implica na ausência desta, 
e um dos aspectos que está intimamente ligado a falta de efetividade é a demora na prestação jurisdicional. É 
cediço que ao atribuir à celeridade processual o status de direito fundamental, através do artigo 5°, LXXVIII da 
Constituição Federal, o constituinte assim procedeu, tendo em vista que a demora na prestação jurisdicional 
se constitui em uma justiça inacessível.16 O Ministro do Superior Tribunal de Justiça, José Augusto Delgado, 
afirmou que “a eficácia da prestação jurisdicional, ao lado da rapidez, tem sido, também, uma garantia do 
cidadão que se consagra como de natureza elevada no corpo de qualquer Carta Magna” 17. O dizer de 
Carmen Lúcia Antunes também é nesse sentido: 

O primeiro passo para que a jurisdição seja um direito vivo é a  garantia plena, 
facilitada e desembaraçada do  acesso de todos aos órgãos competentes para prestá-
la. A jurisdição é direito de todos e dever do Estado, à maneira de outros serviços 
públicos que neste final de século se tornaram obrigação positiva de prestação 
afirmativa necessária da pessoa estatal. A sua negativa ou a sua oferta insuficiente 
quanto ao objeto da prestação ou ao tempo de seu desempenho é descumprimento 
do dever positivo de que se não pode escusar a pessoa estatal, acarretando a sua 
responsabilidade integral.18

 O outro empecilho para a evolução do conceito teórico de acesso à justiça é a possibilidade das 
partes, pois requisitos de ordem econômica, social e cultural19 criam vantagens para alguns indivíduos em 

13  Op. cit. p.11.
14  Op. cit. p.9.
15  ANDRADE, Thiago de Oliveira. A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 
In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, 76, 01/05/2010 [Internet]. Disponível em http://www.ambito-juridico.com.
br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7845#_ftn7. Acesso em 15 de out. 2011.
16  CAPPELLETTI, Mauro; BRYANT, Garth. ACESSO À JUSTIÇA. Tradução Ellen Gracie Northfleet. 
Porto Alegre: Ed. Fabris, 1988.
17  DELGADO, José Augusto. ACESSO À JUSTIÇA: informatização do poder judiciário. BDJur, 
Brasília, DF. 15 jan. 2008. Disponível em: <http://bdjur.stj.gov.br/dspace/handle/2011/16185>. Acesso em 13 
de out. 2011.
18  ROCHA, Carmem Lúcia Antunes. O DIREITO CONSTITUCIONAL À JURISDIÇÃO. In: 
TEIXEIRA, Sálvio Figueiredo Teixeira. (Coord.) As Garantias do Cidadão na Justiça, São Paulo: Ed. Saraiva.
19  SANTOS, Boaventura de Souza. A SOCIOLOGIA DOS TRIBUNAIS E A 
DEMOCRATIZAÇÃO DA JUSTIÇA. Pela mão de Alice - O social e o político na pós-modernidade. 2 

detrimento de outros, o que ocasiona uma limitação ao acesso efetivo à justiça em relação aos que são 
preteridos. Se formalmente o acesso à justiça é previsão constitucional assegurada a todos20, materialmente 
há uma disparidade que precisa ser atacada. Na clássica obra Pela Mão de Alice, o escritor Boaventura de 
Sousa Santos21 refere que “a sociologia da administração da justiça tem se ocupado dos obstáculos sociais e 
culturais ao efectivo acesso à justiça” e afirma serem esses maiores que o obstáculo econômico, pois “envolve 
condicionantes sociais e culturais resultantes de processos de socialização e de interiorização de valores 
dominantes muitos difíceis de transformar”.22

Estudos revelam que a distância dos cidadãos em relação à administração da justiça 
é tanto maior quanto mais baixo é o estrato social a que pertencem e que essa 
distância tem como causas próximas não apenas fatores econômicos, mas também 
fatores sociais, ainda que uns e outros possam estar mais ou menos remotamente 
relacionados com as desigualdades econômicas. Em primeiro lugar, os cidadãos de 
menores recursos tendem a conhecer pior seus direitos e, portanto, a ter mais 
dificuldades em reconhecer um problema que os afecta como sendo problema 
jurídico. Podem ignorar os direitos em jogo ou ignorar as possibilidades de reparação 
jurídica.23

Em segundo lugar, mesmo reconhecendo o problema como jurídico, como violação 
de um direito, é necessário que a pessoa se disponha a propor a acção. Os dados 
mostram que indivíduos das classes baixas hesitam muito mais que os outros em 
recorrer aos tribunais, mesmo quando reconhecem estar perante um problema legal.24

 Diante da constatação da existência destes entraves “a democratização da Justiça se impõe sob pena 
de inviabilizarmos a convivência social,” e isso importa dizer que são necessárias reformas na organização 
judiciária25, o que inclui o uso de das novas tecnologias da comunicação e da informação na gestão dos 
tribunais e no acesso à informação, como se verá a seguir.

3 ASPECTOS POSITIVOS DAS NTCI NA GESTÃO DOS TRIBUNAIS E NO ACESSO À INFORMAÇÃO

Boaventura de Sousa Santos26 afirmou que “as NTCI apresentam um enorme potencial de transformação 
do sistema judicial, tanto na administração e gestão da justiça, na transformação do exercício das profissões 
jurídicas, como na democratização do acesso ao direito e à justiça”. Machado, Silva e Santos27elencaram 
diversos aspectos positivos que demonstram as “principais potencialidades associadas à “Justiça Tecnológica”: 
comunicação eletrônica; facilidade de produção documental; aumento da produtividade, automatização, divisão 
de tarefas; avaliação dos ritmos de trabalho e da produtividade e melhorias das relações entre Justiça e os 
cidadãos”. O Ministro José Augusto Delgado28, ao falar sobre a informatização do poder judiciário, como um 
meio ao acesso à justiça afirmou, “que o uso do computador contribui para democratizar o Poder Judiciário 
e fortalecer o direito do cidadão de ter acesso à Justiça e rapidez na entrega do direito perseguido”. 

ed. São Paulo: Cortez, 1995.
20  Conforme o artigo 5°, caput da CF - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantido-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no  País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes.
21  SANTOS, Boaventura de Souza. A SOCIOLOGIA DOS TRIBUNAIS E A 
DEMOCRATIZAÇÃO DA JUSTIÇA: Pela mão de Alice - O social e o político na pós-modernidade. 2 
ed. São Paulo: Cortez, 1995.
22  Ibidem, p. 171.
23  Ibidem, p. 170
24  Ibidem, p. 170
25  Ibidem, p. 180
26  SANTOS, Boaventura de Sousa. OS TRIBUNAIS E AS NOVAS TECNOLOGIAS DE 
COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO. Porto Alegre, n.13, jan./jun. 2005.
27  MACHADO, Helena; SILVA, Susana, SANTOS, Filipe. JUSTIÇA TECNOLÓGICA: promessas e 
desafios. Portugal: Ed. Ecopy, 2008.
28  DELGADO, José Augusto. ACESSO À JUSTIÇA: informatização do poder judiciário. BDJur, 
Brasília, DF. 15 jan. 2008. Disponível em: <http://bdjur.stj.gov.br/dspace/handle/2011/16185>. Acesso em 13 
de out. 2011.
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Assim, é possível afirmar que o progresso tecnológico e científico contribui para a redemocratização 
da justiça ao promover a aproximação entre direito e sociedade. 

As contribuições das NTCI para solucionar o problema do tempo, ou seja, da celeridade e dos 
processos judiciais foram dissecadas por Boaventura de Souza Santos:

No que respeita à administração e gestão da justiça, as novas tecnologias podem 
ter um efeito positivo na celeridade e eficácia dos processos judiciais. Podem, por 
exemplo, substituir tarefas rotineiras, permitir um controlo mais eficaz da tramitação 
dos processos, melhora a gestão dos recursos humanos, das secretarias judiciais e das 
agendas judiciais, permitir o envio de peças processuais em suporte digital, facilitar o 
acesso às fontes de direito e, por essa, via ajudar os operadores judiciais a conhecer 
e a interpretar o sistema jurídico, para muitos operadores judiciais, cada vez mais 
complexo29.

 Não restam dúvidas acerca da contribuição eficaz das NTCI para romper com o obstáculo tempo e 
a morosidade da justiça. Para Machado, Silva e Santos,30 ‘Justiça Tecnológica deve atender as expectativas dos 
cidadãos, que cada vez mais exigem a aplicação da Justiça em tempo útil’. “O Pacto Republicano de Estado por 
um sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo” 31 previu no seu inciso II, “o aprimoramento da prestação 
jurisdicional, mormente pela efetividade do princípio constitucional da razoável duração do processo e pela 
prevenção de conflitos”, portanto, se reconhecidamente as NTCI são responsáveis pela concretização desse 
aprimoramento não pode o Estado prescindir da utilização desta ferramenta. Para Cordeiro e Gomes32 “o 
problema da morosidade da justiça é, porém de tal ordem, que a busca da utilização das NTCI foi intensificada 
para melhorar a prestação jurisdicional”, e ai se mais uma vez se entremostra a importância do uso das NTCI 
na gestão da justiça.
 Quanto ao obstáculo possibilidade das partes, o mesmo já era em 1978 “o ponto central, quando se 
cogita da denegação ou da garantia de acesso efetivo33, contudo, mesmo tendo transcorrido mais de 30 anos 
de história, esse ainda é um problema constante. Quando se cogita da interferência das NTCI para colmatar 
as falhas que esse obstáculo origina, as duas hipóteses que dificultam o efetivo acesso à justiça precisam ser 
atacadas, quais sejam: o desconhecimento de direitos e a falta de acessibilidade as informações em linguagem 
acessíveis.

 Conforme o autor Boaventura34, “no que respeita a democratização do acesso ao direito e à justiça 
as novas tecnologias de informação possibilitam mais circulação de mais informação e, portanto, um direito e 
uma justiça mais próximos e mais transparentes”.

Por exemplo, facilitam o acesso a bases de dados jurídicos, a informações fundamentais 
para o exercício de direitos, e possibilitam o exercício fácil de um conjunto de direitos 
e deveres dos cidadãos. É hoje, possível, através de redes eletrônicas, apresentar 
requerimentos, receber informações, pagar determinadas taxas ou impostos, ou 

29  SANTOS, Boaventura de Sousa. OS TRIBUNAIS E AS NOVAS TECNOLOGIAS DE 
COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO. Porto Alegre, n.13, jan./jun. 2005.
30  MACHADO, Helena; SILVA, Susana, SANTOS, Filipe. JUSTIÇA TECNOLÓGICA: promessas e 
desafios. Portugal: Ed. Ecopy, 2008.
31  BRASIL. II Pacto Republicano de Estado por um Sistema de Justiça mais Acessível, Ágil e Efetivo. 
Brasília-DF, Brasil. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/main.asp?View={597BC4FE-7844-402D-BC4B-
06C93AF009F0}. Acesso 14 de out. 2011.
32  CORDEIRO, Rosa Inês de Novais; GOMES, Sandra Lúcia Rebel. JUSTIÇA TECNOLÓGICA: 
um estudo sobre a relação entre as novas tecnologias de comunicação e de informação e o Direito. 
Disponível em: http://dci2.ccsa.ufpb.br:8080/jspui/bitstream/123456789/413/1/GT%208%20Txt%204-%20
CORDEIRO,%20Rosa%20I.%20de%20N..docx_%20GOMES,%20Sandra%20L.%20R.%20Justi%C3%A7a...pdf. 
Acessado em: 12 de out. 2011.
33  CAPPELLETTI, Mauro; BRYANT, Garth. ACESSO À JUSTIÇA. Tradução Ellen Gracie Northfleet. 
Porto Alegre: Ed. Fabris, 1988.
34  SANTOS, Boaventura de Sousa. OS TRIBUNAIS E AS NOVAS TECNOLOGIAS DE 
COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO. Porto Alegre, n.13, jan./jun. 2005.

mesmo consultar processos.35

 No Brasil há vários exemplos de utilização das NTCI para democratização da justiça. A Resolução 79 
do Conselho Nacional de Justiça36 dispõe que a transparência na divulgação das atividades do Poder Judiciário 
brasileiro através das mídias eletrônicas que devem “informar a população sobre seus direitos e sobre o 
funcionamento da Justiça, em linguagem simples e acessível”. Ainda nesse sentido a Resolução 9037, que dispõe 
sobre o uso da tecnologia da informação no âmbito do Poder Judiciário determinando que “todos os tribunais 
deverão manter serviços de tecnologia da informação e comunicação - TIC necessários à adequada prestação 
jurisdicional”. Acerca da comunicação social, a Resolução 8538 também demonstra a preocupação por parte 
do Estado em garantir o “acesso da sociedade aos serviços do Poder Judiciário”:

Art. 1º - As ações de Comunicação Social do Poder Judiciário passarão a ser desenvolvidas e 
executadas de acordo com o disposto nesta Resolução, tendo como objetivos principais: 
I – dar amplo conhecimento à sociedade das políticas públicas e programas do Poder 
Judiciário; II – divulgar, de forma sistemática, em linguagem acessível e didática, os 
direitos do cidadão e os serviços colocados à sua disposição pelo Poder Judiciário, 
em todas as suas instâncias; III – estimular a participação da sociedade no debate e 
na formulação de políticas públicas que envolvam os seus direitos; IV – disseminar 
informações corretas sobre assuntos que sejam de interesse público para os diferentes 
segmentos sociais e que envolvam as ações do Poder Judiciário; V – incentivar, no 
âmbito dos magistrados e servidores, através da comunicação, a integração com as 
ações previstas nesta Resolução, de modo a garantir a eficácia dos objetivos nela 
colimados; VI – promover o Poder Judiciário junto à sociedade de modo a conscientizá-
la sobre a missão exercida pela Magistratura, em todos os seus níveis, otimizando a 
visão crítica dos cidadãos a respeito da importância da Justiça como instrumento da 
garantia dos seus direitos e da paz social.

 Conclusiva nesse sentido também é a lição do pensador Boaventura39 ao estabelecer que “no que 
respeita ao impacto das novas tecnologias de comunicação e informação na administração da justiça, abrem-
se imensas oportunidades para melhorar a eficácia e racionalizar a gestão dos tribunais”. O autor ainda cita 
exemplos do Conselho Europeu que reafirmam a importância das NTCI na aproximação da Justiça com os 
cidadãos:

A primeira Recomendação parte da idéia que as novas tecnologias de informação se 
tornaram num instrumento indispensável para uma eficaz administração da justiça, 
designadamente o acesso à informação jurídica, o desenvolvimento da interacção 
dos serviços judiciários com o público, possibilitando a obtenção de decisões por via 
eletrônica.40

A Recomendação (2002) 2 do Comité dos Ministros dos Estados-membros veio 
reafirmar a importância das modernas tecnologias de comunicação nos sistema 
judiciário, melhorando a qualidade,celeridade, eficácia e eficiência do direito e da 

35  Ibidem, p. 90.
36 Disponível em: http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/rescnj_79b.pdf. Acessado em 
14 de out. 2011.
37 Disponível em: http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/rescnj_90.pdf. Acessado em 
14 de out. 2011.
38  Disponível em: http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/rescnj_85.pdf. Acessado em 
14 de out. de 2011.
39  SANTOS, Boaventura de Sousa. OS TRIBUNAIS E AS NOVAS TECNOLOGIAS DE 
COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO. Porto Alegre, n.13, jan./jun. 2005.
40  Ibidem, p.93.
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justiça nos Estados-membros e aproximando-os dos cidadãos.41

3 ASPECTOS NEGATIVOS DAS NTCI NA GESTÃO DOS TRIBUNAIS E NO ACESSO À INFORMAÇÃO

Na visão de Boaventura de Sousa Santos42 “a informação socialmente relevante tanto do ponto 
de vista fático como do ponto de vista normativo não é mais papel dos tribunais enquanto instâncias de 
informação e de comunicação social”. Para o autor, no século XIX essa transformação tornou “os tribunais 
e a actividade judicial na mais esotérica das instituições e actividades estatais da modernidade”. Com isso 
o autor afirmou que “o público deixou mesmo de poder intervir no processo e as partes e testemunhas 
passaram a intervir segundo códigos de informação e de comunicação que não conhecem ou não entendem” 
e o autor complementa:

É neste contexto que surge, a partir da década de noventa do século passado, a 
problemática da relação entre os tribunais e as novas tecnologias de comunicação e 
de informação (NTCI) e, em especial, da relação entre os tribunais e a comunicação 
social.43

De fato, as NTCI surgiram no contexto da Terceira Revolução Industrial, quando “os tribunais, enquanto 
sistemas de informação e de comunicação, se referiam exclusivamente ao circuito interno, à informação e 
comunicação que circula no interior dos tribunais entre os diferentes sectores da instituição e entre os 
diferentes profissionais que nela actuam” 44 e, “ao reporem a questão do papel dos tribunais na sociedade, as 
tecnologias e interesses comunicacionais repõem a questão do lugar da adjudicação judicial na conflitualidade 
social”. Assim “o conhecimento técnico-profissional é convertido de fim em meio ou instrumento, o óbvio 
passo seguinte é perguntar-se pelos fins para que é utilizado”. Na resposta para tal questionamento que se 
assentam os aspectos negativos das NTCI na gestão dos tribunais e no acesso à informação, pois o que fora 
concebido para promoção da democracia, pode vir a tornar-se seu maior vilão, caso não haja cautela na 
regulação desta interação.
 No dizer de Boaventura de Sousa Santos45 “o fato de a comunicação social tão somente partilhar com 
os tribunais a criação de dicotomias drásticas entre ganhadores e perdedores, sem se ater ao fato de que 
tais dicotomias só existem depois de aturados e prolongados procedimentos de provas convincentes” geram 
alguns perigos: 

a) o de, pelo “excesso de informação”, se transmitir uma dimensão totalizante dos 
factos, susceptível de estigmatizar grupos ou classes sociais, gerando sentimentos de 
indignação, por um lado, e de indignidade, por outro;
b) a “sofisticação do escândalo”, pela amplificação desproporcionada dos factos, 
provocando fracturas entre a opinião pública e a realidade;
c) a sobrepenalização dos arguidis,pelas formas de mediatização utilizadas, sobretudo 
quando não se chama a atenção para garantia constitucional de que os argüidos devem 
considerar-seb inocentes até o trânsito em julgado da decisão;
d) a espetacularização da audiência, produzindo na comunidade sentimentos 
contraditórios de absolutização ou de trivialização da justiça;
e) a banalização da violência ou do modus operandi, com os conhecidos perigos de 
adesão ou mimetismo;
f) a conversão dos espectadores, ouvintes ou leitores em tribunal de opinião, com 
reflexos na produção de provas e nas expectativas de justiça;
g) o uso de linguagem nem sempre ajustada à racionalidade do discurso jurídico.

41  Ibidem, p. 96.
42  Ibidem, p. 92.
43  SANTOS, Boaventura de Sousa. OS TRIBUNAIS E AS NOVAS TECNOLOGIAS DE 
COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO. Porto Alegre, n.13, jan./jun. 2005.
44  Ibidem, p. 83.
45  Ibidem, p. 99.

As NTCI desempenham papel de formação da opinião pública na sociedade e se “uma relação mais 
virtuosa entre a justiça e a comunicação social não for construída” 46o risco da mediatização da justiça é uma 
justiça incomunicável nos seus próprios termos”.47

Outro perigo a ser visto é aquele advêm da inobservância do princípio da igualdade e que os autores 
Machado, Silva e Santos48 conceituaram de selectividade social:

O direito ao acesso igualitário à informação jurídica, aos tribunais e às instâncias 
jurídicas no contexto das novas tecnologias de informação e comunicação é 
reequacionado, na medida em que estas poderão excluir todos os cidadãos que não 
sabem ou não podem explorar os recursos por ela exigidos. Como tal, alerta-se para 
a necessidade de construir redes desconcentradas de pontos de acesso, prestando-se 
particular atenção às necessidades de grupos menos favorecidos, os quais também 
têm mais dificuldades em aceder à Justiça nos moldes tradicionais.

 Para o autor Bruno da Costa Arone49 “o sucesso da informatização judicial depende da adoção de 
políticas públicas de inclusão digital, sob risco de o processo se tornar uma via de uso exclusivo das classes 
economicamente favorecidas da população”. 
 Há de se ter muito cuidado para que no afã de ampliação de direitos se construa um novo rol de 
discriminados no que diz respeito ao efetivo acesso à justiça. De acordo com o autor Bruno da Costa Arone50 
“a criação de duas justiças, a dos ricos (informatizada e veloz) e a dos pobres (lenta e ineficiente), macula o 
princípio da igualdade, e ele acrescenta: “o meio eletrônico não pode ser imposto aos jurisdicionados”.

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O direito, notadamente a atividades dos tribunais, não poderia manter-se inerte frente aos avanços 
tecnológicos e científicos, principalmente porque essa “invasão tecnológica” contribui de forma fundamental 
na busca pelo efetivo acesso à justiça.

É importante observar que as NTCI são instrumentos para um fim e não um fim em si mesmas, e 
como tais servem para um propósito. No presente estudo o que se verificou é a sua contribuição para a 
democratização da justiça, bem como para tornar o acesso à justiça formal, um direito efetivo. Por óbvio 
que é necessário um caminhar longo na obtenção desse resultado, contudo esse reconhecimento no meio 
acadêmico visa fortalecer o discurso de apoio a uma introdução eu uso constante das ferramentas tecnológicas.  

Contudo, cautelas são necessárias, pois na busca por um fim não se deve descuidar dos meios. Nesse 
aspecto, quando da recepção das NTCI na gestão dos tribunais e no acesso à informação não se pode 
esquecer de que é necessário investir na construção entre ambas a ciências, haja vista que as NTCI são 
instrumentos de formação da opinião pública sobre a justiça. Outro aspecto de suma importância diz respeito 
à construção de uma sociedade democrática; de uma sociedade que, através de uma comunicação inteligível, 
proporcionada por meios acessíveis, conhece seus direitos.
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RESUMO

O presente artigo tem por objetivo estudar a relação das novas tecnologias da comunicação e 
da informação (NTCI) com o Direito, através de uma análise sociológica. Os meios de comunicação social 
(todas as tecnologias de media) sofreram profundas alterações e com isso passaram a exercer forte influência 
no Direito e na relação deste com a sociedade. Essa influência interventiva tanto pode ser atribuída ao fato 
de a celeridade judicial ter sido elevada ao patamar de direito fundamental, quanto pelo caráter inevitável do 
progresso tecnológico e científico. Isso também importa dizer que o fato dessas novas tecnologias refletirem 
uma nova concepção de Estado, onde se valoriza o técnico em detrimento do humano, fez com que ocorresse 
um aperfeiçoamento tecnológico das atividades jurídicas, mas um distanciamento da característica do Direito 
como fonte genuína de informações acerca dos assuntos judiciais, bem como, conforme referiu o autor 
Boaventura de Sousa Santos, a predominância das camadas favorecidas sobre as camadas populares. Sendo 
assim, é possível inferir que os efeitos desta interação tanto são danosos para a relação mencionada acima, 
entre Direito e sociedade, quanto para a própria relação entre as mídias e o Direito. Apontar os caminhos 
para o aperfeiçoamento dessa relação, bem como os limites de atuação dessas novas tecnologias é o objetivo 
do presente ensaio, não se olvidando da necessidade de existência destas no que tange ao Direito, a fim de 
garantir o livre direito às informações corretas, bem como o acesso à justiça. A metodologia utilizada foi a 
pesquisa bibliográfica de autores nacionais e internacionais.

Palavras-chave: Novas tecnologias de comunicação e de informação (NTCI); Gestão da Informação; 
Tecnologização da Justiça; Acesso à Justiça.

ABSTRACT
This article aims to study the relationship of the new technologies of communication and information 

(NTCI, in Portuguese) with the Law, through a sociological analysis. The media (all media technologies) have 
undergone profound changes and it started to exert strong influence on the Law and its relation to society. 
This interventional influence can be attributed both by the fact that the judicial process was quickly elevated 
to the level of fundamental right, and by the inevitability of technological and scientific progress. It also must 
be said that the fact that these new technologies reflect a new concept of the state, which values   the technical 
rather than human issues, has made a technological improvement of the legal activities, and has created a 
characteristic distance of the law as genuine source of information on judicial affairs, as the author Boaventura 
de Sousa Santos said, the predominance of high layers on the unfavored classes. Therefore, it is possible to 
infer that the effects of this interaction are harmful both to the relationship mentioned above, between Law 
and society, as for the relationship between media and Law. Point out the ways to improve this relation, as well 
as the limits of performance of these new technologies is the main purpose of this article, not forgetting the 
needing of it in regard to the law, to ensure the free right to correct information, as well as access to justice. 
The methodology used was a literature search of national and international authors.
Key-words: New communication technologies and information (NTCI, in Portuguese), Information 
Management; Justice Technologisation, Access to Justice.
.
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1 INTRODUÇÃO

Não são recentes os debates acerca das novas tecnologias e o acesso à justiça. Em 31 de julho de 
1997 a Ministra Fátima Nancy Andrighi3, em Palestra proferida no III Congresso de Magistrados Paranaenses - 
“Magistratura e Cidadania”, em Curitiba, PR, ao referir formas de reverter o descrédito na Justiça ocasionado 
pela reconhecida morosidade no andamento dos processos, mencionou que mudanças de caráter legislativo 
não são suficientes para tal desiderato e afirmou que questões estruturais do Poder Judiciário deveriam ser 
objeto de maior análise e estudo, e citou como um dos exemplos a informatização. Para que houvesse essa 
mudança, direito e tecnologia, ciências concebidas inicialmente de forma isoladas4, se entrelaçaram como 
intuito de se constituírem em uma ferramenta forte e eficaz contra as causas que impedem o efetivo acesso 
à justiça5.
 As novas tecnologias de comunicação e de informação (NTCI), nas palavras do autor Boaventura de 
Sousa Santos6, são um exemplo desse entrelaçamento e que tem efeito positivo na celeridade e eficácia dos 
processos judiciais, bem como na democratização do acesso ao direito e à justiça.  Portanto, o presente artigo 
analisará as influências das NTCI no seu intuito de promover o efetivo acesso à justiça, bem como apontar 
as mudanças havidas em decorrência disto. 

No entanto, o autor também aponta a existência de riscos que advêm desta relação, no que tange ao 
impacto das NTCI na administração da justiça. Os impactos negativos das NTCI na gestão dos tribunais e 
no acesso dos cidadãos à justiça diante da possibilidade de nascer um grupo de pessoas discriminadas, serão 
abordados, em face do que Boaventura de Sousa convencionou chamar de “nova dependência dos tribunais 
ante a comunicação social” 7 e que Machado, Silva e Santos8 por sua vez denominaram de dificuldades, e 
duas das muitas tratadas pelos autores interessará ao presente estudo: ameaças aos direitos do cidadão 
e selectividade social. Nesse momento novamente a autorizada lição do pensador Boaventura de Sousa 
Santos será o ponto de partida, para revelar o momento em que houve a desvinculação dos tribunais como 
instâncias de informação e de comunicação social, para um estágio de dominação do conhecimento técnico, 
onde são excluídos todos os que não dominam o conhecimento especializado.9

Em que pese haja o reconhecimento de tais entraves, os estudos acerca das NTCI na gestão dos 
tribunais e no acesso da sociedade à justiça são conclusivos para demonstrar que a interação entre ambas 
as ciências é necessária como forma de promoção e ampliação de direitos,10 pois, conforme asseverado na 
clássica obra Acesso à Justiça, “uma titularidade de direitos é destituída de sentido, na ausência de mecanismos 
para sua efetiva reivindicação”. 11 

Para que haja a democratização da justiça essas reformas são imprescindíveis, seja pelo fato de a 
celeridade judicial ter sido elevada ao patamar de direito fundamental12 ou ainda porque é inegável que afora 

3  ANDRIGHI, Fátima Nancy. A DEMOCRATIZAÇÃO DA JUSTIÇA. BDJur, Brasília, DF, 29 nov. 2007. Disponível em: 
<http://bdjur.stj.gov.br/dspace/handle/2011/10347>. Acessado em: 12 out. 2011.
4  KRAMMES, Alexandre Golin; CARDOSO, Marcelo Herondin. SISTEMAS JURÍDICOS E 
TECNOLOGIA: EVOLUÇÃO E INFLUÊNCIAS. 2011. http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/
files/anexos/29603-29619-1-PB.pdf. Acessado em: 13 out. 2011.
5  CAPPELLETTI, Mauro; BRYANT, Garth. ACESSO À JUSTIÇA. Tradução Ellen Gracie Northfleet. 
Porto Alegre: Ed. Fabris, 1988.
6  SANTOS, Boaventura de Sousa. OS TRIBUNAIS E AS NOVAS TECNOLOGIAS DE 
COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO. Porto Alegre, n.13, jan./jun. 2005. 
7  Ibidem, p. 101.
8  MACHADO, Helena; SILVA, Susana, SANTOS, Filipe. JUSTIÇA TECNOLÓGICA: promessas e 
desafios. Portugal: Ed. Ecopy, 2008.
9  SANTOS, Boaventura de Sousa. OS TRIBUNAIS E AS NOVAS TECNOLOGIAS DE 
COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO. Porto Alegre, n.13, jan./jun. 2005.
10  CORDEIRO, Rosa Inês de Novais; GOMES, Sandra Lúcia Rebel. JUSTIÇA TECNOLÓGICA: um estudo sobre a 
relação entre as novas tecnologias de comunicação e de informação e o Direito. Disponível em: http://dci2.ccsa.ufpb.br:8080/
jspui/bitstream/123456789/413/1/GT%208%20Txt%204-%20CORDEIRO,%20Rosa%20I.%20de%20N..docx_%20GOMES,%20
Sandra%20L.%20R.%20Justi%C3%A7a...pdf. Acessado em: 12 de out. 2011.
11  CAPPELLETTI, Mauro; BRYANT, Garth. ACESSO À JUSTIÇA. Tradução Ellen Gracie Northfleet. 
Porto Alegre: Ed. Fabris, 1988.
12  Conforme o artigo 5°, LXXVIII da CF - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados 
a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação. 
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as mudanças legislativas e processuais as NTCI cumprem um papel fundamental, tanto pelo caráter inevitável 
do progresso científico e tecnológico, quanto pelo fato de serem consideradas uma das armas mais eficazes 
no combate à morosidade processual.

2 EFETIVO ACESSO À JUSTIÇA

 A obra de Mauro Cappelletti e Bryante Garth, não esgotou o assunto “acesso à justiça”, mas é inegável 
que revolucionou os estudos acerca do tema. Dentre muitos aspectos, um será de extrema relevância para 
o presente artigo, qual seja: a evolução do conceito teórico de acesso à justiça e dois obstáculos a essa 
evolução: o tempo e a possibilidade das partes.13

Para os autores “o acesso formal, mas não efetivo à justiça, correspondia à igualdade, apenas formal, 
mas não efetiva”, 14 o que importa dizer que a ausência de efetividade no acesso à justiça corresponde a uma 
ausência de justiça. Como caracteriza Thiago de Oliveira Andrade, “sem efetividade, os direitos fundamentais 
são reduzidos a meras explicitações políticas e morais, esvaziados de qualquer utilidade, sendo a Constituição 
que os abriga tornada letra morta, inserindo-se num plano irreal, utópico”.15

No ordenamento jurídico brasileiro o acesso formal à justiça vem disposto no artigo 5°, XXXV da 
Constituição Federal: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” e mais 
adiante, no inciso LXXIV, através da garantia de prestação jurisdicional mesmo àqueles que não têm suficiência 
de recursos: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 
recursos”.
 Todavia, como já se viu, a garantia formal, mas não efetiva do acesso à justiça implica na ausência desta, 
e um dos aspectos que está intimamente ligado a falta de efetividade é a demora na prestação jurisdicional. É 
cediço que ao atribuir à celeridade processual o status de direito fundamental, através do artigo 5°, LXXVIII da 
Constituição Federal, o constituinte assim procedeu, tendo em vista que a demora na prestação jurisdicional 
se constitui em uma justiça inacessível.16 O Ministro do Superior Tribunal de Justiça, José Augusto Delgado, 
afirmou que “a eficácia da prestação jurisdicional, ao lado da rapidez, tem sido, também, uma garantia do 
cidadão que se consagra como de natureza elevada no corpo de qualquer Carta Magna” 17. O dizer de 
Carmen Lúcia Antunes também é nesse sentido: 

O primeiro passo para que a jurisdição seja um direito vivo é a  garantia plena, 
facilitada e desembaraçada do  acesso de todos aos órgãos competentes para prestá-
la. A jurisdição é direito de todos e dever do Estado, à maneira de outros serviços 
públicos que neste final de século se tornaram obrigação positiva de prestação 
afirmativa necessária da pessoa estatal. A sua negativa ou a sua oferta insuficiente 
quanto ao objeto da prestação ou ao tempo de seu desempenho é descumprimento 
do dever positivo de que se não pode escusar a pessoa estatal, acarretando a sua 
responsabilidade integral.18

 O outro empecilho para a evolução do conceito teórico de acesso à justiça é a possibilidade das 
partes, pois requisitos de ordem econômica, social e cultural19 criam vantagens para alguns indivíduos em 

13  Op. cit. p.11.
14  Op. cit. p.9.
15  ANDRADE, Thiago de Oliveira. A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 
In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, 76, 01/05/2010 [Internet]. Disponível em http://www.ambito-juridico.com.
br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7845#_ftn7. Acesso em 15 de out. 2011.
16  CAPPELLETTI, Mauro; BRYANT, Garth. ACESSO À JUSTIÇA. Tradução Ellen Gracie Northfleet. 
Porto Alegre: Ed. Fabris, 1988.
17  DELGADO, José Augusto. ACESSO À JUSTIÇA: informatização do poder judiciário. BDJur, 
Brasília, DF. 15 jan. 2008. Disponível em: <http://bdjur.stj.gov.br/dspace/handle/2011/16185>. Acesso em 13 
de out. 2011.
18  ROCHA, Carmem Lúcia Antunes. O DIREITO CONSTITUCIONAL À JURISDIÇÃO. In: 
TEIXEIRA, Sálvio Figueiredo Teixeira. (Coord.) As Garantias do Cidadão na Justiça, São Paulo: Ed. Saraiva.
19  SANTOS, Boaventura de Souza. A SOCIOLOGIA DOS TRIBUNAIS E A 
DEMOCRATIZAÇÃO DA JUSTIÇA. Pela mão de Alice - O social e o político na pós-modernidade. 2 

detrimento de outros, o que ocasiona uma limitação ao acesso efetivo à justiça em relação aos que são 
preteridos. Se formalmente o acesso à justiça é previsão constitucional assegurada a todos20, materialmente 
há uma disparidade que precisa ser atacada. Na clássica obra Pela Mão de Alice, o escritor Boaventura de 
Sousa Santos21 refere que “a sociologia da administração da justiça tem se ocupado dos obstáculos sociais e 
culturais ao efectivo acesso à justiça” e afirma serem esses maiores que o obstáculo econômico, pois “envolve 
condicionantes sociais e culturais resultantes de processos de socialização e de interiorização de valores 
dominantes muitos difíceis de transformar”.22

Estudos revelam que a distância dos cidadãos em relação à administração da justiça 
é tanto maior quanto mais baixo é o estrato social a que pertencem e que essa 
distância tem como causas próximas não apenas fatores econômicos, mas também 
fatores sociais, ainda que uns e outros possam estar mais ou menos remotamente 
relacionados com as desigualdades econômicas. Em primeiro lugar, os cidadãos de 
menores recursos tendem a conhecer pior seus direitos e, portanto, a ter mais 
dificuldades em reconhecer um problema que os afecta como sendo problema 
jurídico. Podem ignorar os direitos em jogo ou ignorar as possibilidades de reparação 
jurídica.23

Em segundo lugar, mesmo reconhecendo o problema como jurídico, como violação 
de um direito, é necessário que a pessoa se disponha a propor a acção. Os dados 
mostram que indivíduos das classes baixas hesitam muito mais que os outros em 
recorrer aos tribunais, mesmo quando reconhecem estar perante um problema legal.24

 Diante da constatação da existência destes entraves “a democratização da Justiça se impõe sob pena 
de inviabilizarmos a convivência social,” e isso importa dizer que são necessárias reformas na organização 
judiciária25, o que inclui o uso de das novas tecnologias da comunicação e da informação na gestão dos 
tribunais e no acesso à informação, como se verá a seguir.

3 ASPECTOS POSITIVOS DAS NTCI NA GESTÃO DOS TRIBUNAIS E NO ACESSO À INFORMAÇÃO

Boaventura de Sousa Santos26 afirmou que “as NTCI apresentam um enorme potencial de transformação 
do sistema judicial, tanto na administração e gestão da justiça, na transformação do exercício das profissões 
jurídicas, como na democratização do acesso ao direito e à justiça”. Machado, Silva e Santos27elencaram 
diversos aspectos positivos que demonstram as “principais potencialidades associadas à “Justiça Tecnológica”: 
comunicação eletrônica; facilidade de produção documental; aumento da produtividade, automatização, divisão 
de tarefas; avaliação dos ritmos de trabalho e da produtividade e melhorias das relações entre Justiça e os 
cidadãos”. O Ministro José Augusto Delgado28, ao falar sobre a informatização do poder judiciário, como um 
meio ao acesso à justiça afirmou, “que o uso do computador contribui para democratizar o Poder Judiciário 
e fortalecer o direito do cidadão de ter acesso à Justiça e rapidez na entrega do direito perseguido”. 

ed. São Paulo: Cortez, 1995.
20  Conforme o artigo 5°, caput da CF - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantido-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no  País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes.
21  SANTOS, Boaventura de Souza. A SOCIOLOGIA DOS TRIBUNAIS E A 
DEMOCRATIZAÇÃO DA JUSTIÇA: Pela mão de Alice - O social e o político na pós-modernidade. 2 
ed. São Paulo: Cortez, 1995.
22  Ibidem, p. 171.
23  Ibidem, p. 170
24  Ibidem, p. 170
25  Ibidem, p. 180
26  SANTOS, Boaventura de Sousa. OS TRIBUNAIS E AS NOVAS TECNOLOGIAS DE 
COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO. Porto Alegre, n.13, jan./jun. 2005.
27  MACHADO, Helena; SILVA, Susana, SANTOS, Filipe. JUSTIÇA TECNOLÓGICA: promessas e 
desafios. Portugal: Ed. Ecopy, 2008.
28  DELGADO, José Augusto. ACESSO À JUSTIÇA: informatização do poder judiciário. BDJur, 
Brasília, DF. 15 jan. 2008. Disponível em: <http://bdjur.stj.gov.br/dspace/handle/2011/16185>. Acesso em 13 
de out. 2011.
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Assim, é possível afirmar que o progresso tecnológico e científico contribui para a redemocratização 
da justiça ao promover a aproximação entre direito e sociedade. 

As contribuições das NTCI para solucionar o problema do tempo, ou seja, da celeridade e dos 
processos judiciais foram dissecadas por Boaventura de Souza Santos:

No que respeita à administração e gestão da justiça, as novas tecnologias podem 
ter um efeito positivo na celeridade e eficácia dos processos judiciais. Podem, por 
exemplo, substituir tarefas rotineiras, permitir um controlo mais eficaz da tramitação 
dos processos, melhora a gestão dos recursos humanos, das secretarias judiciais e das 
agendas judiciais, permitir o envio de peças processuais em suporte digital, facilitar o 
acesso às fontes de direito e, por essa, via ajudar os operadores judiciais a conhecer 
e a interpretar o sistema jurídico, para muitos operadores judiciais, cada vez mais 
complexo29.

 Não restam dúvidas acerca da contribuição eficaz das NTCI para romper com o obstáculo tempo e 
a morosidade da justiça. Para Machado, Silva e Santos,30 ‘Justiça Tecnológica deve atender as expectativas dos 
cidadãos, que cada vez mais exigem a aplicação da Justiça em tempo útil’. “O Pacto Republicano de Estado por 
um sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo” 31 previu no seu inciso II, “o aprimoramento da prestação 
jurisdicional, mormente pela efetividade do princípio constitucional da razoável duração do processo e pela 
prevenção de conflitos”, portanto, se reconhecidamente as NTCI são responsáveis pela concretização desse 
aprimoramento não pode o Estado prescindir da utilização desta ferramenta. Para Cordeiro e Gomes32 “o 
problema da morosidade da justiça é, porém de tal ordem, que a busca da utilização das NTCI foi intensificada 
para melhorar a prestação jurisdicional”, e ai se mais uma vez se entremostra a importância do uso das NTCI 
na gestão da justiça.
 Quanto ao obstáculo possibilidade das partes, o mesmo já era em 1978 “o ponto central, quando se 
cogita da denegação ou da garantia de acesso efetivo33, contudo, mesmo tendo transcorrido mais de 30 anos 
de história, esse ainda é um problema constante. Quando se cogita da interferência das NTCI para colmatar 
as falhas que esse obstáculo origina, as duas hipóteses que dificultam o efetivo acesso à justiça precisam ser 
atacadas, quais sejam: o desconhecimento de direitos e a falta de acessibilidade as informações em linguagem 
acessíveis.

 Conforme o autor Boaventura34, “no que respeita a democratização do acesso ao direito e à justiça 
as novas tecnologias de informação possibilitam mais circulação de mais informação e, portanto, um direito e 
uma justiça mais próximos e mais transparentes”.

Por exemplo, facilitam o acesso a bases de dados jurídicos, a informações fundamentais 
para o exercício de direitos, e possibilitam o exercício fácil de um conjunto de direitos 
e deveres dos cidadãos. É hoje, possível, através de redes eletrônicas, apresentar 
requerimentos, receber informações, pagar determinadas taxas ou impostos, ou 

29  SANTOS, Boaventura de Sousa. OS TRIBUNAIS E AS NOVAS TECNOLOGIAS DE 
COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO. Porto Alegre, n.13, jan./jun. 2005.
30  MACHADO, Helena; SILVA, Susana, SANTOS, Filipe. JUSTIÇA TECNOLÓGICA: promessas e 
desafios. Portugal: Ed. Ecopy, 2008.
31  BRASIL. II Pacto Republicano de Estado por um Sistema de Justiça mais Acessível, Ágil e Efetivo. 
Brasília-DF, Brasil. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/main.asp?View={597BC4FE-7844-402D-BC4B-
06C93AF009F0}. Acesso 14 de out. 2011.
32  CORDEIRO, Rosa Inês de Novais; GOMES, Sandra Lúcia Rebel. JUSTIÇA TECNOLÓGICA: 
um estudo sobre a relação entre as novas tecnologias de comunicação e de informação e o Direito. 
Disponível em: http://dci2.ccsa.ufpb.br:8080/jspui/bitstream/123456789/413/1/GT%208%20Txt%204-%20
CORDEIRO,%20Rosa%20I.%20de%20N..docx_%20GOMES,%20Sandra%20L.%20R.%20Justi%C3%A7a...pdf. 
Acessado em: 12 de out. 2011.
33  CAPPELLETTI, Mauro; BRYANT, Garth. ACESSO À JUSTIÇA. Tradução Ellen Gracie Northfleet. 
Porto Alegre: Ed. Fabris, 1988.
34  SANTOS, Boaventura de Sousa. OS TRIBUNAIS E AS NOVAS TECNOLOGIAS DE 
COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO. Porto Alegre, n.13, jan./jun. 2005.

mesmo consultar processos.35

 No Brasil há vários exemplos de utilização das NTCI para democratização da justiça. A Resolução 79 
do Conselho Nacional de Justiça36 dispõe que a transparência na divulgação das atividades do Poder Judiciário 
brasileiro através das mídias eletrônicas que devem “informar a população sobre seus direitos e sobre o 
funcionamento da Justiça, em linguagem simples e acessível”. Ainda nesse sentido a Resolução 9037, que dispõe 
sobre o uso da tecnologia da informação no âmbito do Poder Judiciário determinando que “todos os tribunais 
deverão manter serviços de tecnologia da informação e comunicação - TIC necessários à adequada prestação 
jurisdicional”. Acerca da comunicação social, a Resolução 8538 também demonstra a preocupação por parte 
do Estado em garantir o “acesso da sociedade aos serviços do Poder Judiciário”:

Art. 1º - As ações de Comunicação Social do Poder Judiciário passarão a ser desenvolvidas e 
executadas de acordo com o disposto nesta Resolução, tendo como objetivos principais: 
I – dar amplo conhecimento à sociedade das políticas públicas e programas do Poder 
Judiciário; II – divulgar, de forma sistemática, em linguagem acessível e didática, os 
direitos do cidadão e os serviços colocados à sua disposição pelo Poder Judiciário, 
em todas as suas instâncias; III – estimular a participação da sociedade no debate e 
na formulação de políticas públicas que envolvam os seus direitos; IV – disseminar 
informações corretas sobre assuntos que sejam de interesse público para os diferentes 
segmentos sociais e que envolvam as ações do Poder Judiciário; V – incentivar, no 
âmbito dos magistrados e servidores, através da comunicação, a integração com as 
ações previstas nesta Resolução, de modo a garantir a eficácia dos objetivos nela 
colimados; VI – promover o Poder Judiciário junto à sociedade de modo a conscientizá-
la sobre a missão exercida pela Magistratura, em todos os seus níveis, otimizando a 
visão crítica dos cidadãos a respeito da importância da Justiça como instrumento da 
garantia dos seus direitos e da paz social.

 Conclusiva nesse sentido também é a lição do pensador Boaventura39 ao estabelecer que “no que 
respeita ao impacto das novas tecnologias de comunicação e informação na administração da justiça, abrem-
se imensas oportunidades para melhorar a eficácia e racionalizar a gestão dos tribunais”. O autor ainda cita 
exemplos do Conselho Europeu que reafirmam a importância das NTCI na aproximação da Justiça com os 
cidadãos:

A primeira Recomendação parte da idéia que as novas tecnologias de informação se 
tornaram num instrumento indispensável para uma eficaz administração da justiça, 
designadamente o acesso à informação jurídica, o desenvolvimento da interacção 
dos serviços judiciários com o público, possibilitando a obtenção de decisões por via 
eletrônica.40

A Recomendação (2002) 2 do Comité dos Ministros dos Estados-membros veio 
reafirmar a importância das modernas tecnologias de comunicação nos sistema 
judiciário, melhorando a qualidade,celeridade, eficácia e eficiência do direito e da 

35  Ibidem, p. 90.
36 Disponível em: http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/rescnj_79b.pdf. Acessado em 
14 de out. 2011.
37 Disponível em: http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/rescnj_90.pdf. Acessado em 
14 de out. 2011.
38  Disponível em: http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/rescnj_85.pdf. Acessado em 
14 de out. de 2011.
39  SANTOS, Boaventura de Sousa. OS TRIBUNAIS E AS NOVAS TECNOLOGIAS DE 
COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO. Porto Alegre, n.13, jan./jun. 2005.
40  Ibidem, p.93.
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justiça nos Estados-membros e aproximando-os dos cidadãos.41

3 ASPECTOS NEGATIVOS DAS NTCI NA GESTÃO DOS TRIBUNAIS E NO ACESSO À INFORMAÇÃO

Na visão de Boaventura de Sousa Santos42 “a informação socialmente relevante tanto do ponto 
de vista fático como do ponto de vista normativo não é mais papel dos tribunais enquanto instâncias de 
informação e de comunicação social”. Para o autor, no século XIX essa transformação tornou “os tribunais 
e a actividade judicial na mais esotérica das instituições e actividades estatais da modernidade”. Com isso 
o autor afirmou que “o público deixou mesmo de poder intervir no processo e as partes e testemunhas 
passaram a intervir segundo códigos de informação e de comunicação que não conhecem ou não entendem” 
e o autor complementa:

É neste contexto que surge, a partir da década de noventa do século passado, a 
problemática da relação entre os tribunais e as novas tecnologias de comunicação e 
de informação (NTCI) e, em especial, da relação entre os tribunais e a comunicação 
social.43

De fato, as NTCI surgiram no contexto da Terceira Revolução Industrial, quando “os tribunais, enquanto 
sistemas de informação e de comunicação, se referiam exclusivamente ao circuito interno, à informação e 
comunicação que circula no interior dos tribunais entre os diferentes sectores da instituição e entre os 
diferentes profissionais que nela actuam” 44 e, “ao reporem a questão do papel dos tribunais na sociedade, as 
tecnologias e interesses comunicacionais repõem a questão do lugar da adjudicação judicial na conflitualidade 
social”. Assim “o conhecimento técnico-profissional é convertido de fim em meio ou instrumento, o óbvio 
passo seguinte é perguntar-se pelos fins para que é utilizado”. Na resposta para tal questionamento que se 
assentam os aspectos negativos das NTCI na gestão dos tribunais e no acesso à informação, pois o que fora 
concebido para promoção da democracia, pode vir a tornar-se seu maior vilão, caso não haja cautela na 
regulação desta interação.
 No dizer de Boaventura de Sousa Santos45 “o fato de a comunicação social tão somente partilhar com 
os tribunais a criação de dicotomias drásticas entre ganhadores e perdedores, sem se ater ao fato de que 
tais dicotomias só existem depois de aturados e prolongados procedimentos de provas convincentes” geram 
alguns perigos: 

a) o de, pelo “excesso de informação”, se transmitir uma dimensão totalizante dos 
factos, susceptível de estigmatizar grupos ou classes sociais, gerando sentimentos de 
indignação, por um lado, e de indignidade, por outro;
b) a “sofisticação do escândalo”, pela amplificação desproporcionada dos factos, 
provocando fracturas entre a opinião pública e a realidade;
c) a sobrepenalização dos arguidis,pelas formas de mediatização utilizadas, sobretudo 
quando não se chama a atenção para garantia constitucional de que os argüidos devem 
considerar-seb inocentes até o trânsito em julgado da decisão;
d) a espetacularização da audiência, produzindo na comunidade sentimentos 
contraditórios de absolutização ou de trivialização da justiça;
e) a banalização da violência ou do modus operandi, com os conhecidos perigos de 
adesão ou mimetismo;
f) a conversão dos espectadores, ouvintes ou leitores em tribunal de opinião, com 
reflexos na produção de provas e nas expectativas de justiça;
g) o uso de linguagem nem sempre ajustada à racionalidade do discurso jurídico.

41  Ibidem, p. 96.
42  Ibidem, p. 92.
43  SANTOS, Boaventura de Sousa. OS TRIBUNAIS E AS NOVAS TECNOLOGIAS DE 
COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO. Porto Alegre, n.13, jan./jun. 2005.
44  Ibidem, p. 83.
45  Ibidem, p. 99.

As NTCI desempenham papel de formação da opinião pública na sociedade e se “uma relação mais 
virtuosa entre a justiça e a comunicação social não for construída” 46o risco da mediatização da justiça é uma 
justiça incomunicável nos seus próprios termos”.47

Outro perigo a ser visto é aquele advêm da inobservância do princípio da igualdade e que os autores 
Machado, Silva e Santos48 conceituaram de selectividade social:

O direito ao acesso igualitário à informação jurídica, aos tribunais e às instâncias 
jurídicas no contexto das novas tecnologias de informação e comunicação é 
reequacionado, na medida em que estas poderão excluir todos os cidadãos que não 
sabem ou não podem explorar os recursos por ela exigidos. Como tal, alerta-se para 
a necessidade de construir redes desconcentradas de pontos de acesso, prestando-se 
particular atenção às necessidades de grupos menos favorecidos, os quais também 
têm mais dificuldades em aceder à Justiça nos moldes tradicionais.

 Para o autor Bruno da Costa Arone49 “o sucesso da informatização judicial depende da adoção de 
políticas públicas de inclusão digital, sob risco de o processo se tornar uma via de uso exclusivo das classes 
economicamente favorecidas da população”. 
 Há de se ter muito cuidado para que no afã de ampliação de direitos se construa um novo rol de 
discriminados no que diz respeito ao efetivo acesso à justiça. De acordo com o autor Bruno da Costa Arone50 
“a criação de duas justiças, a dos ricos (informatizada e veloz) e a dos pobres (lenta e ineficiente), macula o 
princípio da igualdade, e ele acrescenta: “o meio eletrônico não pode ser imposto aos jurisdicionados”.

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O direito, notadamente a atividades dos tribunais, não poderia manter-se inerte frente aos avanços 
tecnológicos e científicos, principalmente porque essa “invasão tecnológica” contribui de forma fundamental 
na busca pelo efetivo acesso à justiça.

É importante observar que as NTCI são instrumentos para um fim e não um fim em si mesmas, e 
como tais servem para um propósito. No presente estudo o que se verificou é a sua contribuição para a 
democratização da justiça, bem como para tornar o acesso à justiça formal, um direito efetivo. Por óbvio 
que é necessário um caminhar longo na obtenção desse resultado, contudo esse reconhecimento no meio 
acadêmico visa fortalecer o discurso de apoio a uma introdução eu uso constante das ferramentas tecnológicas.  

Contudo, cautelas são necessárias, pois na busca por um fim não se deve descuidar dos meios. Nesse 
aspecto, quando da recepção das NTCI na gestão dos tribunais e no acesso à informação não se pode 
esquecer de que é necessário investir na construção entre ambas a ciências, haja vista que as NTCI são 
instrumentos de formação da opinião pública sobre a justiça. Outro aspecto de suma importância diz respeito 
à construção de uma sociedade democrática; de uma sociedade que, através de uma comunicação inteligível, 
proporcionada por meios acessíveis, conhece seus direitos.

46  SANTOS, Boaventura de Sousa. OS TRIBUNAIS E AS NOVAS TECNOLOGIAS DE 
COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO. Porto Alegre, n.13, jan./jun. 2005.
47  Ibidem, p. 102.
48  MACHADO, Helena; SILVA, Susana, SANTOS, Filipe. JUSTIÇA TECNOLÓGICA: promessas e 
desafios. Portugal: Ed. Ecopy, 2008.
49 ARONNE, Bruno da Costa. O impacto da informatização judicialsobre os princípios do processo 
civil. Revista Eletrônica de Direito Processual, Volume II, Rio de Janeiro, ano 2, jan/dez. 2008. 
Disponível em: <http://ww.arcos.org.br/periodicos/revista-eletronica-de-direito-processual/volume-ii/o-
impacto-da-informatizacao-judicialsobre-os-principios-do-processo-civil/#topo>. Acesso em: 14 out. 2011.
50  Ibidem, p. 91.
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Movimentos de política autoral na internet: o caso de um pluralismo jurídico
Mariana Giorgetti Valente1

Este trabalho verifica a hipótese do surgimento de um direito não-estatal, desenvolvido de forma privada, via autorregulação, na 
forma da criação e adoção generalizada de licenças públicas de direitos autorais. Parte da idéia de que a internet está colocando 
questões para o direito que ele não é capaz de resolver por meio de suas estruturas tradicionais. O direito de autor seria um 
campo privilegiado para esta análise, dado o crescimento de sua importância com a sua aplicação para objetos como o software, 
que constitui a própria linguagem da internet. Embora o descontentamento com as estruturas de direito de autor não tenha 
surgido com a internet, ele ganhou, com ela, contornos mais precisos e instrumentos para sua expressão prática. As licenças 
públicas apresentariam caráter jurídico e basear-se-iam em princípios internacionais relativamente fictícios do campo dos direitos 
autorais, sem que qualquer direito territorial fosse invocado. Os dois movimentos que mais se destacaram do ponto de vista 
da adoção transnacional são o movimento Software Livre e o Creative Commons. A identificação de seus atores e contornos é 
empreendida para a verificação da hipótese da autorregulação neste âmbito. 

Palavras chave: Internet; Direitos Autorais; Licenciamento Público.

This paper verifies the hypothesis of the emergence of a non-state, privately developed law, self-regulated, by means of the 
creation and widespread adoption of public copyright licenses. It departs from the idea that the Internet is putting questions 
to Law that it is unable to resolve with its traditional structures. Copyright Law would be of an outstanding role in this analysis, 
given its growing importance because of its application to objects such as software, which is the very language of the Internet. 
Although dissatisfaction with the structures of copyright is not a mere consequence of the emergence of the Internet, the world 
wide web allowed for more accurate and practical instruments for its expression. The public licenses would present a legal 
character and would be based on international principles regarding the fictitious field of copyright, without that any territorial 
Law was invoked. The two movements that stood out in terms of transnational adoption are the Free Software movement and 
Creative Commons. The identification of actors and their contours is undertaken to verify the hypothesis of self-regulation in this 
area.

Keywords: Internet; Copyrights; Public Licensing.

Tens of thousands of computer programmes are licensed under the GNU General Public License, 
millions of websites carry one of the Creative Commons licenses. Free-licensing is not a fringe 
phenomenon. Evidently there is widespread discontent with the legal regime under which a creative 
work by default is born into property.2

 O debate sobre frentes de rejeição total ou parcial às formas de proteção do autor e dos bens culturais está hoje 
intrinsecamente ligado com a internet e as possibilidades infinitamente maiores de publicação e distribuição que ela trouxe. Os 
dois movimentos sociais discutidos neste artigo, o Creative Commons e o Software Livre, têm na rede sua sede e sua razão de 
ser.3 
desde a sua formação histórica, o conceito de globalização só teve espaço para surgir quando a sociedade mundial se deu 
conta desse processo, ou seja, quando ele se tornou objeto de uma autodescrição. Para Habermas, a globalização traz desafios 
nucleares para o direito e para a política. “A expressão ‘globalização’ evoca, em contraposição ao lastro territorial do Estado 

1  Pesquisadora do Núcleo Direito e Democracia do CEBRAP, mestranda em Sociologia Jurídica na 
USP. As questões apresentadas neste artigo estão sendo discutidas em profundidade na minha dissertação 
de mestrado.
2  GRASSMUCK, Volker. “Towards a New Social Contract - Free-Licensing into the Knowledge 
Commons” in Cadernos GPOPAI, v. 7. São Paulo: Universidade de São Paulo, Grupo de Pesquisa em Políticas 
Públicas para o Acesso à Informação, 2010, p. 5. Disponível em http://www.gpopai.usp.br/wiki/images/3/3d/Book_07.
pdf.
3  A internet trouxe possibilidades para as contracorrentes que fizeram com que elas facilmente 
ganhassem grande alcance, mas o descontentamento com os regimes de direitos autorais não surgiu com 
ela. O questionamento remonta ao período formativo dos direitos autorais, compreendido entre o English 
Licensing Act de 1662 e o Act of Anne de 1710, e proto-licenças alternativas foram desenvolvidas já no início 
do século XX. (Ver GRASSMUCK, “Towards a new social contract”).

nacional, a imagem de rios transbordando que minam os controles de fronteira e que podem levar à destruição do ‘edifício’ 
nacional”.4 Isso significa uma evidente pressão sobre um modelo de direito que ainda é pautado exclusivamente em instituições 
nacionais. Ainda assim, segundo o autor, o ensino e a pesquisa do direito estariam predominantemente presos neste paradigma 
estatal.
 Seria possível argumentar que, do ponto de vista do ensino e da pesquisa, o direito internacional ganhou evidência nas 
últimas décadas; Habermas aponta, no entanto, que o direito internacional pauta meramente a relação entre Estados nacionais, 
sem que as mudanças e pressões que este está sofrendo em sua própria estrutura sejam colocados em questão. Enquanto isso, 
dentre as formas conhecidas de controle democrático das instituições, não existiriam maneiras de fazer com que, no processo de 
trocas que constitui a globalização, a autonomia privada dos cidadãos coincidisse com a autonomia civil. Em outras palavras, não 
há ainda a consolidação de vias legítimas de canalizar a vontade política de forma democrática no que diz respeito à economia 
globalizada.5

 Sem nos deter em analisar as instituições internacionais ou supranacionais criadas para lidar com as questões aqui 
mencionadas, é evidente que a transferência de competências de instâncias nacionais para instâncias internacionais cria vazios de 
legitimação.6 Nesse contexto, uma teoria política comprometida com a identificação do surgimento de novas estruturas que dêem 
conta desses vazios percebe a ação horizontal coordenada de atores que passam a intervir nesses espaços.
 Teóricos como Karl Ladeur passaram a afirmar que, em meio a este processo, o Estado passa a atuar mais como um 
mediador de conflitos.7 Atores descentralizados, não ligados formalmente à política estatal, com base num compartilhamento 
de valores e identidades e um entendimento comum, estabelecem, comunicativamente, ações direcionadas à política. Trata-se da 
chamada “política interna mundial” [Weltinnenpolitik], que se diferencia da idéia de um governo mundial, e que antecede a atuação 
dos governos.8 Esta atuação se coaduna com o diagnóstico da modernidade que evidencia suas dimensões de autoconsciência, 
autodeterminação e autorrealização.9

 O debate acerca das estruturas estatais e, assim, de uma regulação legítima para problemas globalizados é mais relevante 
quando o objeto é a regulação de relações sociais ligadas à internet. Ora, trata-se de um espaço em que não há, a princípio, 
territórios; a territorialização dos conflitos que possam surgir na rede mundial de computadores é em si uma construção jurídica. 
Quem deve julgar as questões relacionadas à internet e que legitimidade têm estas instituições? Como pensar numa regulação 
para a rede, que é globalizada em sua estrutura, se as únicas formas de regulação que conhecemos são estatais ou, no máximo, 
internacionais?
 Entrando neste debate, Teubner e Karavas discutem o ICANN, valem-se do caso “oil-of-elf.de” para ilustrar a questão: 
foi o caso em que a Corte de Apelação alemã aplicou pela primeira vez os direitos fundamentais para um conflito privado 
sobre nomes de domínio, entendendo que direitos de liberdade de expressão eram aplicáveis.10 Até aqui, estamos tratando de 

4  HABERMAS, A constelação pós-nacional, pp. 85-6.
5  FARIA, no mesmo sentido, define como uma das principais características da globalização a 
“competição interestatal por capitais voláteis e o advento de um sistema financeiro internacional sobre o 
qual os governos têm uma decrescente capacidade de coordenação, controle e regulação”. (FARIA, José 
Eduardo de Oliveira. Direito e Conjuntura. São Paulo: Editora Saraiva, 2010, p. 4).
6  Idem, p. 91.
7  Ver LADEUR, Karl-Heinz. Postmoderne Rechtstheorie, 1995.
8  HABERMAS, A constelação pós-nacional, p. 141.
9  Ver HABERMAS, A constelação pós-nacional, pp. 104-106 e capítulo III: Acerca da autocompreensão da 
Modernidade, pp. 167-198.
10  Ocorreu que a organização Greenpeace publicou críticas a respeito das políticas da empresa 
petrolífera francesa TotalFinaElf para meio ambiente no site oil-of-elf.de. A empresa obteve uma decisão 
favorável em primeira instância (Landgericht), com a alegação de que o nome de domínio, por incluir Elf, 
infringia seus direitos sobre o seu nome empresarial. A corte de apelação de Berlim (Kammergericht) 
reverteu a decisão, alegando que as questões relacionadas a roubo de nome ou confusão potencial sobre 
a origem da página não eram suficientes para o julgamento do caso. A principal discussão deveria ser a 
prerrogativa de uma organização de se utilizar de parte de um nome empresarial para criticá-la em caso de 
conflitos políticos. A decisão passa por detalhes do direito alemão que não servem aos nossos propósitos; 
em suma, além de não ter se convencido sobre o prejuízo competitivo para a empresa, a corte entendeu 
que a página oil-of-elf.de era protegida pelo direito de liberdade de expressão. Os autores do texto lembram 
que os norte-americanos inserem este tipo de ação judicial no que chamam de SLAPP: Strategic Lawsuit 
Against Public Participation. Trata-se do uso de direitos intelectuais por atores econômicos fortes com o fim 
de atores da sociedade civil de terem uma atuação política contra si. KARAVAS, Vaios, e TEUBNER, Gunther, 
“http://www.CompanyNameSucks.com: The Horizontal Effect of Fundamental Rights  on ‘Private Parties’ 
within Autonomous Internet Law”, in German Law Journal, vol. 04, No. 12, pp. 1336 – 1358. O texto está 
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um caso interessante de aplicação de um ordenamento jurídico nacional para uma situação envolvendo liberdade de expressão 
na internet e direitos intelectuais, mas isso não coloca questões fundamentais sobre o direito aplicável ao ambiente digital. A 
discussão mais desafiadora é: se o oil-of-elf fosse um domínio .com em vez de .de, o caso seria julgado num painel administrativo 
do ICANN11 e teria como base legal o regulamento da UDRP,12 como têm sido os casos que podem ser agrupados pela situação 
CompanyNameSucks.com. Estaria o ICANN legitimado também para discutir os casos que não sejam tão facilmente subsumidos às 
situações previstas na UDRP e envolvam questões de liberdade de expressão, ou seja, questões de direitos fundamentais? Muito 
embora a opinião geral seja que não,13 alguns painéis do ICANN têm feito referência explícita à liberdade de expressão, ainda 
que de forma vaga.14 A questão é: quando fala de direitos fundamentais, o ICANN está tratando de direitos fundamentais de qual 
jurisdição? Apesar de o ICANN aplicar a UDRP (e os hosts obrigam-se, contratualmente, a submeter-se ao Dispute Resolution 
Provider do ICANN, que tem um procedimento basicamente eletrônico), ele faz referência constantemente à lei americana, o 
que parece problemático. Uma outra opção seria a aplicação do direito internacional privado e suas regras de foro, conforme 
previsto no em regulamentações da OMPI e no §15 das regras do ICANN. Mas a terceira forma é a mais interessante do ponto 
de vista da regulação da internet: seria possível falar do desenvolvimento de uma lex digitalis, como um sistema híbrido de regras, 
criado pela sociedade civil global, com parcelas de direito autônomo, direito nacional e direito internacional?
 Em efeito, uma das características da globalização é “a crescente porosidade na linha de demarcação entre o Estado e 
a sociedade”, bem como “a relativização da importância das fronteiras territoriais, uma vez que as atividades sociais, produtivas, 
comerciais e financeiras passam a depender de pessoas, coisas e ações dispersas pelos cinco continentes”.15 Ao enfraquecimento 
do Estado corresponderia, assim, não somente a emergência de forças econômicas desreguladas, mas uma sociedade civil global 
relativamente ativa. A concepção de cidadania não encontra mais seu fundamento num mundo centrado no Estado-Nação, e as 
instituições que aplicam o direito positivo, como o Poder Judiciário, nem sempre conseguem se adaptar a essas transformações, 
perdendo muitas vezes a capacidade de dar respostas adequadas e principalmente sua centralidade ou exclusividade como 
instâncias de estabilização do direito.
 Estamos falando da transição de um modelo monista do direito para um modelo pluralista, com redes de legalidade 
justapostas ou paralelas,16 e novas formas jurídicas resultantes de negociações e deliberações centradas em instâncias não-
legislativas, com a participação de novos atores como empresas, ONGs e entidades de classe. Vão aparecendo fontes legislativas 
supranacionais, privadas, técnicas e comunitárias. “Por isso, é um tipo de direito que tende a se fundamentar numa legitimidade 
de caráter eminentemente procedimental – portanto, uma legitimidade vinculada ao seu modo de elaboração.”.17 O caso da 
regulação da internet parece ser um lócus privilegiado para essas discussões: o mundo virtual não contempla, em sua estrutura, 
fronteiras territoriais. Se elas existem, elas são uma imposição externa à rede.

integralmente disponível em:
http://www.germanlawjournal.com/pdfs/Vol04No12/PDF_Vol_04_No_12_1335-1358_European_Teubner_Karavas.pdfA 
desenvolver: explicar aplicação horizontal dos direitos humanos no direito alemão.
11  ICANN é a Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, organização sem fins lucrativos, 
com sede nos Estados Unidos da América, mas com diretores de diversos países. O ICANN é o órgão 
que coordena os nomes de domínio (e números relacionados), identificadores sempre únicos, em toda a 
internet. O ICANN registra somente os TLD (Top Level Domains), ou seja, aqueles terminados em .com, 
.net e .org, e não os domínios específicos dos países (.br, .de, .fr, etc.).
12  URDP significa Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy, à qual todos os registrantes 
de nomes de domínio no ICANN se submetem. Trata-se de um conjunto de regras que prevê a solução 
administrativa de conflitos sobre nomes de domínio. A página do ICANN descreve as UDRP da seguinte 
forma: “Under the policy, most types of trademark-based domain-name disputes must be resolved by agreement, 
court action, or arbitration before a registrar will cancel, suspend, or transfer a domain name. Disputes alleged to 
arise from abusive registrations of domain names (for example, cybersquatting) may be addressed by expedited 
administrative proceedings that the holder of trademark rights initiates by filing a complaint with an approved 
dispute-resolution service provider. To invoke the policy, a trademark owner should either (a) file a complaint in a 
court of proper jurisdiction against the domain-name holder (or where appropriate an in-rem action concerning the 
domain name) or (b) in cases of abusive registration submit a complaint to an approved dispute-resolution service 
provider (see below for a list and links). (...)”. 
Ver http://www.icann.org/en/udrp/udrp.htm. 
13  KARAVAS e TEUBNER, “http://www.CompanyNameSucks.com”, p. 1340.
14  Idem, p. 1341.
15  FARIA, Direito e Conjuntura, p. 5.
16  Idem, p. 8.
17  Idem.

A INTERNET E OS DIREITOS AUTORAIS

 As possibilidades técnicas proporcionadas pela internet fizeram com que o campo dos direitos autorais ganhasse uma 
centralidade sem precedentes. Com o argumento de que a internet faz com que copiar se torne muito barato, e possa adquirir 
uma escala global, as indústrias de conteúdo passaram a propagar um discurso de baseado na necessidade de expandir os direitos 
de propriedade intelectual, aumentar as penalidades para quem os infringir e criar novas barreiras para conter estas infrações. 
Caso contrário, as indústrias culturais e criativas estariam fadadas à extinção. David Boyle chama este tipo de discurso, que se 
tornou um verdadeiro paradigma nas discussões acerca de propriedade intelectual desde a segunda metade dos anos 90, de 
Internet Threat (Ameaça da Internet).18 O recurso retórico a esta ameaça teria bastado para justificar o desenvolvimento de 
diversos mecanismos de controle e vigilância na rede. 
 A questão é: esta retórica permitiu que assuntos diversos pudessem ser tratados via propriedade intelectual. David 
Boyle exemplifica com o caso Universal City Studios v. Reimerdes et al., da Universal contra diversos indivíduos que teriam 
distribuído um programa chamado DeCSS, que servia para desencriptar o CSS – Content Scrable System. O CSS é um sistema 
de encriptação (uma chave) licenciado pela DVD Copy Control Association para os produtores de aparelhos de DVD, que 
embutem a chave, então, em seus aparelhos. É o CSS que consegue detectar, por exemplo, se um DVD pertence ou não a uma 
das 6 regiões do mundo, e não executar o DVD se ele não pertencer à mesma região do aparelho. Isso faz com que possam ser 
distribuídas versões diferentes nas diferentes regiões, de acordo com um cronograma ou com uma tabela de preços diferente. O 
CSS também é o que proíbe que o usuário avance nos avisos iniciais ou nos trailers de um filme, mecanismo que era impossível 
com os VHS. Um norueguês de 16 anos chamado Jon Johansen desenvolveu um programa que decodificava a encriptação do 
CSS e, de acordo com a sua argumentação, permitia que DVDs fossem tocados no Linux; de acordo com seus adversários, 
permitiria a cópia ilícita. O desenvolvimento do caso foi importante para a política da propriedade intelectual na era digital e 
será explorado em mais detalhes adiante nesta pesquisa; o que nos interessa, por ora, é que um dos acusados pela Universal City 
Studios foi o editor de uma revista online chamada 2600: The Hacker Quarterly, Eric Corley, que havia publicado uma matéria sobre 
onde encontrar o programa para download. Eric Corley foi acusado de infringir os direitos intelectuais da Universal, com base no 
DMCA, que regula a propriedade intelectual na internet nos Estados Unidos. Ou seja, trata-se também da liberdade de expressão 
sendo regulada via direitos de propriedade intelectual.19

 Outra área em que os direitos de propriedade intelectual estariam sendo utilizados pelas corporações é a da 
concorrência. Em 2004, a Apple passou a declarar, na imprensa, que a empresa RealNetworks, que criou um aplicativo para que 
usuários do iPod pudessem comprar músicas direto da Real para seus aparelhos, estaria infringindo os direitos de propriedade 
intelectual relativos ao seu software. A Lexmark fez acusações parecidas, com base na DCMA, contra a Static Control Company, 
e processou-a em 2004, quando esta passou a produzir chips que fariam com que cartuchos de impressora, que não os originais 
da Lexmark, pudessem comunicar com uma impressora Lexmark, quebrando, então, seu sistema, para permitir que o consumidor 
comprasse cartuchos de outra marca. A empresa Skylink empreendeu o mesmo tipo de quebra digital para produzir controles 
abertura de portão para portões Chamberlain, e foi processada por esta empresa também com base no DCMA. O primeiro caso 
foi decidido, em primeira instância, em favor da Lexmark, mas ambos foram decididos em favor das empresas produtoras dos 
equipamentos genéricos nas cortes de apelação, com o argumento de que o DCMA não poderia ser invocado para barrar que 
alguém fizesse um software funcionar do jeito que devia funcionar.20 Isto dificilmente seria de grande importância se os direitos 
intelectuais aplicáveis aos produtos informáticos fossem exclusivamente a patente, já que os critérios para sua obtenção são bem 
mais estritos e os direitos exclusivos são mais limitados, inclusive temporalmente. Uma decisão em política de tecnologia fez com 
que essa situação mudasse: passou-se a considerar que o software pode ser protegido pela via dos direitos autorais.
 A primeira opção que se encontrou para a tutela do software foi o direito de patentes. Isto se provou uma opção 
ruim com o tempo, porque o software não preenchia alguns requisitos de patentabilidade, como novidade e aplicação industrial. 
Ao mesmo tempo, pensava-se na aplicabilidade do direito autoral, o que pareceu, de início, não ser possível: os softwares não 
têm caráter cultural, e o direito de autor ainda estava estritamente associado à proteção de obras de arte. O software tem um 
grande valor tecnológico agregado, e vale mais por sua funcionalidade do que por qualquer vinculação à originalidade, que é o 
requisito da proteção pelo direito autoral: as preocupações jurídicas dizem mais respeito aos direitos do usuário (como, por 
exemplo, de introduzir mudanças para corrigir erros) e à liberdade de concorrência.21

 Por estas razões, parecia ser necessário encontrar uma forma sui generis de proteção. Foi nesse espírito que, no 

18  BOYLE, The Public Domain, p. 60.
19  Anos antes, o surgimento do VHS levantara questões semelhantes no Sony Corp. Of America v. 
Universal City Studios. O julgamento da Suprema Corte, então, foi que os direitos de propriedade intelectual 
não poderiam prejudicar o desenvolvimento do que foi compreendido então como uma tecnologia, que 
poderia ou não infringir direitos. 
20  Casos descritos em BOYLE, The Public Domain, pp. 10 – 19.
21  PEREIRA DOS SANTOS, A proteção autoral de programas de computador, p. 16.
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começo da década de 70, a OMPI elaborou as Model Provisions on the Protection of Computer Software. Mas os desenvolvimentos 
posteriores mudaram esses trilhos: na década de 80, o software passou a ser tutelado pelo direito de autor. Foram os Estados 
Unidos que tomaram a dianteira neste processo, alegando que o direito de autor era mais adequado por ser uma solução rápida 
e eficaz, que não dependeria de longas negociações no plano internacional. A opção precisava, no entanto, ter uma justificação 
jurídico-dogmática, além dessas razões utilitárias; o que se alegou foi que o software poderia ser considerado obra porque seria, 
essencialmente, uma expressão lingüística.
 Havia bons motivos para os EUA pressionarem pela aplicação do direito autoral ao software. Para um país líder na 
produção de software, é interessante a qualidade do direito autoral de ser a mais extensa das proteções entre os direitos 
intelectuais. A proteção dos direitos autorais é também automática, sem que seja necessário revelar a qualquer órgão o conteúdo 
do software, o que seria um requisito da proteção via patente. Além disso, a proteção pelo direito autoral permitiria que, sob 
tratados como a Convenção de Berna, os Estados pudessem dar tratamento nacional à questão. E, por fim, a opção excluía a 
necessidade de serem aprovadas novas leis específicas, podendo ser reaproveitadas as leis relativas aos direitos autorais.22 Essa 
praticidade vinha a calhar num debate que não mostrava sinais de ser resolvido tão cedo.
 O modelo foi aceito, inicialmente, pelos países produtores de software, o que se estendeu, posteriormente, aos demais. 
A escolha pela tutela do direito de autor não foi, ainda assim, aceita sem críticas do ponto de vista dogmático.23 Como os países 
passaram a ter de se preocupar às pressas com a harmonização da regulamentação, a discussão acerca da melhor forma de 
proteção ficou prejudicada.24 Em 1979, foi incorporada à lei americana de direitos autorais de 1976 a proteção ao software, e, 
em 1991, foi aprovada a diretiva comunitária européia 91/250/CEE impondo a tutela do programa por meio do direito de autor. 
O acordo TRIPS/APIRC, de 1993, por sua vez, impôs a tutela tal qual a das obras literárias, nos termos da Convenção de Berna. 
Ocorreu, então, uma harmonização global, com a convergência de institutos do common law (tradição do copyright) e do direito 
romano-germânico.
 Estas contradições ganham relevância num contexto de ampliação do direito de autor. Se o software é a arquitetura da 
comunicação contemporânea e o software é protegido pelo direito de autor, vemos o âmbito de aplicação do direito de autor 
sendo consideravelmente ampliado. Enquanto ele protegia estritamente a obra de arte, ele tinha uma relevância econômica na 
medida exata da indústria cultural. Como dificilmente se poderia convencer do caráter cultural do software, sua proteção é a 
proteção de uma produção, que é funcional e extremamente rentável. Nesse sentido,

Of course, copyright would affect competition in publishing and in the TV and movie industries, but 
it hardly seemed central to competition policy in general. But once courts and legislatures accepted 
that software is copyrightable, that assessment changed. The levers and cogs of the machines of 
the modern economy are forged out of ones and zeros instead of steel and brass. In that situation, 
copyright is central to the competition policy of a high-tech economy.25

 Ocorre que a estrutura do direito autoral e as instituições que o implementam não têm ainda preparo para lidar com as 
questões que surgem com isso, como, por exemplo, questões concorrenciais (vide caso da Lexmark, da Chamberlain e da Apple, 
todos envolvendo software e direitos autorais correspondentes) e de abuso de poder (como o caso da DeCSS, que também 
estava estruturado sobre uma proteção autoral ao CSS). O interessante é que outras estruturas da propriedade intelectual têm 
formas embutidas de lidar com essa questão. O direito das patentes, por exemplo, existe por uma questão concorrencial, e sua 

22  ASCENSÃO, Direito Autoral, P. 668.
23  A primeira reside na linguagem do software, já que o código objeto, em oposição ao código fonte, não é 
nem legível pelo olho humano. Produzido pela máquina, ele pode ser entendido como obra? Um segundo problema 
está ligado à distinção entre forma e funcionalidade. A princípio, o direito autoral tutela a forma, mas ela não tem 
grande relevância no software; o que interessa é sua funcionalidade, o que não é tutelado pelo direito de autor, que 
tutela uma forma, sem atribuir relevância à técnica para produção de um resultado. Por fim, causa dificuldades a 
caracterização do software como portador de originalidade ou como expressão obrigatória de um processor criativo. 
(Ver PEREIRA DOS SANTOS, A proteção autoral dos programas de computador).
24  Quanto ao movimento de harmonização, é possível citar a Diretiva 91/250/CEE, de 14 de maio de 
1991, da hoje União Européia, que aproximou o direito autoral europeu do direito autoral do common law, 
adotando conceitos utilizados nos tribunais anglo-saxões, como o de originalidade. Relevante, também, foi o 
TRIPS, firmado na Rodada de Uruguai do GATT, em 1993, estabelecendo uma regulamentação mínima para 
a proteção do programa de computador. E, por fim, o Tratado da OMPI sobre Direito de Autor de 1996, 
que determinou que a proteção seria a mesma relativa às obras literárias definidas no art. 2o da Convenção 
de Berna (art. 4o, reprodução do art. 10.1 do TRIPS). (PEREIRA DOS SANTOS, A proteção autoral de 
programas de computador, p. 18).
25  BOYLE, The Public Domain, p. 120.

estrutura mesma já lida com os problemas que podem surgir: a proteção tem tempo muito limitado, os segredos de indústria 
têm de ser revelados, etc. A proteção via direito autoral é muito mais longa e dá direitos exclusivos ao conteúdo, no caso do 
software, criando acúmulos privados de informação.

A REAÇÃO: MOVIMENTOS REGULATÓRIOS DA SOCIEDADE CIVIL MUNDIAL

 Partindo destes diagnósticos de tempo, esta artigo visa trabalhar a hipótese de que seria identificável um movimento 
descentralizado do ponto de vista nacional, organizado funcionalmente, atuando estruturalmente no direito de autor na internet. 
Identificado como expressão e, em sua aplicação, como propulsor de uma determinada economia da cultura, o direito de 
autor, muito embora seja objeto de legislações nacionais, passou a ser tematizado em fóruns e organizações que apresentam 
características cosmopolitas. O surgimento e desenvolvimento da internet trouxe mudanças não tanto qualitativas na forma 
de difusão e acesso às obras de arte, mas essencialmente quantitativas, num isomorfismo, assim, em relação ao fenômeno da 
globalização, em relação ao qual é uma catalisadora. Isto fez com que o direito autoral se tornasse parte da ordem do dia, e 
passasse a ser disputado por grupos de interesse globais.
 Dois exemplos são ilustrativos dessa hipótese: o movimento Software Livre e o Creative Commons.
 Ao contrário do que se pensa, o Software Livre, entendido como aquele que confere a qualquer usuário o acesso ao 
seu código fonte, o que confere liberdade para o uso, a modificação e a criação de trabalhos derivados,26 não é um software 
necessariamente não comercial, em oposição a softwares comerciais; muitas empresas inclusive já dependem de programas open 
source, como a IBM, que adotou a plataforma GNU/Linux (sistema operacional livre) e licencia seus produtos da mesma forma. O 
Software Livre é, além disso, intrinsecamente dependente da propriedade intelectual, como veremos adiante.
 Sua criação está diretamente ligada a uma insatisfação com o regime tradicional de direito autoral em relação ao 
software: a idéia motora do movimento é possibilitar a criação de bens intelectuais abertos, que tenham como preocupação não 
somente fins econômicos, mas também cognitivos. Antes da década de 1980, a comunidade de desenvolvimento de software 
disponibilizava e compartilhava seus produtos para quem os quisesse usar. O AI LAB (Artificial Intelligence Laboratory), na MIT, era 
um centro de pesquisa e desenvolvimento destacado, do qual já participava Richard Stallman (considerado uma das principais 
figuras do movimento software livre no mundo, fundador do projeto GNU). Na década de 80, com o desenvolvimento das 
capacidades do hardware, os programas até então desenvolvidos tornaram-se obsoletos, e os programadores do AI LAB 
haviam sido contratados por empresas desenvolvedoras privadas, que passaram a desenvolver produtos que não podiam ser 
compartilhados e cujos códigos-fonte não poderiam ser abertos e modificados.
 Stallman, preocupado com que o novo modelo de desenvolvimento levasse à aceitação a-crítica de que as empresas 
teriam um direito natural sobre o software, de que o modelo de uso de software não influenciaria no tipo de sociedade que se 
deseja ter, e de que não seria possível desenvolver softwares senão pelo modelo da empresa, iniciou, em 1984, o projeto GNU.27 
O projeto visava à criação de um sistema operacional aberto que servisse de base para a criação de outros softwares livres, 
como editores de texto, de imagem, de gerenciamento de dados e jogos, e foi paradigmático por ter aberto caminhos para a 
produção colaborativa que se deu nos anos subseqüentes. Para angariar fundos para o prosseguimento do projeto GNU, criou-
se, em 1985, a Free Software Foundation (FSF - http://www.fsf.org/), que passou a receber doações e a vender cópias de software 
livre.
 O software tradicional não permite o acesso ao código fonte tanto tecnicamente, mediante a construção de barreiras 
tecnológicas, quanto juridicamente, porque esse acesso, quando feito em detrimento dos limites da licença obtida, constitui para 
as principais legislações uma violação de direito autoral. O software livre, por sua vez, permite que todos os usuários o utilizem 
e modifiquem, bem como criem e distribuam trabalhos derivados. Trata-se do que se chama, nos Estados Unidos, de copyleft, em 
oposição a copyright: a violação de um copyleft é o que ocorre quando um agente tenta converter o software em copyright. Ou 
seja, os softwares desenvolvidos para serem livres devem continuar livres. Não é permitido ao usuário criar restrições sobre os 
trabalhos derivados.28

 Foi criada, então, uma verdadeira estrutura, mas uma estrutura aberta e de cooperação, que se expandiu muito além do 
projeto GNU. É neste ponto que o software livre trouxe uma inovação também muito cara às discussões de direitos autorais, 
que é a da produção colaborativa. 
 De acordo com Ronaldo Lemos, foi o movimento Software Livre que fez com que a aplicação do direito de autor 
para o software passasse a ser criticada como um obstáculo à inovação. Em muitos casos, o regime colaborativo de produção 
de Software Livre, que se estendeu, em muitos projetos, para programadores de todo o mundo, mostrou-se mais eficiente 
economicamente e mais receptivo à inovação. Caso paradigmático é justamente o produto Linux, sistema operacional livre, 

26  LEMOS, Direito, Tecnologia e Cultura, p. 72.
27  GNU, além de ser o animal, significa “GNU is Not Unix, em oposição ao sistema operacional Unix 
que já existia (apesar de ter sido desenvolvido para ser com ele compatível). (STALLMAN, Richard. The 
GNU Project, disponível em: http://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.html).
28  STALLMAN, The GNU Project.
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desenvolvido numa cooperação entre programadores de várias partes do mundo, que se tornou muito mais estável e sofisticado 
que outros sistemas tradicionais desenvolvidos de forma centralizada, sob o regime do direito autoral. O Linux foi uma iniciativa 
do finlandês Linus Torvalds, que desenvolveu o kernel (parte do sistema operacional que realiza as comunicações mais básicas 
com a máquina), que era justamente o que faltava ao GNU, sendo a ele incorporado em 1991. Criou-se, com a compatibilização 
dos dois (que foi uma tarefa árdua e envolveu vários programadores), o sistema operacional completo GNU/Linux.29

 O modelo de desenvolvimento do Linux trouxe ao movimento software livre mais que os benefícios de um sistema 
operacional aberto e estável. Como demonstra Eric Raymond em seu livro The Cathedral and The Bazaar: Musings on Linux and 
Open Source by an Accidental Revolutionary,30 o projeto Linux foi desenvolvido num modelo diferente daquele utilizado pelo GNU, 
do qual Raymond fez parte. O GNU teria sido desenvolvido no que o autor chama de modelo Catedral, em que o código-fonte 
do software é distribuído livremente, mas a programação é feita por um grupo fechado de desenvolvedores. O Linux, por sua vez, 
teria sido desenvolvido no modelo Bazar, em que o código é desenvolvido na própria internet, aberto para o público. O pioneiro 
deste modelo foi Linus Torvalds, que submetia cada pequena proposição ou alteração antes ao teste, escrutínio e experimentação 
por parte do público.31 Isto teve a conseqüência de que os chamados bugs, pequenos problemas na programação que podem ter 
conseqüências grandes no uso do software, fossem descobertos mais facilmente e resolvidos rapidamente. O princípio declarado 
por Raymond era que “given enough eyeballs, all bugs are shallow”. O modelo mostrou-se tão bem sucedido, ao contrário do que 
o próprio Eric Raymond esperava,32 que foi seguido para o desenvolvimento do navegador Mozilla, sucedâneo ao Netscape, 
considerado atualmente um navegador mais estável e seguro que seu concorrente Internet Explorer, da Microsoft.33 E o livro de 
Raymond oferece um verdadeiro manual para o desenvolvimento de software no modelo Bazar, baseado em sua experiência no 
projeto colaborativo Fetchmail (http://fetchmail.berlios.de/).
 O movimento Software Livre colocou em pauta a possibilidade que a internet criou para que indivíduos pudessem 
verdadeiramente colaborar, criando projetos unos, nos quais a colaboração de cada um seria indivisível. Sugere, inclusive, com 
uma classificação dentro do próprio movimento, que quanto maior a integração e a colaboração, melhores podem ser os 
resultados. Dado que o software é hoje protegido como obra pelo direito autoral na maioria dos países, o que sobressai é que o 
modelo de proteção do autor na sistemática tradicional do direito autoral favorece, atualmente, o desenvolvimento no modelo 
da empresa, mas não a desejável colaboração e abertura dos códigos para uma democratização do acesso à informação. Sem 
um sistema operacional livre, uma pessoa deve comprar uma licença para simplesmente poder ligar seu computador, e não pode 
interferir no programa para sua melhor adaptação ou funcionamento. Ronaldo Lemos aponta, assim, que as conseqüências do 
movimento não estão localizadas só no plano econômico, mas também no do indivíduo. Em geral, o movimento software livre 
incentiva o empreendimento coletivo com mecanismos procedimentais para organização prática, bem como o engajamento 
político para a transformação de estruturas tradicionais de proteção do software. Em vários lugares do mundo, fóruns para 
debater o Software Livre têm sido instaurados, e “a regra geral parece ser que indivíduos engajados em projetos envolvendo 
software livre tornam-se, em grande medida, também partidários do modelo.”34

 Um software é livre se licenciado numa licença de software livre. Não somente o software deve ser licenciado desta 
maneira, mas também a documentação relativa a ele. O copyleft é um termo já dos anos 1980, mas ainda pouco discutido no 
Brasil35 e não previsto no direito internacional.36 Atribuído a Richard Stallman, é trocadilho de difícil tradução literal, que substitui 
a palavra right, de copyright, por left, em alusão à política de esquerda, comprometida historicamente com a democratização da 
informação, e também em referência ao passado do verbo leave, no sentido de permitir ou deixar.37

 A proteção dos softwares pode se dar de diversas formas. O software pode ser protegido pela legislação corrente 
em cada país, ou pode ser disponibilizado em domínio público, caso em que uma licença de software não se aplica. As licenças 
específicas para software livre, por sua vez, podem ser ou não copyleft. A diferença encontra-se em ser o copyleft uma forma de 
proteção mais rígida, que foi elaborada com a preocupação de manter o software livre em suas derivações. Colocando-se um 
software em domínio público, corre-se o risco forma padronizada.

29  STALLMAN, The GNU Project.
30  RAYMOND, Eric S. The Cathedral and The Bazaar: Musings on Linux and Open Source by an 
Accidental Revolutionary. Sebastopol: O’Reilly, 2001.
31  Raymond descreve o método de Linus Torvalds como “release early and often, delegate everything you 
can, be open to the point of promiscuity”. (Idem, p. 21).
32  Idem.
33  Idem, Epílogo, disponível em http://www.catb.org/~esr/writings/cathedral-bazaar/cathedral-bazaar/ ar01s13.html.
34  LEMOS, Direito, Tecnologia e Cultura, p. 77.
35  FONSECA, André Azevedo. “Copyleft: a utopia da pane no sistema”. Revista de Economia Políticas de 
las Tecnologías de la Información e Comunicación, Vol. VIII, n.2, Maio/Agosto de 2006, p. 4.
36  Idem, p. 5.
37  “Junto a esse conceito foi criado, para parodiar o slogan ‘All rights reserved’ (Todos os direitos 
reservados) a fórmula ‘All rights reversed’ (Todos os direitos invertidos).” (Idem, p. 6).

Creative Commons was conceived as a private ‘hack’ to produce a more fine-tuned copyright 
structure, to replace ‘all rights reserved’ to ‘some rights reserved’ for those who wished to do so. It 
tried to do for culture what the General Public License had done for software.38

 O Creative Commons não é uma solução complexa: é pura e simplesmente uma forma padronizada de o autor dizer 
ao mundo que autoriza, de forma pública e generalizada, o uso de suas obras. Foi a grande divulgação do projeto e sua grande 
adoção que o transformaram num movimento importante, que colocou em pauta a importância de criar um conjunto de 
commons, de manifestações culturais e científicas disponíveis de forma mais aberta, como teria sido o mundo antes que o direito 
permeasse esses campos de forma tão profunda.39 E a adesão veio por parte de lados bastante opostos no âmbito da cultura e 
da ciência, talvez pelo fato de que essas licenças são uma solução privada, não forçada a ninguém, e que não destrói em nada as 
bases da propriedade intelectual, que continua sendo a base do Creative Commons e que pode ser integralmente utilizada, sem o 
sistema de licenciamento público, por quem assim o desejar.
 Já preparado para a cultura digital e os problemas jurídicos que daí podem surgir, essas licenças são escritas em 
três níveis: um simples, passível de entendimento por todos; um jurídico, que torna a licença válida perante um ordenamento 
jurídico (o projeto é adotado pelos diferentes países, em parceria, que tratam de fazer as adaptações necessárias); e um técnico, 
que permite que a obra em formato digital venha marcada pelo tipo de licença escolhida, de forma a ser compreendida e 
automaticamente utilizada por qualquer computador. Este nível é muito relevante em face da regulação arquitetônica da rede; se 
a tendência pelo cerco de criações na internet aumentar, será possível pelo sistema, facilmente, identificar o que é livre e assim 
“proteger” o conteúdo – desta vez, o conteúdo do domínio público contra o seu fechamento.40

 Uma análise provisória do movimento do Creative Commons dá elementos que parecem estar em consonância 
com o diagnóstico de tempo apresentado de início. Trata-se de uma organização não internacional, por não ter relação com 
nenhum governo específico, mas global, endereçando a questão da produção autoral, que diz respeito não a um Estado em 
específico, mas a diversos, senão a todos. A globalização econômica faz-se sentir no campo da economia da cultura, fazendo 
com que determinados problemas sejam sentidos como problemas globais. Tanto no caso do Creative Commons quanto no 
caso do movimento software livre, este problema parece ser a questão da proteção versus acesso, ou seja: como permitir o 
direito ao acesso a um acervo cultural e ao mesmo tempo proteger os interesses morais e patrimoniais dos autores. Ambos os 
movimentos trazem soluções para balancear esta contraposição, criando estruturas diversas daquelas do direito autoral nacional, 
mas utilizando-se delas, necessariamente. Ou seja: apesar das soluções apresentadas serem divergentes em relação ao direito 
autoral posto, elas, como comentado, precisam basear-se neles e estarem com eles harmonizadas para subverter sua lógica sendo 
alternativas válidas, que possam ser instrumentalizadas e inclusive aplicadas nas jurisdições de cada país.41

 O resultado do Creative Commons pode ser avaliado como o desenvolvimento de privately created commons – um 
domínio público pensado e desenvolvido por pessoas, que o fazem via autonomia individual, autonomia baseada na legislação 
nacional de direitos autorais, mas que, via auto-organização e em escala forma padronizada.

Creative Commons was conceived as a private ‘hack’ to produce a more fine-tuned copyright 
structure, to replace ‘all rights reserved’ to ‘some rights reserved’ for those who wished to do so. It 
tried to do for culture what the General Public License had done for software.42

 O Creative Commons não é uma solução complexa: é pura e simplesmente uma forma padronizada de o autor dizer 
ao mundo que autoriza, de forma pública e generalizada, o uso de suas obras. Foi a grande divulgação do projeto e sua grande 
adoção que o transformaram num movimento importante, que colocou em pauta a importância de criar um conjunto de 

38  Idem.
39  Idem, p. 183.
40  “Por outro lado, esta mudança de paradigma quanto ao direito autoral não renega o direito autoral 
tradicional. Ao contrário: fundamenta-se ele e nas prerrogativas legais dos autores de autorizarem a 
utilização de suas obras como bem entenderem. Trata-se de um deslocamento do eixo de ‘todos os direitos 
reservados’ para ‘alguns direitos reservados’ (‘all rights reserved’ para ‘some rights reserved’). (LEMOS, Direito, 
Tecnologia e Cultura, p. 85).
41  “Assim como o começo do século pôs a questão da aplicação do Direito como problema central 
para a definição da racionalidade do Direito, este começo do século XXI coloca o problema da pluralidade 
de fontes normativas e da auto- regulação social como questão central a ser enfrentada pelos estudiosos 
do Direito. Explorar as possibilidades regulatórias dos organismos que deliberam a partir de normas 
abertas pode ser uma resposta para este problema e um germe de uma nova racionalidade para o Direito. 
Pode-se imaginar que o ordenamento jurídico deixe de ser uma estrutura hierárquica, descrita como 
uma pirâmide, e se torne descentrado, dotado de instâncias jurisdicionais que promovam algum grau de 
centralização.” (RODRIGUEZ, Para além da separação de poderes, p. 39).
42  Idem.
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commons, de manifestações culturais e científicas disponíveis de forma mais aberta, como teria sido o mundo antes que o direito 
permeasse esses campos de forma tão profunda.43 E a adesão veio por parte de lados bastante opostos no âmbito da cultura e 
da ciência, talvez pelo fato de que essas licenças são uma solução privada, não forçada a ninguém, e que não destrói em nada as 
bases da propriedade intelectual, que continua sendo a base do Creative Commons e que pode ser integralmente utilizada, sem o 
sistema de licenciamento público, por quem assim o desejar.
 Já preparado para a cultura digital e os problemas jurídicos que daí podem surgir, essas licenças são escritas em 
três níveis: um simples, passível de entendimento por todos; um jurídico, que torna a licença válida perante um ordenamento 
jurídico (o projeto é adotado pelos diferentes países, em parceria, que tratam de fazer as adaptações necessárias); e um técnico, 
que permite que a obra em formato digital venha marcada pelo tipo de licença escolhida, de forma a ser compreendida e 
automaticamente utilizada por qualquer computador. Este nível é muito relevante em face da regulação arquitetônica da rede; se 
a tendência pelo cerco de criações na internet aumentar, será possível pelo sistema, facilmente, identificar o que é livre e assim 
“proteger” o conteúdo – desta vez, o conteúdo do domínio público contra o seu fechamento.44

 Uma análise provisória do movimento do Creative Commons dá elementos que parecem estar em consonância 
com o diagnóstico de tempo apresentado de início. Trata-se de uma organização não internacional, por não ter relação com 
nenhum governo específico, mas global, endereçando a questão da produção autoral, que diz respeito não a um Estado em 
específico, mas a diversos, senão a todos. A globalização econômica faz-se sentir no campo da economia da cultura, fazendo 
com que determinados problemas sejam sentidos como problemas globais. Tanto no caso do Creative Commons quanto no 
caso do movimento software livre, este problema parece ser a questão da proteção versus acesso, ou seja: como permitir o 
direito ao acesso a um acervo cultural e ao mesmo tempo proteger os interesses morais e patrimoniais dos autores. Ambos os 
movimentos trazem soluções para balancear esta contraposição, criando estruturas diversas daquelas do direito autoral nacional, 
mas utilizando-se delas, necessariamente. Ou seja: apesar das soluções apresentadas serem divergentes em relação ao direito 
autoral posto, elas, como comentado, precisam basear-se neles e estarem com eles harmonizadas para subverter sua lógica sendo 
alternativas válidas, que possam ser instrumentalizadas e inclusive aplicadas nas jurisdições de cada país.45

 O resultado do Creative Commons pode ser avaliado como o desenvolvimento de privately created commons – um 
domínio público pensado e desenvolvido por pessoas, que o fazem via autonomia individual, autonomia baseada na legislação 
nacional de direitos autorais, mas que, via auto-organização e em escala global, leva à criação de um depositório público de bens 
intelectuais.
 Estamos diante, tanto no caso do Software Livre quanto no caso do Creative Commons, de uma tendência no sentido 
da formulação de um regime  um caso quanto no outro, da formulação de uma alternativa para o regime de direitos autorais 
vigente, reconhecido pelos atores dos movimentos como insuficiente para lidar com as questões trazidas pela internet e pela 
tecnologia. A adoção destas licenças, sua influência sobre o direito autoral tradicional e seu reconhecimento pelos ordenamentos 
jurídicos nacionais resta ainda a ser verificada.
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Discurso do Ódio: reflexões acerca dos limites da liberdade de expressão em um mundo 
conectado.

Ticianne Mª Perdigão Cabral1
GT - Mídias e Sociologia do Direito

RESUMO
Definido por Michel Rosenfeld como o discurso para promover o ódio baseado na raça, religião, etnia ou 
nacionalidade, gênero e opção sexual, o discurso do ódio está cada vez mais aparente devido ao acesso 
e articulação das redes sociais. Declarações contra nordestinos e gays ganharam repercussão nacional e 
levantaram o debate acerca dos limites entre liberdade de expressão e outros direitos atingidos como 
igualdade, dignidade da pessoa humana etc. A tecnologia evoluiu e se transformou num amplificador da 
liberdade de expressão. O desafio de resguardar a dignidade da pessoa humana em uma sociedade em rede, 
segundo o conceito de Manuel Castells, em que um enter e um delete são rápidos, fáceis e capazes de criar 
discursos de ódio, é um desafio.  O presente trabalho tem o objetivo conceituar o tema “discurso do ódio” 
e refletir sua problemática quanto aos limites da liberdade de expressão dentro de um mundo cada vez mais 
conectado. Para tanto, utilizamos como procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica das áreas de 
conhecimento da comunicação, sociologia e direito.
Palavras-chaves: discurso do ódio, liberdade de expressão, redes sociais.

SUMMARY
Defined by Michel Rosenfeld as the speech to promote hate based on race, religion, ethnicity or nationality, 
gender and sexual orientation, hate speech is increasingly apparent due to access and articulation of social 
networks. Statements against north-eastern and gays gained nationwide publicity and raised the debate 
about the limits between freedom of expression and other rights affected as equality, human dignity etc. The 
technology has evolved and become an amplifier of freedom of expression. The challenge of protecting the 
dignity of the individual in a network society, according to the concept of Manuel Castells, in which an enter 
and delete are a fast, easy and able to create hate speech is a challenge. This paper aims to conceptualize 
the theme of “hate speech” and reflect their issues regarding the limits of freedom of expression within 
an increasingly connected world. For this purpose, we used as a methodological procedure literature of 
knowledge areas of communications, sociology and law.
Keywords: hate speech, freedom of expression, social networks.

1. Introdução

O discurso do ódio ganha uma nova dimensão problemática com o poder de difusão da internet e a 
interatividade característica das redes sociais.

Inicialmente, o presente artigo traz a definição do discurso do ódio fornecidas na literatura internacional 
e utilizadas na principal decisão do STF sobre o tema. As interferências com a liberdade de expressão também 
são tratadas na medida em que o discurso do ódio é um exercício desta mesma liberdade. Na realidade, o 
discurso do ódio se utiliza desta liberdade para atingir outros direitos devendo, portanto, que seus limites 
sejam constatemente ponderados.

A sociedade não pode ser dissociada da tecnologia já que sua própria formação contemporânea se 
constitui numa rede. Debater o discurso do ódio neste ambiente é considerar todos os aspectos que esta 
dinâmica fornece ao direito a liberdade de expressão e sua utilização para a difusão do discurso do ódio.

2. O Discurso do Ódio e a liberdade de expressão.

1  Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFPE.

Segundo Brugger, a maioria das definições de “discurso do ódio2” existentes classifica-o enquanto a 
emissão de palavras proferidas que tendem a insultar, intimidar ou assediar pessoas em virtude de sua raça, 
cor, etnicidade, nacionalidade, sexo ou religião ou, ainda, que tem a capacidade de instigar a violência, ódio 
ou discriminação contra tais pessoas3. Tal discurso não se confunde com o insulto individual4 nem com a 
mera discordância ou uma argumentação em desfavor de determinadas concepções ligadas aos grupos acima 
identificados.5 

Sejam em maior ou menor grau de agressividade, esses discursos atingem a afirmação da identidade 
de um grupo, ou seja, características que formam o âmago da identidade individual, os quais outros grupos 
atribuem ao grupo atacado, ou que o indivíduo não pode mudar6. 

Devemos nos atentar que o discurso do ódio nunca estará desvinculado da formação histórica de um 
povo que, por viver, estão submetidas a passar por injustiças sociais que acabam por moldar sua cultura. Sobre 
a noção de discurso, Martino fala:

O discurso é o texto produzido em um lugar específico, que carrega em si as marcas das 
condições de sua produção. Cada grupo social, por conta de sua prática cotidiana carrega 
em si um grupo particular de palavras, signos, significados, expressões; em suma um modo de 
pensar a partir das palavras. Essas palavras formam o discurso desse grupo. Discurso é uma 
ligação entre o capital textual e as condições sociais dessa criação. As palavras, os signos, o 
pensamento são dotados de vínculos sociais; o discurso é a manifestação deste vínculo na 
comunicação.7

Na formação histórica brasileira, lembra Juarez8, há fortes exemplos de ódio como elemento motivador 
de ações e crimes, basta lembrar das chibatadas nos negros, assassinato de colonizadores pelos índios e vice-
versa etc. O discurso do ódio, portanto, deve ser entendido além de uma simples estrutura de comunicação 

2  O termo é conhecido também como Hate Speech. “Hate speech -- that is, speech designed to 
promote hatred on the basis of race, religion, ethnicity or nationalorigin -- poses vexing and complex 
problems for contemporaryconstitutionalrights to freedom of expression. ROSENLFELD, Michel. Hate 
Speech in Constitutional Jurisprudence: a comparative analyses. Disponível em:< http://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=265939 > Acesso em: 10. Out. 2011.
3  BRUGGER, Winfrid. Proibição ou proteção do Discurso do Ódio? Algumas observações sobre o 
Direito Alemão e o Americano. Disponível em: <http://www.direitopublico.idp.edu.br/index.php/direitopublico/
article/viewArticle/521 >. Acesso em: 15. set. 2011. Sobre conceito de discurso do ódio ver também: MAYER-
PFLUG, Samantha Ribeiro. Liberdade de expressão e discurso do ódio. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2009. A autora cita várias outras definições que não diferenciam em muito deste sentido. Entre as citações 
a de Pablo Salvado Corderch que diz se tratar de um discurso que tende a perpretar a marginalização ou 
subordinação das pessoas pertencentes ao grupo explorado mediante o desprezo, ou inclusive o insulto e, 
ainda, a citação de Cowan, Gloria; Resendez, Mirian; Marshal Elisabeth; Quist, Ryan que o considera como uma 
apologia abstrata ao ódio, pois representa o desprezo e a discriminação a determinados grupos de pessoas 
que possuem certas características, crenças, qualidades ou não estão na mesma condição social econômica 
como, por exemplo, os ciganos, nordestinos, negros, judeos, árabes, islâmicos, homossexuais, mulheres, entre 
outros. Alex Potiguar coloca que o conceito de discurso do ódio tende a ser plural pela abordagem que 
cada país dá ao tema. Segundo o autor, isto decorre porque o Pacto pela Discriminação Racial estabeleceu 
um padrão amplo sobre o tema que é, portanto, apropriado de diferentes formas pelos Estados Nacionais. 
(POTIGUAR, Alex Lobato. Igualdade e liberdade: a luta pelo reconhecimento da igualdade como direito à 
diferença no Discurso do Ódio. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade de Brasília, 2009.
4   MAYER-PFLUG, Samantha Ribeiro. Op. Cit., p. 102.
5  POTIGUAR, Alex Lobato. Igualdade e liberdade: a luta pelo reconhecimento da igualdade como direito à 
diferença no Discurso do Ódio. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade de Brasília, 2009, p. 12.
6  BRUGGER, Winfrid. Op. Cit., p. 121.
7  MARTINO, Luís Mauro Sá. Teoria da Comunicação: idéias, conceitos e métodos. Petrópolis: Vozes, 2009, p. 
122.
8  OLIVEIRA JÚNIOR, Juarez Monteiro. Discurso do ódio e limitações não-paternalistas da tolerância 
no estado democrático de direito: uma crítica à decisão do Supremo Tribunal Federal no caso Ellwanger (HC 
n. 82424-2 RS). Dissertação. (Mestrado em Direito). Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 2008. 
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no qual há troca de mensagens entre emissor e receptor. O discurso do discurso do ódio, por assim dizer, 
deve ser entendido enquanto ambiente de mediação que comporta a língua e a ideologia. Neste sentido, 
analisando o discurso dentro do contexto sócio-cultural, pensa-se em Bakhtin9 quando considera a palavra 
um campo por excelência onde se verifica a luta ideológica e de classe. A palavra está sempre carregada de 
um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. Sendo assim, quando voltadas para as minorias, o 
discurso do ódio atua como a corrente em que os movimentos sociais nadam contra na busca de igualdade 
de condições.

Meyer-pflug problematiza o tema do discurso do ódio quando rememora um dos conceitos já muito 
discutido na epistemologia científica: o da verdade.  Considerando que nenhuma idéia ou opinião seja infalível, 
a autora lança o questionamento se a melhor forma de combatê-lo não seria através do debate. A liberdade 
de expressão entra aí no campo de atuação que pode ser utilizado contra e a favor deste discurso.

Em análise, Fiss Owen10 coloca que um os aspectos mais polêmicos da liberdade de expressão consiste 
no discurso do ódio. 

O discurso do ódio tende a diminuir o sentido de valor próprio de suas vítimas, impedindo 
deste modo sua participação plena em muitas atividades da sociedade civil, incluindo o debate 
público. Também provoca que as vítimas se refugiem em si mesmos. Quando eventualmente 
falam, suas palavras carecem de autoridade a tal ponto que parece que não dizem nada.11

No Brasil, a liberdade de expressão adquiriu um valor especial na Constituição Federal de 1988 
devido à tamanha repressão que sofreu durante a Ditadura Militar. Resguardada nos artigos 5º e 22012 dessa 
Constituição, a liberdade de expressão também é trazida em documentos internacionais, a exemplo do Pacto 
Internacional de Direitos Civil e Políticos13, que traz descrição abrangente e fornecedora de autonomia ao 
direito de liberdade de expressão dado ao homem. São elas:

Artigo 19. 1.  Ninguém poderá ser molestado por suas opiniões.  
2.  Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão; esse direito incluirá a 
liberdade de procurar, receber e difundir informações e idéias de qualquer 
natureza, independentemente de considerações de fronteiras, verbalmente ou por 
escrito, em forma impressa ou artística, ou qualquer outro meio de sua escolha. 14 

Outra peculiaridade apresentada pelo Pacto supracitado é o fato de apresentar claramente que tal 
direito possui suas restrições:

3.  O exercício do direito previsto no § 2º do presente 
artigo implicará deveres e responsabilidades especiais.  
 Conseqüentemente, poderá estar sujeito a certas restrições, que devem, 
entretanto, ser expressamente previstas em lei e que se façam necessárias para:  
a)  assegurar o respeito dos direitos e da reputação das demais  pessoas;  
b)  proteger a segurança nacional, a ordem, a saúde ou a moral pública.15

 
O caso emblemático que traz, entre um dos seus debates, o discurso do ódio e os limites da liberdade 

9  BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 2006.
10 FISS, Owen. El efecto silenciado de a liberdad de expression. Disponível em:< http://www.lluisvives.com/servlet/
SirveObras/doxa/01474063322636384254480/isonomia04/iso03.pdf> Acesso em: 02. Set. 2011.
11  FISS, Owen. Op. Cit., p. 22.
12  Art. 5º - IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; IX - é livre a expressão da atividade 
intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; Art. 220. A manifestação 
do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer 
restrição, observado o disposto nesta Constituição. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). 
Presidência da República. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. 
Acesso em: 10. Out. 2011.
13  No Brasil, o Pacto Internacional de Direitos Civil e Políticos entrou em vigor pelo Decreto nº 562 em 6 de 
julho de 1992.
14 Pacto Internacional de Direitos Civil e Políticos. Disponível em: < http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/
pacto_dir_politicos.htm Acesso em: 10. Out. 2011.

15  Idem.

de expressão julgado pelo Supremo Tribunal Federal é o Habeas Corpus 82.424/RS, conhecido como o Caso 
Ellwanger. Siegfried Ellwanger é um escritor e editor de livros de cunho anti-semita16 e foi acusado pelo 
crime de racismo de acordo com o artigo 20 da lei 7.716/89 com redação dada pela lei 8.081/9017.  Absolvido 
na primeira instância, mas condenado na segunda, a defesa entrou com dois pedidos de Habeas Corpus 
direcionados ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, respectivamente. O remédio 
constitucional argumentou que os judeus formam um povo e não uma raça humana e que, por isso, não 
houve crime de racismo. O Habeas Corpus solicitou, portanto, a imprescritibilidade do crime por considerar o 
ocorrido como discriminação religiosa o que não abarca o artigo 5º, XLII, da Constituição Federal de 198818. 
Após longas argüições, o Supremo entendeu que apesar do povo judeu não se constituir uma raça, a prática 
cometida não deixa de ser racista, indeferindo o pedido por oito votos a três. 

No entanto, muito além do debate gerado em torno do conceito de raça e da sua imprescritibilidade, 
os Ministros do Supremo se ativeram em argumentações sobre os limites da liberdade de expressão na 
fundamentação dos seus votos. Neste caso, o Supremo entendeu que o direito a liberdade de expressão deve 
ser relativizado, que não se lhe pode atribuir primazia absoluta no contexto de uma sociedade pluralista, em 
razão de valores outros, como os da igualdade, e da dignidade humana.19 

Não se contesta, por certo, a proteção conferida pelo constituinte à liberdade de expressão. 
Não se pode negar, outrossim, o seu significado inexcedível para o sistema democrático. Todavia, 
é inegável que essa liberdade não alcança a intolerância racial e o estímulo a violência, tal como 
afirmado o acórdão condenatório. Há inúmeros outros bens jurídicos de base constitucional 
que estariam sacrificados na hipótese de se dar uma amplitude absoluta, intangível, à liberdade 
de expressão em espécie. (STF, 2004, p. 77 in pg 48, Juarez)

O Ministro Gilmar Mendes problematiza em seu voto o Discurso do Ódio em citação de Kevin Boyle 
posicionando o conflito de direitos existentes entre democracia e liberdade de expressão:

Indaga Kevin Boyle em um estudo recente: “Porque o discurso do ódio é um tema problemático? 
Ele mesmo responde. “A resposta reside no fato de estarmos diante de um conflito entre dois 
direitos em uma sociedade democrática – a liberdade de expressão e a não-discriminação. A 
liberdade de expressão incluindo a liberdade de imprensa, é fundamental para uma democracia. 
Se a democracia é definida como controle popular do governo, então, se o povo não pode 
expressar seu ponto de vista livremente, esse controle não é possível. Não seria uma sociedade 
democrática. Mas, igualmente, o elemento central da democracia é o valor da igualdade política. 
[...] Uma sociedade que objetiva a democracia deve tanto proteger o direito de liberdade de 
expressão quanto o direito à não-discriminação (434)20

 Neste sentido, sendo o discurso do ódio condicionado ao desrespeito e a destruição de valores que se 
relacionam com a identidade de um grupo, sua divulgação não contribui para debate democrático. Para Gilmar 
Mendes, inclusive, o objetivo do discurso do ódio seguramente é outro: não está na base do compromisso 
do deliberador democrático.21 No livro “Discurso do Ódio”, o autor André Glusksmann defende a tese do 
“Odeio, logo existo”, em que as razões deste sentimento é liberar a vontade de destruir simplesmente por 

16 Siegfried Ellwanger é autor, sob o pseudônimo de S.E Castán, dos livros Holocausto Judeu ou Alemão? – Nos 
bastidores da mentira do século, SOS Para a Alemanha, A implosão da mentira do século,  O catolicismo Traído e 
Acabou o Gás... O fim de um mito. (OLIVEIRA JÚNIOR, Juarez Monteiro. Op. Cit., p. 96.
17    Art. 20. Praticar, induzir ou incitar, pelos meios de comunicação social ou por publicações de qualquer 
natureza, a discriminação ou preconceito de raça, por religião, etnia ou procedência nacional.  BRASIL, Lei nº 7.716, 
de 5 de janeiro de 1989. Presidência da República. Disponível em: < http://200.181.15.9/CCIVIL_03/LEIS/L7716.
htm> Acesso em: 10. Out. 2011.
18  XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos 
da lei; BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Presidência da República. Disponível em:< http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em: 10. Out. 2011.
19 CUNHA E CRUZ, Marco Aurélio Rodrigues. A evolução conceitual da liberdade de expressão na jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal.  Disponível em:< http://editora.unoesc.edu.br/index.php/espacojuridico/article/
view/822/398 > Acesso em 04. Ago. 2011. 
20  BRASIL, Supremo Tribunal Federal.  Habeas Corpus nº 82.424/RS. P. 434. Disponível em: <http://www.jusbrasil.
com.br/jurisprudencia/770347/habeas-corpus-hc-82424-rs-stf. > Acesso em: 06. Jul. 2011.  
21  BRASIL. Supremo... Op. Cit., p. 451 
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destruir.22 Brugger, demonstrando a contraposição extrema máxima de Voltaire “eu desaprovo o que você diz, 
mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo”, descreve que o discurso do ódio não possui caráter 
comunicativo, a expressão de mensagens racistas é vista como uma conduta e não como um discurso, não 
sendo aplicáveis, portanto, os argumentos baseados na liberdade de expressão.23  
 Para Meyer-pflug, no discurso do ódio é colocada em teste a capacidade da liberdade de expressão 
prevalecer em face dos demais princípios, dos “contravalores”24. Muitos princípios constitucionais são 
desafiados nesta situação, como o da dignidade da pessoa humana, igualdade, liberdade etc. Neste embate, Alex 
Potiguar acredita que o “hate speech procura utilizar a constituição contra ela mesma, invocando o direito de 
expressão como autorizador de um discurso que nega a própria igualdade constitucional, pretendendo tratar 
todos como iguais, porém uns, mais iguais que outros”.25 O voto de Gilmar Mendes assevera “a liberdade 
de expressão de opinião na democracia é instrumental ao debate e à formação da vontade da maioria com 
respeito à minoria”.26

 O resultado deste caso valorizou a dignidade da pessoa humana em detrimento a liberdade de 
expressão seguindo a tradição da doutrina européia que discriminaliza o discurso do ódio. A decisão é 
diferente do pensamento doutrinário americano que, seguindo sua tradição liberal respaldada na liberdade 
do homem ao último patamar hierárquico, compreendendo o espaço público como ambiente natural para 
exposição e debates das mais diferentes idéias. Na legislação brasileira, não há nenhuma lei que criminalize 
literalmente o discurso do ódio. Deste modo, utiliza-se o código penal na descrição dos crimes preconceito, 
racismo e discriminação racial para julgá-lo. 

É importante salientar que apesar do STF ter relativizado a liberdade de expressão neste caso 
de embate com o discurso do ódio, há outros julgados como o da revogação da Lei de Imprensa e da 
dispensabilidade de diploma para a profissão de jornalista, em que os votos trazem claramente o direito a 
liberdade de expressão de forma absoluta.27

3. O que você está fazendo agora? Redes Sociais e o Discurso do ódio.
Para Castellls, os avanços das tecnologias de informação e comunicação (TICs) permitiram que a 

sociedade se estruturasse baseada em redes de informação. Merece destaque, neste processo, a internet pela 
alteração que esta proporcionou a forma organizativa da sociedade. 

A Internet é o coração de um novo paradigma sociotécnico, que constitui a realidade a base 
material de nossas vidas e de nossas formas declaração, de trabalho e de comunicação.  O que a 
internet faz é processar a virtualidade e transformá-la em nossa realidade, constituindo a 
sociedade em rede, que é a sociedade em que vivemos. 

Inserir o discurso do ódio dentro desta estrutura é considerar novas características e dimensões que 
estão condicionadas a própria sociedade. É importante salientar que a tecnologia não pode ser compreendida 
longe da sociedade e, considerando uma sociedade em rede, nem esta longe da tecnologia. Portanto, culpabilizar 
as conseqüências negativas do seu mal é reduzir sua dimensão a tecnicidade. 

A rede se mostra como uma nova dimensão do real da sociedade. Pensar nos movimentos 
de ódio como fruto ou tendo na rede sua fonte é um erro. Por mais óbvio que pareça, a rede 
não é uma entidade separada da sociedade. Pelo contrário, reflete da maneira mais ampla 
e transparente as características e movimentos que circulam na sociedade. Por isso muitos 
movimentos e grupos, alijados de espaço nas redes midiáticas comercias, encontram na rede 
das redes lugar privilegiado para mostrar suas posições e argumentos.28

22  GLUCKSMANN, André. O discurso do ódio. Trad. Edgard  de Assis Carvalho, Mariza Perassi Bosco. Rio de 
Janeiro: DIFEL, 2007. p.49.
23  BRUGGER, Winfrid. Op. Cit., p. 118.
24  MAYER-PFLUG, Samantha Ribeiro. Op. Cit., p. 103.
25  POTIGUAR, Alex Lobato. Op. Cit., p. 140.
26  BRASIL. Supremo... Op. Cit., p. 451
27  Para saber mais sobre o tema: CUNHA E CRUZ, Marco Aurélio Rodrigues. A evolução conceitual da 
liberdade de expressão na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Disponível em:< http://editora.unoesc.
edu.br/index.php/espacojuridico/article/view/822/398 > Acesso em 04. Ago. 2011.

28  Wainberg, Jacques A. Ódio.org.br: 
Rastreamento e caracterização de movimentos de ódio na Internet em Português. Disponível em: <http://
www.pucrs.br/edipucrs/online/IIImostra/ComunicacaoSocial/61698%20-%20CESAR%20STEFFEN.pdf> Acesso em: 
17. Set. 2011. p. 23

São as redes sociais29, na internet, que mais se apropriam dos recursos interativos que impulsionaram 
a sociedade em rede.  Segundo dados publicados pela Revista Veja30, em outubro de 2011, tendo como 
fonte o ComScore, o Twitter31 possui 156 milhões de visitante únicos por mês e o Facebook32 possui 753 
milhões destes. As vantagens maiores destas redes, que servem por potencializar o discurso do ódio, é a 
sua capacidade de distribuição, difusão e criação das informações provindas aí da quebra do monopólio da 
narratividade. Todos são emissores, receptores e criadores neste ambiente virtual. 

Todas as expressões culturais, da pior à melhor, da mais elitista à mais popular, vêm juntas nesse 
universo digital que liga, em um supertexto histórico e gigantesco, as manifestações passadas, 
presentes e futuras da mente comunicativa. Com isso, elas constroem um novo ambiente 
simbólico.33  

Castells usa a distinção entre laços fortes e laços fracos para analisar a sociabilidade no ambiente 
virtual.  Para o autor a rede é particularmente adequada ao desenvolvimento de múltiplos laços fracos.  
Os laços fracos são úteis como forma de fornecer a informação e abrir oportunidades a baixo custo. A 
vantagem da rede é permitir forjar laços fracos com estranhos, num padrão igualitário de interação onde 
as características sociais influenciam menos os constrangimentos, ou menos os bloqueios, no processo 
comunicativo. Com efeito, quer on-line, quer off-line, os laços fracos facilitam a ligação entre indivíduos 
com diferentes características sociais, logo expandindo a sociabilidade para além das fronteiras socialmente 
definidas de reconhecimento mútuo34.  

Recentemente, a estudante Mayara Petruso recebeu destaque nacional com a publicação do discurso 
do ódio contra os nordestinos em sua página no Twitter. Declarações como “nordestino não é gente, faça 
um favor a SP, mate um nordestino afogado” acabaram por criar o hashtag #mateumnordestinoafogado que 
ganhou proporções enormes repercutindo em outras mídias.

A Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco entrou com uma representação criminal contra a 
estudante pelos crimes de racismo e incitação pública à prática de ato delituoso. O fato chama a atenção da 
repercussão que um discurso do ódio pode gerar e da liberdade que se tem de manifestá-lo. Hoje, sobretudo 
com as redes sociais, os homens não precisam mais de meios técnicos para difundir informações e não 
29  Definimos sites de rede social como serviços oferecidos através da rede mundial de computadores 
que permitem aos indivíduos (1) construir um perfil público ou semi-público dentro de um sistema delimitado, 
(2) articular uma lista de outros usuários com os quais ele compartilha interesses, e (3) visualizar e percorrer 
suas listas de conexões e aquelas disponibilizadas por outros dentro do sistema (BOYD e ELLISON, 2007: 
online, tradução nossa). In: Nascimento, Liliane da Costa. Participação e vigilância nos sites de rede social: um 
estudo do Facebook.com . Dissertação. (Mestrado em Comunicação e Cultura) Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, 2009.  
30  A geração “f”. Revista Veja. São Paulo, p. 92, 5. out. 2011. 
31  www.twitter.com
32  www.facebook.com
33  CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 394.
34  CASTELLS, Manuel. Op. Cit., p. 483.
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sofrem qualquer tipo de pressão ou censura de qualquer ordem, sejam políticas ou comerciais. Tal aspecto 
forjou a percepção de um ambiente neutro, em que liberalidade aparenta não possuir barreiras éticas.

Tal celeuma gera a discussão da regulação de conteúdo na internet. De um lado os que defendem 
que a internet se constitui e se desenvolve exatamente por causa do ambiente aberto para a criatividade e a 
liberdade, e, do outro, os que sugerem que deve haver regulação dos conteúdos que ofendem a dignidade da 
pessoa humana, mas preservando a liberdade de imprensa, expressão etc.

Atualmente, no ordenamento jurídico brasileiro, não existe parâmetros legais que tratem da regulação 
de conteúdos ofensivos postados na internet. Nos casos concretos, a justiça se utilizada de regras mais gerais 
como o código civil, gerando, inclusive, resultados conflitantes. As duas leis que trazem questões relativas 
ao controle de conteúdo ainda estão tramitando no Congresso Nacional. A Lei Azeredo (PL 89/99), que 
tipifica crimes cibernéticos, está há 11 anos em tramitação e recebe fortes críticas embasadas, a exemplo, 
que não há previsão de direitos de usuários de internet e, por isso, não pode haver deveres. Já o Marco Civil 
da Internet (PL 2126/11) define tais direitos, mas não prevê a responsabilização do usuário por postagem de 
conteúdo. Para Murilo Ramos, “a internet não está madura para ser tratada pelo ponto de vista normativo”35 e 
acrescentamos que tão pouco os usuários se dão conta do poder desta ferramenta tecnológica na propagação 
de discursos do ódio até que sua dignidade seja atingida por ele.  

4. Conclusões preliminares.

A internet apesar de representar um novo espaço do saber, nos dizeres de Pierri Levy36, também 
é amplo canal de divulgação que contribui para desconstrução de direitos das minorias, da dignidade da 
pessoa humana e do incentivo ao ódio. Levando em conta a sociedade em rede, é impossível compreender a 
sociedade longe das ferramentas tecnológicas. A tecnologia é a sociedade. Dissociá-la da internet é coadumar 
com a idéia da internet enquanto ambiente livre de qualquer julgamento.  A internet não deve ser julgada.  
Portanto, procurar meios para abolir tais práticas nas redes sociais é trabalhar para uma sociedade que 
respeita os princípios democráticos. Dominique Wolton, preocupado com a evolução rápida das tecnologias 
de informação e comunicação menciona: “Sim, salvar a comunicação é antes de tudo preservar sua dimensão 
humanista: o essencial da comunicação não está do lado das técnicas, dos usos ou dos mercados, mas do lado 
da capacidade de ligar ferramentas cada vez mais performáticas a valores democráticos”37. 
 O discurso do ódio se utiliza dos meios de comunicação para reverter a sua principal função e 
dimensionamento lógico na medida em que distancia os homens deles mesmos. 

Uma das funções do meio de comunicação é justamente manter o equilíbrio entre as pessoas 
e a sociedade. Os meios constituem a maneira pelo qual os indivíduos se informam e sentem o 
pertencimento no ambiente em que vivem. Neles, as pessoas se reconhecem enquanto grupo, 
comunidade ou nação. Eles são o canal pelo qual as pessoas se manifestam e por onde ampliam 
o sentimento de cidadãos. Ao mesmo tempo em que alimentam a sociedade, os meios são 
produto dela.38

Coadumamos com Meyer-Pflug quando a mesma afirma que no discurso do ódio é colocada em teste 
a capacidade da liberdade de expressão de prevalecer em face dos demais princípios, dos “contravalores”.39 
No entanto, reafirmamos o posicionamento de Wilson Gomes ao dizer “a liberdade de expressão é um valor, 
mas os atos singulares de expressão livre não necessariamente são valores. A liberdade da expressão não é 
condição bastante para a sua legitimidade moral. É bom que exista liberdade de expressão, mas a liberdade 
da expressão não a faz necessariamente boa.”40

35  Regulação de conteúdos na internet deve ficar fora de projeto de marco Regulatório. Observatório 
do Direito à Comunicação. Disponível em: <http://www.direitoacomunicacao.org.br/content.php?option=com_
content&task=view&id=7417> Acesso em: 24. Set. 2011.
36  LÉVY, Pierre. As Tecnologias da Inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. Tradução: Carlos 
Irineu da Costa. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993.
37  WOLTON, Dominique. É preciso salvar a comunicação. São Paulo: Paulus, 2006. p.10
38  BASILE, Juliano. Adaptações do Jornalismo em tempo de novas tecnologias. Dissertação (Mestrado em 
Comunicação) Universidade de Brasília, 2009, p. 17. 
39  MAYER-PFLUG, Samantha Ribeiro. Op. Cit., p. 103.
40  GOMES, Wilson. Opinião Pública e Internet: Uma abordagem ética das questões relativas a censura 
e liberdade de expressão na comunicação em rede. Disponível em: < http://www.facom.ufba.br/etica/txts/

Sabendo que o discurso do ódio passa pela própria formação cultural e que a sociedade não pode 
ser compreendida de maneira dissociada da tecnologia, não dá para negar que o desenvolvimento passa por 
processos educacionais de respeito ao próximo e garantia dos direitos das minorias. Mas, combatê-lo se 
faz necessário, para não incorrermos no empobrecimento dos debates públicos e na manutenção de uma 
estrutura social desigualitária e opressiva.41
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A Visão dos dirigentes Sindicais do Polígono da Maconha sobre os “plantadores da planta proibida”

Ana Maria Motta Ribeiro1

Erika Macedo Moreira2 

Resumo: Nosso texto se desenvolve a partir de algumas entrevistas com dirigentes sindicais de base da região 
identificada pela mídia como o “Polígono da Maconha” e trata da visão e percepção desses dirigentes, antigas 
lideranças da luta contra a Barragem de Itaparica, acerca dos plantadores da “planta proibida” que na maioria 
dos casos também pertencem e freqüentam o sindicato e suas lutas. Destacamos na pesquisa que apesar da 
Lei indiciá-los como “traficantes” a concepção dos dirigentes demonstra um estranhamento sobre essa regra 
jurídica com base na experiência social da qual são portadores, ainda que sejam formados dentro de uma 
prática “legalista” típica do sindicalismo rural a nível nacional. Segundo a pesquisa a percepção deles sobre 
os jovens que acabam presos ao trabalharem como assalariados em terras que não são deles, praticando seu 
ofício costumeiro, passa por uma escala, de “honestos” com dificuldades urgentes que exigem alternativas de 
sobrevivência radicais até a qualificação como “bandidos”. O interessante aqui é trazer uma reflexão sobre a 
regra jurídica excessivamente extensiva no caso de trabalhadores rurais e as oportunidades de mercado de 
trabalho com agricultura dentro dessa área.

1 Coordenadora do Observatório Fundiário da UFF e Professora Doutora do Departamento de Sociologia 
e Metodologia das Ciências Sociais da UFF (anamotta26@hotmail.com).
2 Doutoranda em Direito da UnB, professora Assistente da UFG e Pesquisadora fundadora do Observatório Fundiário Fluminense 
da UFF (erika_adv@ig.com.br).

O POLÍGONO DA MACONHA: CRIAÇÃO DE UM NOVO TERRITÓRIO NO BRASIL
A denúncia na ONU ocorreu em 1995, mas segundo as informações obtidas nas fontes (primárias e 

secundárias), a produção da maconha atingiu o seu auge durante os anos de 1980, época em que os meios de 
comunicação apresentavam Pernambuco como sendo o maior produtor de maconha no Brasil3, já havendo 
indícios, portanto, de que a origem da maconha na região seja bem anterior. 
 É importante considerar, contudo, que os primeiros registros da maconha no Brasil datam dos anos de 
1500, época do descobrimento do Brasil. As grandes navegações vinham abarrotadas de cânhamo, na forma 
de velames ou cordas. Mas a produção da maconha no Brasil está relacionada ao período da escravatura, 
quando negros africanos eram traficados para cá e traziam sementes dentro de bonecas de pano amarradas 
nas pontas das tangas4. 

A origem da produção da maconha remonta a década de 1950, conforme RIBEIRO5, comentando 
pesquisa etnográfica realizada na região por Donald Pearson. Aparece em escala de subsistência, de produção 
esparsa para fins terapêuticos, fato inclusive reconhecido pelas autoridades públicas da região. Entre elas o 
Superintendente da Polícia Federal de Pernambuco, Wilson Damásio, afirmou ter conhecimento do plantio da 
maconha na região desde a década de 1970, quando realizou o primeiro sobrevôo na área, embora de baixa 
produção. 
 De fato, a presença do cultivo da maconha enquanto um valor tradicional aparece apenas de forma 
sutil, incipiente no decorrer das entrevistas realizadas, sendo, portanto um objeto de difícil comprovação. 
Embora seja de se considerar o valor tradicional da cachaça com raiz de maconha para dores na coluna, 
segundo afirmou o representante do Ministério Público de Cabrobó6. 
 O reconhecimento da escala agroindustrial da agricultura do ilícito e a consolidação da produção, 
na década de 1980, está associada a uma série de fatores e acontecimentos na região, como a localização 
geográfica e a quantidade de sol que recebe durante o dia, a proximidade da água, o histórico de violência - 
principalmente devido às guerras de família e disputas dos clãs, a crise da cebola e do algodão, o escândalo da 
mandioca, o nepotismo, as injustiças da justiça, a própria política repressora do Estado, enfim, um conjunto de 
fatores propiciou um terreno fértil para sua expansão.
 Para o Delegado da Polícia Federal da Superintendência de Salgueiro/ PE7, a disputa pela hegemonia 
da produção, é mais um aspecto para possibilitar a capitalização, a fim de garantir a defesa da família. Para 
o Delegado de Floresta, o poder de fogo das famílias, especialmente na região de Cabrobó e Belém do São 
Francisco, se dá de forma similar às estratégias de guerilha de Lampião8.
 Entretanto, para Rivane Arantes, advogada do GAJOP (Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações 
Populares), utilizar hoje as guerras de família como justificativa para a violência representa quase um grande 
mito, um pano de fundo para ofuscar a violência, a ausência do Estado, ou ao contrário, a presença forte do 
Estado, não para proteger as pessoas, mas para gerar uma violência institucionalizada9.
 O escândalo da mandioca foi um grande calote dado ao Banco do Brasil. Os proprietários rurais, 
especialmente do município de Floresta foram beneficiados com uma linha de crédito fácil para o financiamento 
da produção da mandioca, sendo que, ao final, descobriu-se que foi concedido mais financiamento do que 
havia de terras para se beneficiarem, e nenhum pé de mandioca foi plantado. 
 Para Adriana Gomes Araújo, representante da CPT em Petrolândia, os trabalhadores só permanecem 
na terra se tiverem alguma fonte de renda, como os aposentados ou os assalariados que conseguem vender 
sua força de trabalho, recebendo diárias na colheita ou para carregar caminhões. Inclusive, para ela, o polígono 
só virou “polígono” quando o promotor que investigava as causas e conseqüências do escândalo da mandioca 

3  Cf. IULIANELLI, Jorge Atílio Silva. Análise (curta) dos confrontos recentes do Pólo Sindical do Submédio 
São Francisco: quando o inimigo é difuso ou criminoso, in  caderno CEAS, nº185. Salvador:  2000, p. 40.
4 Cf. ROCCCO, Rogério, in Apêndice. O grande Livro da Cannabis. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1999, p. 114.
5 Cf. RIBEIRO, Ana Motta. Sindicalismo, barragens e narcotráfico in  MOREIRA, Roberto José; COSTA, Luiz Flávio de Carvalho 
(Org.). Mundo Rural e Cultura. Rio de Janeiro: Mauad, 2002.
6 Entrevista realizada em Cabrobó, no dia 14 de dezembro de 2006, com Gildenor Pires, promotor de justiça 
aposentado, atuou 20 anos no sertão.
7 Entrevista realizada em 26 de agosto de 2003, na sede da Polícia Federal em Salgueiro/ PE.
8 Entrevista realizada em 19/08/03, com o  Delegado da Polícia � Sr. Dr. Oswaldo Moreira, no seu gabinete na delegacia de 
Floresta/ PE.
9 Entrevista realizada em 30 de novembro de 2006 na sede do GAJOP, em Recife/ Pernambuco.
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foi assassinado10.
 A crise da cebola ocorreu no início dos anos 1990, levando os produtores à falência. Muitos pequenos 
produtores se viram acuados pelos dois lados do mundo econômico: não tinham como receber remuneração 
correspondente ao investimento e necessitavam de recursos para a tarefa cotidiana de sobrevivência11. 
 Dessa forma, a ausência de políticas agrícolas, como o subsídio do preço mínimo para os pequenos 
produtores é uma das causas que propiciaram a expansão da maconha. Realidade muito presente durante 
visita ao sertão, em dezembro de 2006, quando os sacos de cebola de 20 kg estavam variando entre R$1,50 
a R$3,50. 
 A institucionalização e delimitação da região como o Polígono da Maconha pelo governo, se dá pela 
necessidade de dar visibilidade ao Estado enquanto resposta eficaz a denúncia feita através de relatoria à 
ONU da produção no país. 

Em Pernambuco, o Polígono abarca principalmente os municípios que são ribeirinhos ao rio, como: 
Floresta, Belém do São Francisco, Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista (SMBV), Tacaratu, Petrolândia, 
Itacaruba, Caraibeiras, Lagoa Grande. Sendo que a produção está espalhada por toda a região do Submédio 
do São Francisco, atingindo até áreas do agreste do sertão. Ademais, relatos indicam a expansão das áreas de 
plantio, conforme a ocorrência das operações, para além do território originalmente previsto. As operações 
vão chegando e as plantações migrando.

Para Roberto do CIMI (Centro Indigenista Missionário), o plantio é largo e esparso, por isso o combate 
é ineficiente: vai do município de Custódia até Petrolina, no mínimo 400 km de produção, além das ilhas do 
São Francisco que vão desde Sergipe e vai cortando a Bahia.

Segundo o Superintende da Polícia Federal de Pernambuco12, a produção do Polígono abastece o 
mercado consumidor das capitais nordestinas, sendo o restante do país abastecido pela maconha do Paraguai 
ou de outros centros produtores do Brasil, como o Mato Grosso do Sul. Para o tentente da 2ª seção da 
polícia militar, a chegada da maconha prensada na região (diferente do fumo solto produzido no Polígono) é 
um indício que o combate na região está sendo eficaz.
 Para o delegado de Floresta a visibilidade dada ao município está diretamente relacionada ao escândalo 
da mandioca, já que existem outras áreas que produzem mais e que não são tão visadas. Fato compatível aos 
índices nacionais de apreensão e erradicação, conforme veremos adiante.

Conforme relato dos trabalhadores, durante atividade preparatória para o Seminário de Levantamento 
de Direitos, em agosto de 2003, o ‘Polígono da Maconha do Brasil’ é uma ficção criada pelo Estado. Essa 
territorialização aparece na opinião deles, como motivo para conseguir financiamento para as políticas de 
segurança pública, reduzidas ao armamento e a repressão, sem que haja um efetivo investimento na geração de 
políticas sociais e agrícolas para impedir o ingresso do trabalhador no mercado da produção ilegal. Segundo o 
delegado da Polícia Federal em Salgueiro, a cada operação de controle são gastos em média R$ 120 mil reais.
 Portanto, é difícil precisar o tamanho e a dimensão do Polígono e da produção de maconha. Para um 
trabalhador rural existe uma epidemia de trabalhadores que produzem maconha. Para a polícia, sua ação é 
eficaz e está reduzindo a produção. Ou será que a quantidade de ações de combate foram menores? Ou a 
produção estaria migrando para outras regiões? O certo é que todos são unânimes em afirmar que nunca vai 
acabar, enquanto não existir um conjunto de políticas sociais que gerem alternativas ao homem do campo.
 As plantações geralmente se dão em pequenas propriedades, pulverizando a produção, assim a polícia 
localiza uma ou duas, enquanto existem outras dez. Segundo o delegado do município de Floresta, as roças 
não passam de 30 mil pés, o que corresponderia em média a 10 hectares.
 Diante da espacialidade da produção, hoje o polígono da maconha simboliza um conjunto de medidas 
que visa acabar com a produção da cannabis sativa, planta psicotrópica de natureza entorpecente, proibida de 
ser cultivada, colhida, comercializada e consumida. A política do Estado para a região do SMSF desenvolveu-
se a partir dos programas de erradicação da planta, desenvolvidos pelo aparato policial, expropriando áreas 
onde incidam o plantio e destinando-as à reforma agrária, através da ação conjunto da Polícia Federal, INCRA 
e AGU. 
 Com a denúncia internacional, em 1995, o governo federal determinou a instalação de um posto 
avançado da Polícia Federal no município de Salgueiro, local estratégico de comunicação das rodovias que 
ligam as capitais nordestinas. Em Março de 2000 - após a realização da Operação Mandacaru, coordenada 

10 Entrevista realizada em 29 de novembro de 2006.
11 Cf. IULIANELLI, J.A. Análise (curta) dos confrontos recentes do Pólo Sindical do Sumédio São Francisco: quando o inimigo é difuso ou criminoso In Caderno CEAS, nº 
185. Salvador: 2000, p. 40.
12 Entrevista realizada em 28 de agosto de 2003 na sede da Polícia Federal, em Recife/ Pernambuco.

pelo Exército Brasileiro, foi instalada em definitivo a Delegacia Federal de Salgueiro, sendo que, anos antes 
Juazeiro recebera uma Delegacia Federal. 
 As ações de erradicação ocorrem de forma sistemática pelo sertão e contam com a atuação da 
força policial em particular ou em seu conjunto: Policia Militar, Polícia Civil, a Polícia Especial (Companhia 
Independente de Operações e Sobrevivência em Área de Caatinga - CIOSAC) e a Polícia Federal. 

Como a erradicação objetiva atribuir prejuízo financeiro, o Estado aguarda o período de colheita para 
atuar. Segundo o Superintendente da Polícia Federal de Pernambuco, a Divisão de Prevenção e Repressão 
a Entorpercentes promove um projeto de controle, que mapeia as áreas de produção, ainda na fase de 
sementeira, e aguarda o ciclo produtivo da planta, que em média, dura três meses, para aí sim, erradicar a 
plantação13. 
 Importante esclarecer que toda operação dá origem ao Inquérito Policial.Via de regra, os para 
trabalhadores rurais são presos, em flagrante ou não, enquanto os financiadores dificilmente são pegos, 
embora existam elementos que indiquem um enriquecimento suspeito. 
 Para o delegado de Petrolândia, é difícil chegar aos ‘peixões’, pois os trabalhadores rurais presos 
temem à represália e o abandono de suas famílias, e, por isso, assumem a responsabilidade do plantio. Alguns 
indicam um pacto de cumplicidade entre trabalhadores e financiadores, onde o trabalhador, estando preso, 
em troca de seu silêncio, garante o atendimento das necessidades básicas de sua família, pelo financiador.
 O fato é que com o tráfico, o volume de capital circulante nas cidades aumenta e é dessa retro-
alimentação do dinheiro legal-ilegal, mesmo que involuntária, que permite os policiais evidenciarem um 
enriquecimento repentino e partirem para investigações mais aprofundadas sobre o envolvimento dos 
comerciantes com as plantações.
 Dessa forma, fica evidenciada a opção do aparato policial em direcionar sua atividade para a 
perseguição do lado mais frágil da cadeia produtiva do ilícito. 
 A partir das entrevistas realizadas é possível perceber que o maior prejudicado, não só sob o âmbito 
financeiro, é o trabalhador rural, único preso e condenado como traficante. O financiador, aquele que 
centraliza e distribui as sementes, os adubos, os fertilizantes, a alimentação e o armamento, nunca - ou quase 
nunca - é preso. Assim, pergunta-se para quem estão dirigidos os prejuízos, financeiros ou sociais, almejados 
pela política de erradicação?

O DISCURSO SINDICAL E O RECONHECIMENTO DO OFÍCIO DO PLANTADOR

Em trabalho de campo, para uma pesquisa mais ampla sobre a entrada do tema da maconha na 
agenda do movimento sindical na região estigmatizada como Polígono da Maconha, as autoras participaram, 
no dia 21 de agosto de 2003, de um Encontro em Paulo Afonso, na sede da CHESF. Organizado pelo Pólo 
Sindical de Trabalhadores Rurais do Submédio São Francisco, com apoio do Ministério Público Estadual, da 
Organização não governamental Koinonia e da Comissão Pastoral da Terra (CPT), o evento contou com a 
presença dos dirigentes de base, autoridades do governo  (Secretarias Estaduais do Trabalho da Bahia e de 
Pernambuco) e representantes da OAB. O objetivo da atividade era discutir temas candentes na reprodução 
do campesinato reassentado, atingido pela Barrragem de Itaparica. 

Entre os pontos principais da pauta, a conclusão dos sistemas de irrigação nos projetos e agrovilas 
para onde os atingidos foram deslocados, o trabalho infantil e suas características singulares no caso da 
agricultura familiar, estava a questão da estigmatização e aprisionamento de jovens que se vinculavam pelo 
trabalho ao plantio de maconha.

Desta reunião resultou um documento com demandas ao Ministério Público assinados por todos 
os dirigentes de base da região.

Solicitamos formalmente uma autorização para aplicarmos um questionário sobre a visão e a 
compreensão dos dirigentes sindicais sobre um tema em geral estrategicamente silenciado. Os resultados 
dessas entrevistas, com um roteiro mínimo, diante dos compromissos mais amplos e prioritários do Encontro, 
é o que nos permite refletir sobre a construção de sentidos diferenciados aos usos e aplicação da Lei de 
combate às drogas. 

Pelo lado da Bahia foram entrevistados dirigentes dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais (STRs) 
dos municípios de: Rodelas, Paulo Afonso, Curaçá, Macururé e Chorrochó. Pelo lado de Pernambuco: de 
Floresta, Santa Maria de Boa Vista, Inajá, Carnaubeira, Orocó, Ibimirim, Petrolândia, Itacuruba, Jatobá e Glória. 

13 Inclusive, na data da entrevista, em agosto de 2003, estava encerrando uma etapa da operação, que contabilizava a erradicação 
de 300 mil pés, equivalente a aproximadamente 120 toneladas, ou em reais, R$ 120 mil.
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Os dirigentes de Belém de São Francisco e Salgueiro foram contatados e suas falas foram anotadas em 
caderno de campo. 

Naturalmente é bom lembrar que se trata de “percepção” e que os relatos apresentam dados 
que devem ser contextualizados pela situação do ponto de vista do medo, da moralidade e das relações 
sócio afetivas de cada um, mas ganham significado para esta tese, principalmente por estarem relacionados à 
percepção de militantes sindicais.

É também necessário considerar a força interpretativa da mídia e sua influência. Por fim, a “situação 
de pesquisa” (entrevistas dentro de um encontro com autoridades públicas e conduzida por uma pessoa 
identificada com o Pólo durante o seminário) deve ser mencionada. O lugar e o momento poderiam 
tanto gerar uma “coragem extra” para externar opiniões sobre um tema criminal quanto um temor maior. 
Aparentemente ocorreu a primeira possibilidade aberta e explícita de diálogo sobre o tema, tal a facilidade 
que tivemos ao levantar o assunto e a receptividade recebida. 

Em 75% dos casos (dez), os informantes por sindicato (15) reconhecem e declaram a existência do 
cultivo de maconha no seu município. Isso dá a medida da extensão presumida da presença do cultivo ilícito 
no “território”. Ainda poderíamos acrescentar com certeza, Cabrobó e Petrolina, ambos em Pernambuco, mas 
não seria apenas uma “percepção” e os dirigentes desses sindicatos não foram entrevistados. E ainda, Rodelas 
e Paulo Afonso, na Bahia, porque mesmo que os dirigentes entrevistados não tenham acusado a percepção da 
presença dessa agricultura, em outros relatos coletados no trabalho de campo, aparece a indicação positiva. 

Ou então, como no caso de Macururé, que afirma que lá não tem maconha porque é uma região 
muito seca, ou o de um segundo entrevistado de Petrolândia que afirma que lá tem pouca plantação porque 
é preferencialmente “rota do tráfico”. Enfim, as situações são muitas, mas todas confirmam a presença 
disseminada do cultivo ilícito pelo território de atuação do sindicalismo.

Um dos relatos é bem significativo porque dá uma idéia de uma situação generalizada e foi feito pelo 
informante do STR de Ibimirim:

Já tem mais de 20 anos que se fala que tem planta disso na área. E o filho de um conhecido 
morreu maluco porque usava maconha. Essa venda grande de agora é prá região metropolitana 
de Recife, segundo as últimas apreensões da polícia. Teve outra, no caminho de Arcoverde, na 
beira da BR, atrás de um poço. Era irrigada, usavam gotejamento e ainda com motor, e era 
grande. Ninguém soube, só quando a Federal veio arrancar a maconha, houve uma grande 
queimada. Hoje a gente passa lá e tem as cancelas abertas, é uma terra abandonada! (dirigente 
de Ibimirim)

Vale a pena destacar outras questões no universo dos questionários que afirmaram a existência do 
cultivo de maconha no seu município. No caso da pergunta sobre a participação no cultivo ilegal, segundo o 
gênero e a idade, quase todos afirmam que o envolvimento é majoritariamente de homens e jovens. Apenas 
em dois casos, Ibimirim e Belém de São Francisco, apareceu a indicação da presença de mulheres, mas 
especificamente na colheita, enquanto que em Chorrochó, além de mulheres, foi identificada a inclusão de 
crianças. Questionado, o informante esclareceu que se tratava de um cultivo praticado em regime familiar 
e, por isso, onde têm mulheres, as crianças acompanham e que, para não ficar “parada”, a criança também 
trabalha.  O relato de Chorrochó foi exemplar nesse sentido.

Sobre a presença de armas, todos os informantes desse universo apontaram a existência de 
trabalhadores armados nessa agricultura. O do sindicato de Orocó chegou a relatar: Usam armas pesadas: 38 
e R-15 é besteira. Tem até lança-rojão, metralhadora e fuzil.

Sobre violência, todos os informantes foram unânimes em afirmar o recrudescimento das tensões 
na sua região, embora alguns relatos mereçam citação por apontarem uma diversidade de situações nas quais 
se pode apreender que, até certo ponto, algumas não chegam a configurar uma “novidade” vinda com a 
maconha, sobretudo quando aparece referida à bebida alcoólica. 

Em Santa Maria da Boa Vista, dois representantes do sindicato responderam:

Tem violência sim. É mais a bebida com o cigarro de maconha. Tem sempre caso de gente 
brigando no bar com faca e tiro. Fuma-se lá à vontade. Se “jura” a pessoa quando sabe de 
alguma coisa, quando “tem bronca” com uma pessoa, mesmo que não seja eu que disse, fica me 
incriminando. Já morreu muitos assim! Ou então: “Mata prá queima de arquivo. Às vezes mata 

até o próprio companheiro para ficar com o produto todo sozinho!

Outras apontam a falta de sorte e a seca para definir essa opção “errada” ou acusam os fazendeiros, 
patrões, políticos, a polícia militar e até o excesso de agrotóxico como causadores da violência. 

Violência que a gente vive é ter que passar pelo caso do agrotóxico, aquilo é sofrimento! 
Principalmente nas empresas rurais como é o caso da uva e da manga que usa muito e o 
sindicato não tem acesso à eles prá reprimir. E são poderosos: Caxangá, Milano, Garibaldina, 
Goiás e muito mais.

A violência vem do patrão. Se trabalha nisso por causa da situação: não chove, não tem outra 
renda. E prá maconha. O patrão tem como furar um poço ou leva gente prá plantar nas ilhas. 
O Prefeito deixa de beneficiar o pobre e leva poço arteziano pro fazendeiro!

A violência tem mas de pessoas de lá não. Mas de pessoas que movimentam lá mas são de 
fora: Curaçá (Projeto Pedra Branca), de Abaré, de Belém de São Francisco. Existe assalto mas 
quando a polícia pega não é pessoa de lá. Até de Petrolina e Juazeiro tem sido pegado pessoa lá.

Ocorre que a polícia militar é que faz a violência. Ao invés de separar os plantadores de 
maconha da sociedade civil, pender eles e processar, prefere eliminar eles. Isso é extermínio 
em lugar de prender e levar prá justiça.

Junto a esses plantios acontece os assaltos porque eles estão de carro, moto, é tudo quadrilha 
formada já e de muito tempo, sempre foram bandidos, fazem até desmanche de carros e motos. 
Eles querem é dinheiro prá manter o plantio. Muitas vezes obrigam os próprios funcionários 
[trabalhadores rurais no plantio] a matarem.

Tem um caso recente: um menino que foi preso e morava em Petrolândia e foi chamado prá 
trabalhar, prá fazer cerca em Inajá, ganhando uma diária alta de mais de R$ 25,00, mas quando 
chegou lá era prá  cultivar maconha e irrigar. Mas aí no momento que chega não pode mais 
voltar . Aí já tinha policia desconfiada e veio a polícia de Arcoverde, invadiu e prenderam quatro 
rapazes que hoje estão presos em Salgueiro. Diária prá nós é CR& 8,00 ou R$ 10,00,ora! Ele 
saiu, tava com 25 dias que não vinha prá casa e de lá saiu direto pro presídio. Rapaz pobre,não 
tem recurso prá colocar advogado. Acontece muito isso naquela região.

Assim, percebemos que as múltiplas formas de manifestação da violência no dia-a-dia daquela 
população, sendo certo que a opção pelo plantio, e os efeitos da política de repressão, representam apenas 
uma dessas dimensões. Os relatos são igualmente ricos e cheios de significados, mas, na maioria, mesmo 
críticos na questão da legalidade, são extremamente tolerantes em seus julgamentos quando referidos aos 
rurais se pobres. Todos, entretanto, consideram que essa atividade é trabalho.

Eles não tem saída. Que seja feita uma política de incentivo ao crédito rural do PRONAF para 
eles, em substituição o plantio de drogas. Nós não temos nenhum projeto de desenvolvimento 
local!

Creio que plantar maconha não vai levar a pessoa prá lugar nenhum. Prefiro passar necessidade 
ou pedir a um amigo do que entrar nesse trabalho: ele fica escravo, preso nele para sempre. É 
igual a ir pro cemitério, quando vai, não volta mais.

Quando o cara que planta é o trabalhador, na maioria das vezes é inocente e o proprietário 
quando planta é prá “enricar”. Prá quem planta a maioria não é por necessidade mas é por 
vontade de “enricar”, não é lícito, não é um negócio digno.
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Que seja tomada decisões judiciais e governamentais muito sérias porque senão nossa região 
vai ficar de não poder nenhum cidadão ou nenhuma cidadana andar sem ser atropelada por 
isso

Fazem isso por falta de opção talvez. Falando rigidamente da coisa, as pessoas fazem isso 
porque é uma forma de trabalho e não existe outra oportunidade.

Na minha visão, aquele que planta colhe e não planta mais, está pagando um débito e sai desse 
sofrimento. Aí eu acho que ele é um agricultor. E aquele que planta e continua, é um traficante!

Conheço companheiros que são que nem a gente. Está conversando aqui e que planta por 
falta de financiamento para agricultura para manter a família. Tem os que vão para assaltar e 
continuar nisso, tem os que vão prá sustentar a família. Sou a favor desses, é trabalho, é justo, 
e na fome que eles tem, para garantir a família vale tudo! Sou contra os que plantam para usar 
da violência. A maioria é por necessidade que trabalha nisso. Os que não prestam, não prestam!

Há, inequivocamente um sentimento moral forte, mas que, no caso do sertão, se combina com uma 
situação social identificada como “necessidade” e ainda adjetivada como sendo “necessidade da família”. Isso é, 
de certo modo uma questão de honra que a cultura local admite e respalda. Pensamos que é possível admitir, 
hoje, que essa diversidade de situações no julgamento moral do “plantador de maconha” pelos sindicalistas 
explique que o envolvimento com o cultivo, por não ser regulamentado, se apresente como uma alternativa 
muito mais ampla do que se possa imaginar, e que potencialmente está colocada como uma solução financeira 
aceitável para todos os trabalhadores rurais, indistintamente, naquela região. 

A forma como é utilizada essa alternativa é o que diferencia os tipos sociais entre trabalhadores, 
agricultores (entram por um motivo forte e inquestionável: dívida ou sustento da família e não permanecem 
prá “enricar”) e aqueles, bandidos, gente que não presta, que permanecem e para “enricar”, e ainda reproduzem 
a violência. Dentro do campo intelectual da elaboração política dos sindicalistas, esses bandidos que são 
os “traficantes” representam o oposto e contradição do que acreditam, para eles seriam principalmente 
fazendeiros, políticos e poderosos os que ocupam essa condição. 

CONSIDERAÇÕES À GUISA DE CONCLUSÃO

Embora no SMSF não possamos identificar uma despersonificação do trabalhador rural, envolvido 
na produção ilícita, já que estamos tratando de uma atividade que constitui seu ofício de vida - apesar da 
flexibilização dos seus valores e práticas, ao permitir sua vinculação a uma atividade ilícita (considerando que 
trabalhadores rurais mencionaram a ruptura com a geração anterior de seus pais que não permitiam a relação 
da família com o ilegal); também não podemos deixar de considerar o alcance do processo de homogenização, 
promovida pela indústria da moda e da grande mídia, uma vez que os processos de urbanização do campo se 
fazem latentes; impondo novos e novos quereres.
 As angústias porventura geradas pelo conflito de valores são redimidas pelo prazer que o acesso 
aos bens e utilidades propiciará – imagina a sensação de poder comprar uma televisão, geladeira, antena 
parabólica, ou uma moto, tão desejada pelos jovens. 
 Entre as possibilidades limitadas que marcam a trajetória de vida dos trabalhadores rurais, para o 
acesso ao trabalho, que lhe gerará recursos monetários físicos; está a venda da sua força de trabalho para a 
produção da maconha.
 Dessa forma, a razão que motiva sua participação no plantio da maconha e sua relação com o produto 
final aparece como uma das múltiplas formas de trabalho estranhado da era contemporânea. Ressaltando 
que muitos autores vêem, historicamente, discutindo o papel do trabalho enquanto categoria chave para o 
processo de socialização, produção e reprodução de valores cotidianos a prática do homem. 
 O dinheiro como mediador das relações sociais impõe aos trabalhadores rurais, dadas as condições 
objetivas de trabalho e desenvolvimento na região, fazendo com que os trabalhadores rurais no cultivo da 
maconha se sujeitem às piores formas de trabalho. 
 Eles são obrigados a permanecer presos nas áreas de plantio, sem vê as mulheres ou filhos de 3 a 4 

meses, por n motivos, mas especialmente porque não podem deixar a plantação desguarnecida de eventuais 
furtos e porque o cheiro da planta fica impregnado no corpo e na roupa do plantador. Diariamente cada 
cova deverá receber um galão de 20 litros de água, o que os obriga a fazer diversas viagens ao longo do dia 
carregando latões de 40 litros nas costas para garantir a aguação. As condições de habitação se dão através 
dos ranchos que são feitos, com lonas pretas e redes amarradas nas árvores. As necessidades de higiene 
pessoal são realizadas pelo mato e a comida é feita através de fogueiras ou fogão de tijolos14. 

Portanto, ao que tudo indica, o trabalho no cultivo da maconha, aparece na forma feitichizada, estranhada 
aos trabalhadores rurais do submédio são Francisco, que sem consciência de classe em si e para si, vendem 
sua força de trabalho na produção ilegal. Já que eles não dominam os meios do processo de produção e que o 
produto final do seu trabalho não produz valor de uso, apenas valor de troca. Mas, insisto, é instrumento de 
sobrevivência para ter acesso aos meios de produção e socialização.
 O cultivo no ilícito não possui valor de uso, salvo raríssimas exceções como os casos de uso de chá 
para cólicas e cachaça de raiz de maconha para dores na coluna; mas tem valor de troca, na medida em que 
amplia o leque das possibilidades limitadas.

O trabalhador rural recebe os insumos necessários para a produção da maconha (semente, fertilizantes 
e adubo), ele não é detentor da propriedade dos meios de produção, não mantendo, portanto, uma identidade 
com o produto final do seu trabalho, que se manifestava de forma abstrata e não autônoma. Segundo um 
trabalhador: “Chamar de Polígono da Maconha faz com que os produtores da região sejam bandidos, traficantes 
e não plantadores - trabalhadores explorados pelo chefão, que às vezes não se sabe quem é�”. 

Conforme nos ensina Octávio Ianni, com o fechamento dos campos e o aumento da concentração de 
terras, o trabalho se transforma em trabalho alienado, estranhado, que se manifesta na forma de trabalho livre; 
isto é, livre de oferecer-se em qualquer área do mercado e consumir o seu salário, sem possuir os meios de produção15. 
 Assim, o que procuramos demonstrar é que a oposição trabalho x ilegalidade poderia ser suplantada, 
para se considerar o real contexto em que se insere a intervenção do trabalhador rural no processo produtivo 
do ilícito, especialmente considerando a análise do mercado de trabalho e a necessidade das pessoas - pela 
sua própria individualidade e mérito - conseguirem se inserir no circuito da produção-consumo, superando o 
dualismo da igualdade formal/ desigualdade real da estrutura da nossa sociedade. 

Ademais, é necessário considerar que existiram condições objetivas e subjetivas que permitiram a 
consolidação do cultivo ilícito na região e que fizeram com que os trabalhadores rurais constituíssem um 
exército de excluídos, miseráveis, facilmente cooptados pelo produção ilegal. 

Portanto, considerando o contexto histórico que a atividade ilícita está relacionada e que a criminalidade 
é um status atribuído a partir de uma dupla seleção - dos bens protegidos e dos indivíduos estigmatizados 
– percebemos o quanto o poder judiciário pode contribuir na construção de uma história diferenciada em 
relação aos trabalhadores rurais.
 Os dirigentes sindicais estão conscientes disso. Resta agora, às autoridades públicas a construção de 
estratégias diferenciadas que permitam a busca por outras solução que não a estigmatização do trabalhador 
rural envolvido na produção ilegal.
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Movimentos sociais e Direito: Análise dos conflitos socioambientais e organização 
arquivística no âmbito do sistema de informações da Rede Brasileira de Justiça Ambiental 
(RBJA)
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Resumo: A Rede Brasileira de Justiça Ambiental estabeleceu-se no fórum social mundial (2002) e interpreta 
que, por ser a sociedade capitalista desigual social e economicamente, as consequências socioambientais de 
seu modelo de desenvolvimento recaem majoritariamente sob as populações em situação vulnerável. O 
banco temático da RBJA organiza e classifica denúncias, relatórios, artigos, entre outros, produzidos por 
movimentos sociais, organizações ambientalistas, sindicatos, comunidades indígenas e centros de pesquisa. 
A RBJA defende que a recuperação da informação e resgate da memória desses conflitos é uma forma 
de evidenciar a demanda dos movimentos sociais por direitos e a desigualdade no acesso ao Direito. O 
presente trabalho analisou os documentos indexados ao banco temático a partir de 2003 e a elaboração 
de um artigo baseado em dois temas: agrotóxicos (96 documentos) e energia nuclear (46). No primeiro, 
observou-se: 1) Estreita relação entre intoxicações, aguda ou crônica, e o manuseio de agrotóxicos por 
trabalhadores rurais 2) Eminente risco de contaminação, por vazamento e contaminação paulatina, ao qual 
se encontram expostas as populações das cercanias das indústrias agroquímicas 3) Extinção da fauna e flora 
geograficamente relacionadas às indústrias agroquímicas ou regiões onde há o emprego de agrotóxicos 4) 
Maior vulnerabilidade das populações indígenas, quilombolas e tradicionais na medida em que se expande 
o agronegócio e seu correlato emprego de agrotóxicos 5) A ligação entre transgênicos e o aumento do 
emprego de agrotóxicos 6) Barreiras na efetiva fiscalização, regulamentação, publicitação e rotulagem dos 
produtos transgênicos devido às pressões dos produtores rurais e indústria agroquímica 7) Aumento do 
uso de agrotóxicos com o fomento aos agrocombustíveis. Os relacionados à energia nuclear apontaram: 1) 
Persistência no alto grau de insegurança das instalações nucleares 2) Contaminação crônica das populações 
nas cercanias de atividade nuclear 3) Contaminação aguda e crônica dos trabalhadores 4) Que permanece 
sem solução o destino do lixo radioativo.

Palavras-chave: agroquímicos; agrotóxicos; nuclear; justiça ambiental; movimentos sociais e Direito.

 Abstract: The Brazilian Network of Environmental Justice (RBJA) was established on the 2002 World 
Social Forum. It undertakes that capitalist society is unequal on social and economic terms. Therefore the 
majority of its social and environmental consequences take place amongst populations under the most 
vulnerable conditions of existence. The data base maintained by RBJA is organized and classified according 
to topics and includes documents such as denounces, reports and articles elaborated by social movements, 
environmental organizations, labor unions, indigenous groups and research centers. The network stands for 
the recovery of information and memory of these conflicts as a manner to evince the demand from the social 
movements for rights, as for the inequality on the access for such rights. This paper analyses the documents 
attached to the data base since 2003 in reference to agrochemicals (96 documents) and nuclear power 
(46 documents). In relation to the first subject it stands out: 1) The association between acute or chronic 
intoxication and handling of pesticides by agricultural workers 2) The prominent risk of gradual contamination 
by leakage and continuous exposition of populations inhabiting the surroundings of agrochemical industry 
3) Extinction of vegetation and wildlife due to agrochemical industries activities and the use of its products 
4) The increasing vulnerability of indigenous people, quilombolas and traditional peasants  as  agribusiness 
expands its activities 5) The connection between genetically modified organisms (GMOs) and the increasing 
use of agrochemicals 6)  The restraints over effective supervision, regulation, disclosure and labeling of GMOs 
due to large landowners and agrochemical industry pressures 7) The increasing use of pesticides as biofuels 
are endorsed. As for the documents related to nuclear power are remarkable the references to: 1) The 
persistent high levels of insecurity on nuclear installations 2) The chronic contamination of populations on 
the surroundings of nuclear activity 3) The acute and chronic contamination of workers of such industry 4)
The fact that it remains unsolved the destination of radioactive waste.
 Keywords: agrochemicals, pesticides, nuclear power, environmental justice, social movements.
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Introdução

 O presente trabalho baseia-se na análise dos documentos anexados ao banco temático da Rede 
Brasileira de Justiça Ambiental (RBJA). Nestes textos, encontram-se descritos conflitos socioambientais, 
denúncias, reportagens, artigos acadêmicos e campanhas mobilizadas por organizações não governamentais, 
movimentos sociais, sindicatos, acadêmicos, entre outros interessados nas questões tratadas pela RBJA. 

Este trabalho desenvolveu-se no âmbito do projeto de pesquisa “Análise dos principais conflitos sócio-
ambientais e organização arquivística no âmbito do sistema de informações da Rede Brasileira de Justiça 
Ambiental”, componente do projeto de pesquisa “Estratégias de promoção da saúde e da justiça ambiental”. 
A FIOCRUZ é responsável pela organização do banco temático da RBJA através da seleção de documentos 
circulantes na lista de discussões da RBJA.  

Os autores Henri Acserald e Marcelo Firpo Porto esclarecem, a partir de seus trabalhos, a definição 
do conceito de injustiça ambiental. Segundo suas análises, as consequências socioambientais do modelo de 
desenvolvimento capitalista não se distribuem uniformemente através da sociedade. Neste sentido, o conceito 
incorpora as desigualdades inerentes ao modelo econômico capitalista, já que as populações vulneráveis - 
porque pobres, proletárias, tradicionais, indígenas ou quilombolas – além de exploradas e excluídas, também 
se veem majoritária e desproporcionalmente atingidas pela poluição, expostas a intoxicações e irradiação, 
submetidas às mudanças climáticas, entre outras inúmeras consequências negativas.

Nos processos em que a injustiça ambiental ocorre, as comunidades afetadas têm seus meios de 
sobrevivência ameaçados e por vezes extintos, seja por que suas residências tornam-se insalubres, seus meios 
de produção destruídos ou destituídos, ou por que são obrigadas a abandonar seus territórios definitivamente. 
Estes grupos são historicamente marginalizados pelo Estado brasileiro, que atua como colaborador nas 
políticas de promoção da expansão do Capital “a qualquer custo”. Porém, para muito além da ameaça a seus 
meios materiais, as comunidades sofrem com a destituição de suas identidades, suas relações com o espaço, 
a natureza e seu próprio grupo. 

Especificamente em relação ao Racismo Ambiental, outro conceito importante no contexto da RBJA, pode 
ser definido como uma ampliação do conceito anterior. No entanto, esta ideia não diz respeito exclusivamente 
às ações intencionalmente racistas, pois engloba também aquelas ações que tenham consequências racistas 
Independentemente de sua intenção original. Assim, as consequências socioambientais, já apontadas como 
desigualmente distribuídas na ideia de injustiça ambiental, também podem ser avaliadas a partir da inegável 
discriminação exercida com base na cor, origem e etnia dos grupos que compõem a sociedade.

Por Justiça Ambiental a RBJA defende os seguintes princípios: (i) assegurar que nenhum grupo social, seja 
ele étnico, racial ou de classe, suporte uma parcela desproporcional da consequências ambientais negativas 
da operações econômicas, das decisões de políticas e de programas federais, estaduais, locais, assim como 
ausência ou omissão de tais políticas (ii) assegurar acesso justo e equitativo, direto e indireto, ao recursos 
ambientais (iii)assegurar amplo acesso às informações relevantes sobre o uso dos recursos ambientais e a 
destinação de rejeitos e localização de fontes de riscos ambientais, bem como processos democráticos e 
participativos na definição de políticas, planos, programas e projetos que lhes dizem respeito (iv) favorecer 
a constituição de sujeitos coletivos de direitos, movimentos sociais e organizações populares para serem 
protagonistas na construção de modelos alternativos de desenvolvimento, que assegurem a democratização 
do acesso aos recursos ambientais e a sustentabilidade do seu uso. 

Cabe frisar que a RBJA foi criada com o intuito de trocar informações e reunir documentos a fim de 
dar corpo a este conjunto de processos onde os conceitos de injustiça e racismo ambiental se aplicam. Estes 
processos, se a princípio permanecessem circunscritos à suas singularidades, poderiam não ser identificados 
como um fenômeno macro, nacional e até mesmo global.

Para a realização do levantamento, identificação e catalogação do grande número de documentos 
disponíveis no banco temático da RBJA decidiu-se pela seleção e leitura dos mesmos a partir de eixos temáticos. 
O primeiro levantamento tratou do tema “agrotóxicos” e, para sua elaboração, foram lidos e consultados 
todos os 96 documentos disponíveis no banco temático da RBJA. Em seguida o segundo levantamento tratou 
do tema “Energia Nuclear” e acerca deste último, encontram-se reunidos 46 documentos no acervo online da 
RBJA . Dentre os tipos documentais consultados existem artigos científicos, cartas de movimentos sociais ou 
pesquisadores destinados a seus membros, sociedade civil e autoridades do poder público, notícias veiculadas 
em periódicos de circulação local e nacional, decisões judiciais, laudos e pareceres técnicos, relatorias públicas 
dos conflitos, entre outros.  Os principais pontos identificados ao longo do desenvolvimento destes dois 
levantamentos serão frisados abaixo.
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Agrotóxicos

            A RBJA (Rede Brasileira de Justiça Ambiental) indexou em seu Banco Temático, entre os anos 
de 2002 a 2009, diversos documentos que denunciam as consequências socioambientais do progressivo uso 
de agrotóxicos. No Brasil, conflitos decorrentes da expansão do agronegócio e monocultura em larga escala 
relacionam-se com o intenso uso de sementes transgênicas, fertilizantes e agrotóxicos, principalmente em um 
país que figura como maior consumidor mundial de agrotóxicos desde 2009. A seguir serão apresentados, de 
maneira resumida, os grupos de documentos que debatem temas específicos relacionados aos agrotóxicos.

            No banco temático podem ser visualizadas diversas denúncias que relatam casos de intoxicação 
por agrotóxicos (aguda e crônica) dos trabalhadores rurais que têm contato direto com o produto. A 
intoxicação manifesta-se de diversas maneiras: desde leve desconforto até morte repentina. Especialistas 
relatam a dificuldade de associação entre os quadros de envenenamento e o uso de agrotóxicos devido à falta 
de treinamento de profissionais da área da saúde para este tipo de diagnóstico e ausência de uma unidade de 
informações através do Sistema Único de Saúde brasileiro que permita, posteriormente, relacionar os casos 
de intoxicação de uma mesma região, grupo exposto e período. 

 A RBJA dispõe de documentos em seu banco temático que permitem observar a forte relação entre 
a exposição aos agrotóxicos e casos de severas intoxicações em diversas áreas rurais brasileiras. Dentre as 
muitas fontes há um estudo baseado em exames toxicológicos realizados em moradores de Guaíra (SP) que 
aponta intoxicação por substâncias contidas em agrotóxicos na população local. Este estudo foi veiculado no 
periódico Folha de Ribeirão Preto em 2002. Também podem ser citadas as denúncias encaminhadas pela Fetag 
(Federação dos Trabalhadores Rurais da Agricultura) do Piauí através do Boletim Informativo da Funáguas 
(Fundação Águas do Piauí). Estes documentos relatam as mortes de 15 (quinze) trabalhadores rurais e 
centenas de casos de intoxicação aguda por agroquímicos entre moradores e trabalhadores de Ribeiro 
Gonçalves (PI) no ano de 2005. Outro documento disponível e que merece destaque trata do levantamento 
realizado pelo Cerest (Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador) Manoel Jacaré, veiculado 
através do portal eletrônico Ambiente Brasil, que demonstra o vertiginoso aumento das internações por 
intoxicação relacionadas a agrotóxicos apenas no estado do Ceará: de 659 casos no ano de 2004 para 1106 
no ano de 2005. No ano seguinte o Ministério da Saúde reconheceu o agrotóxico como principal ameaça à 
saúde do trabalhador em 16 estados brasileiros, de acordo com notícia veiculada através da Agência Brasil.

Os quadros de intoxicação tipicamente associados ao contato direto com agrotóxicos pode ser 
considerado apenas um dos riscos à saúde reconhecido pelo uso destes agroquímicos. Estudos científicos 
apontados em artigos como “Glifossato nosso de cada dia” de Ronaldo Santos de Freitas, ou “Las mentiras 
del Glifosato” de Olga L. Gonzalez para o Jornal El Tiempo têm relacionado substâncias como Tamaron e   
Glifossatos à ações imunodepressoras no organismo humano, má formação fetal e crescente incidência de 
câncer nas populações expostas. Já no ano de 2002 a revista Galileu alertou para a epidemia de suicídios em 
zonas rurais de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Nessas regiões, tanto moradores como médicos locais 
apontam o uso de agrotóxicos nos cultivos locais como uma importante causa das mortes destes trabalhadores, 
já que muitos agrotóxicos possuem efeito neurotóxico e podem agravar casos de depressão. A falta de 
equipamentos adequados de proteção, bem como o uso indiscriminado e incontrolado dos agrotóxicos são 
apontados como as principais causas das intoxicações crônicas. Todos os documentos citados anteriormente 
também podem ser acessados através do banco temático da RBJA.

           As intoxicações por agroquímicos e seus derivados não se limitam às zonas rurais onde 
são aplicados, mas também ocorrem em áreas afetadas pela cadeia de produção dos agrotóxicos, incluindo 
fábricas, o transporte, o armazenamento e a destinação final das embalagens deste produto. A RBJA reúne 
estudos e denúncias que comprovam o risco aos quais se encontram submetidas as populações residentes 
nas cercanias das indústrias de agroquímicos. No ano de 2007 Elizabeth Oliveira reportou o acidente nas 
instalações da Bayer CropScience localizada no município de Belfort Roxo (RJ) no portal Ambiente Brasil. 
Oliveira denunciou o vazamento de substâncias tóxicas naquela ocasião e a gravidade da exposição diária 
aos resíduos industriais a que encontram-se submetidos os moradores da região. Outro acidente importante 
ocorreu em novembro de 2008 na indústria química Servatis, localizada em Resende (RJ), ocasionando o 
lançamento de 8 mil litros do agrotóxico Endossulfan (um tipo de organoclorado utilizado como inseticida) 
no rio Piratininga, afluente do Paraíba do Sul,  que vem a ser o principal rio do Estado do Rio de Janeiro. O 
acidente provocou a mortandade de peixes e levou ao pânico milhares de moradores dos vários municípios 

afetados ao longo do Paraíba do Sul e, inclusive, à interrupção da captação de água. O acidente também afetou 
a vida de milhares de pescadores na região, já que a contaminação afetou cerca de 42 espécies de peixes 
nativas e exóticas da região e, na ocasião, foram coletadas pelo menos 100 toneladas de peixes mortos nos 
dias que se seguiram ao acidente.

            Outro objeto de denúncia da RBJA e estritamente relacionado à expansão das monoculturas de 
soja, milho, cana, pinus, eucalipto e outras monoculturas, diz respeito as consequências do uso de agrotóxicos 
na vida de populações tradicionais e pequenos agricultores. Estes grupos vêm-se, cada vez mais, obrigados a 
disputar e dividir espaço com estes cultivos. A prática da grilagem de terras a serviço de grandes corporações e 
latifundiários do agronegócio representa apenas parte da violência à que estas comunidades estão submetidas. 
Dentre outros impactos, podem ser citados: o desmatamento das matas ciliares e de encosta, o intenso uso de 
agrotóxicos em culturas que demandam alto consumo de água e a contaminação de rios e águas subterrâneas 
- extinguindo peixes, flora e fauna locais. Tais impactos inviabilizam a sobrevivência das populações tradicionais 
e de pequenos agricultores, pois estes são dependentes da exploração sustentável dos recursos naturais 
disponíveis para a produção de seus alimentos e produtos para comercialização.  Portanto, a devastação 
causada pelos agrotóxicos ultrapassa as cercas das grandes propriedades de monoculturas e vai de encontro 
às comunidades quilombolas, ribeirinhas, colônias de pescadores, posseiros e pequenos produtores. 

A RBJA vem monitorando estes conflitos e disponibilizando diversos documentos relativos ao tema. 
Um documento que se destaca trata-se do relatório  do “Seminário Territórios Negros Sapê do Norte do 
Espírito Santo: História, Antropologia e Alternativas Jurídicas de Comunidades Rurais Negras do Norte do 
Espírito Santo”3 realizado em 2002. Este e outros documentos relacionam-se as denúncias veiculadas pela 
Rede de Alerta contra o Deserto Verde. Os problemas ambientais descritos envolvem mais de 1.200 (mil 
e duzentas) famílias em áreas remanescentes de quilombos no Espírito Santo em conflito com a empresa 
Aracruz Celulose. Esta multinacional vem sendo denunciada por perseguição às lideranças locais, extinção 
dos recursos destas comunidades, grilagem de terras e desrespeito à legislação ambiental. 

Os conflitos ocorrem em diversos estados e também afetam pequenos agricultores, mais vulneráveis 
neste modelo econômico. Podem ser encontradas no banco temático as contestações transcritas e veiculadas 
pela Radiobrás dos pequenos produtores do município de Lucas do Rio Verde (MT). Estas transcrições 
narram o protesto do grupo contra a expansão da soja na região e constantes pulverizações em aéreas da 
localidade. Inclusive, no ano de 2006, uma nuvem aérea de agrotóxicos baixou sobre a cidade e destruiu vários 
jardins, pomares e hortas, além de afetar a saúde da população local. Além desses episódios, a reportagem 
do periódico O Diário de Montezuma Cruz relata o fenômeno dos peixes da espécie Armado que, mortos, 
acumularam-se na Usina de Itaipu devido ao uso de fungicidas na agricultura da região. Vale também destacar 
como caso exemplar dentre estes conflitos a luta dos pequenos produtores de Santa Cruz de Cabrália (BA), 
município em que vereadores e comunidade mobilizaram-se na elaboração de um plano diretor impedindo 
a expansão da monocultura do eucalipto na região, liderada pela multinacional Veracel, da corporação sueco-
finlandesa Stora-Enzo. Esta série de mobilizações em Cabrália foi reportada pelo periódico O Sollo de Porto 
Seguro em 2006. 

O agronegócio, além de acarretar graves consequências ambientais, também afeta e ameaça a integridade 
das comunidades atingidas e suas lideranças. O relatório subsequente a uma audiência pública realizada para 
monitoramento das recomendações feitas após a missão conjunta de agosto de 2005 e responsável por 
averiguar in loco denúncias de violações de direitos humanos na região do Baixo Parnaíba (MA) atesta a 
violência física e psicológica daqueles que defendem os interesses do agronegócio. Originalmente o documento 
em questão foi disponibilizado pela DhCSA (Plataforma Brasileira de Direitos Econônicos, Sociais, Culturais 
e Ambientais) mas também encontra-se disponibilizado pela RBJA. Esta audiência contou com a participação 
de mais de cem representantes das comunidades atingidas pela expansão do agronegócio na região. Também 
podem ser acessadas as denúncias narrando  a luta das comunidades indígenas que sofreram a invasão de 
seus territórios e poluição de seus rios no Mato Grosso, a exemplo daquelas veiculadas no ano de 2007 por 
Edílson Almeida, da agência 24 horas News.  No desenrolar deste processo foi elaborada uma carta aberta 
ao público, posteriormente encaminhada ao governo do Mato Grosso em 2008, assinada por cerca de 40 
lideranças indígenas, exigindo a proibição do uso de agrotóxicos em fazendas nos entornos de suas reservas. 
A título de ressaltar a variedade contida no banco temático, também cabe citar o relatório elaborado pelo 
Frei Gilvander Luiz Moreira dos impactos sócioambientais decorrentes do processo de assoreamento do 
Rio São Francisco. O documento denominado “São Francisco: dádiva agredida” foi escrito em 2009 após 
sua peregrinação ao longo do leito do rio e veiculado através do Grupo de Trabalho Combate ao Racismo 

3  http://www.justicaambiental.org.br/noar/anexos/acervo/17_021205_seminario_perfil_comunidades_quilombolas.pdf
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Ambiental, um GT da RBJA.
            Outro importante debate presente na RBJA diz respeito às sementes transgênicas e pode 

ser considerado mais um dos temas relacionados ao uso de agrotóxicos. O banco temático da RBJA reúne 
diversos artigos científicos que contestam empiricamente a propaganda falaciosa pró-transgênicos, a qual  
defende este tipo de produto como ambientalmente sustentável, menos poluente, altamente produtivo e 
agente responsável pela futura erradicação da fome mundial. Dentre estes documento pode ser citado o 
boletim da Campanha por um Brasil Livre de Transgênicos que critica e contesta as afirmações contidas na 
propaganda veiculada pela empresa Monsanto nos meios de comunicação durante o ano de 2003.  Cabe frisar 
que entre os anos de 2003 e 2008 a multinacional Monsanto o principal alvo das denúncias relacionadas ao 
tema dos transgênicos na RBJA. A crítica científica, de acordo com este conjunto de documentos, baseia-se 
nos seguintes aspectos: são incertos e insuficientes os estudos relativos aos efeitos ambientais e à saúde 
humana decorrente do consumo de produtos transgênicos; a imposição de uma única espécie em detrimento 
das sementes crioulas descaracteriza o ecossistema e reduz sua biodiversidade como um todo; a promoção 
dos transgênicos gera dependência do agricultor frente ao fabricante, tanto para a aquisição de mais sementes 
como para a compra do herbicida e outros agrotóxicos correlatos; há, reconhecidamente, crescente uso de 
agrotóxicos nestas plantações devido a resistência aos herbicidas desenvolvidas pela espécie transgênica 
ao longo do tempo; persiste a resistência dos setores ligados aos transgênicos contra a clara rotulagem de 
seus produtos; e, por fim, trata-se de uma tecnologia que serve aos interesses do agronegócio e do capital 
estrangeiro. 

Vale ressaltar, no conjunto de documentos acerca dos transgênicos, o relatório elaborado pela ONG 
Amigos da Terra Internacional4 que indica a ineficiência dos transgênicos em termos de qualidade e preço 
para o consumidor e na erradicação da fome sendo, inclusive, majoritariamente destinado à produção de 
ração para animais. O relatório também comprova o aumento gradativo, na atualidade de seis vezes mais, do 
consumo de agrotóxicos em plantações transgênicas se comparadas aos cultivos não transgênicos. 

Além daqueles citados anteriormente, outros estudos de destaque no banco temático também 
relacionam agrotóxicos e transgênicos. Como exemplo do risco deliberadamente negligenciado pelo estado 
brasileiro, que continua a promover a proliferação das sementes transgênicas, pode ser citado o estudo 
realizado pelo Defis (Departamento de Fiscalização) a pedido Secretaria da Agricultura de Curitiba (PR) 
e publicado no Jornal do Paraná em 2006, que confirmou a presença de glifosato acima do permitido em 
amostras de soja transgênica em comercialização. Entre as denúncias mais graves reunidas pela RBJA encontra-
se a publicada pelo periódico Brasil de Fato em 2005, na qual é relatado um estudo sigiloso realizado pela 
empresa Monsanto e revelado ao público por um dos pesquisadores participantes. Neste estudo5, cientistas 
concluíram que é possível atestar a ocorrência de anormalidades nos rins e composição sanguínea de roedores 
que consumiram milho transgênico fabricado pela mesma empresa. A Monsanto, por outro lado, divulgou nota 
no mesmo ano afirmando que o estudo não dispunha de indícios suficientes para relacionar as anormalidades 
à alimentação das cobaias. 

A comunidade ambientalista também é alvo de ameaças devido ao seu esforço em denunciar as 
consequências do agronegócio. Entre as denúncias reunidas pela RBJA encontram-se relatadas as ameaças 
ao ambientalista da Funáguas, Judson Barras e divulgadas pela EcoAgência em 2007. Barras é importante 
representante ambientalista no Piauí e denuncia publicamente as atividades da multinacional Bunge na região. 
Em especial, a expansão desordenada da soja transgênica no cerrado piauense e consequente destruição, 
desmatamento e poluição do bioma local.

            A legislação que trata da comercialização e fiscalização do uso de agrotóxicos, bem como o 
papel do poder judiciário e dos órgãos de regulamentação e fiscalização destacaram-se como mais um grupo 
de documentos relacionados. As principais instituições alvo das críticas e denúncias nestes documentos são: o 
Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), as Semas (Secretarias do 
Estado de Meio Ambiente), Conama (Conselho Nacional de Meio Ambiente), a Anvisa (Agência Nacional da 
Vigilância Sanitária) e o MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). Os textos disponibilizados 
avaliam e muitas vezes denunciam a atuação do Estado brasileiro frente às ações e regulamentações dos 
agrotóxicos e transgênicos. Por outro lado também elucidam as pressões que a ANVISA sofre por parte de 
produtores de agrotóxicos e da bancada ruralista no enfrentamento do problema.

 Entre os documentos que tratam deste aspecto, pode ser encontrado o encaminhamento à Anvisa pelo 

4  www.foei.org
5  http://www.justicaambiental.org.br/noar/anexos/acervo/17_070818_campanha_contra_aldicarbe_
chumbinho.pdf

Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), em 2003, do pedido de suspensão da comercialização 
do pesticida Aldicarde (de nome comercial Temik e popularmente conhecido como chumbinho). Outro texto 
trata da aprovação e ratificação pela Comissão de Defesa do Consumidor, em 2005, da Convençao de 
Roterdã sobre comercialização de agrotóxicos, publicada pelo portal Ambiente Brasil. Pode ser encontrada 
também a carta aberta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva6 enviada por Reinaldo Skalisz em repúdio à Lei 
de Biossegurança Nacional, sancionada em 2005.  Além destes, também deve ser mencionado o projeto de 
Lei7 do deputado Edson Duarte do PV (Partido Verde), datado de 2005, prevendo a suspensão de substâncias 
organocloradas usadas no tratamento de madeiras. E, por fim, as campanhas contra certificações de empresas 
como a Aracruz Celulose e Veracel, requerentes de selos de responsabilidade socioambiental Cerflor e FSC, 
como a campanha8 dirigida e veiculada pela Rede de Alerta contra o Deserto Verde em 2006.

            A partir do ano de 2006 e da realização do I Fórum Mundial de Soberania Alimentar, movimentos 
sociais como o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra) passam a atribuir destaque ao debate 
acerca dos biocombustíveis, ou agrocombustiveis como defendido por estes movimentos. Embora o Programa 
Nacional de Produção de Biodiesel (PNPB) tenha sido criado, em tese, com a intenção de fortalecer a 
agricultura familiar, através da produção de oleaginosas, na prática esse objetivo foi distorcido. As principais 
denúncias e críticas dirigidas às políticas de incentivo à produção de biocombustíveis promovida pelo governo 
brasileiro, e amplamente estimuladas pelo governo estadunidense, dirigem-se ao seu crescente vínculo com o 
agronegócio e às degradantes condições de trabalho em monoculturas de cana de açúcar, além de degradar 
o meio ambiente, afetar a segurança alimentar pela produção não destinada ao consumo humano e estimular 
o intenso uso de agrotóxicos. Esta perspectiva vai de encontro à propaganda, amplamente divulgada na 
mídia brasileira, que almeja caracterizar o Biodiesel como “energia limpa” e alternativa de desenvolvimento 
sustentável. 

 A RBJA também dispõe em seu banco temático de artigos, cartas e campanhas que divulgam tanto o 
posicionamento de movimentos sociais como de pesquisadores e figura públicas em relação às políticas do 
etanol no Brasil. Podem ser citados, como exemplo dentre estes documentos, o artigo assinado por Fidel 
Castro e veiculado pelo periódico Carta Maior em 2007. Neste texto o então presidente cubano criticou a 
política do etanol promovida pelo governo Lula e o desenvolvimento “a qualquer custo”. Além do artigo, cabe 
destacar a carta aberta9 elaborada pelo diretório nacional do MST e Via Campesina, datada de 2007, a fim de 
esclarecer o posicionamento destes movimentos acerca dos agro-combustíveis.

Energia Nuclear

A respeito do tema energia nuclear a RBJA (Rede Brasileira de Justiça Ambiental) reúne, em seu banco 
de dados, aproximadamente 46 documentos, datados entre 2003 a 2009, que permitem traçar um panorama 
parcial da situação brasileira e mundial referente à energia nuclear. 

O PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) inclui, entre outras metas, a construção de Angra 
3 e prevê projetos nucleares também no estado de Sergipe e Baía de Sepetiba (RJ). Este programa pode ser 
considerado, na atualidade, o carro-chefe da promoção do projeto nuclear brasileiro, aliado ao discurso de 
desenvolvimento sustentável. As denúncias veiculadas através da RBJA contribuem para a desconstrução 
do argumento atualmente defendido pelo governo federal que promove a energia nuclear como alternativa 
segura, renovável e limpa, portanto sustentável, de abastecimento energético. A seguir serão apresentados, 
de maneira resumida, documentos exemplares e disponíveis no banco temático da RBJA que debatem temas 
relacionados à energia nuclear.

Entre outras reunidas pela RBJA, as seguintes reportagens denunciam a falta de diálogo entres os 
órgãos públicos e as populações afetadas por suas políticas. Pode ser citada como exemplo a notícia veiculada 
pela Folha de São Paulo no ano de 2007: “Ibama bate recorde de licenças ambientais”. O texto afirma que a 
proteção ambiental tem sido vista por empresas como entrave ao crescimento econômico e que há grande 

6  http://www.justicaambiental.org.br/noar/anexos/acervo/17_051115_campanha_chega_veneno_comida.pdf
7  http://www.justicaambiental.org.br/noar/anexos/acervo/17_051010%20projeto_lei_2005_
organoclorados.pdf

8 http://www.justicaambiental.org.br/noar/anexos/acervo/17_060704_carta_aberta_fsc.pdf

9  http://www.mst.org   
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pressão política pela flexibilização dos trâmites de licenciamento ambiental, em especial nas áreas de energia 
e transportes. No mesmo ano, o jornal O Estado de São Paulo publicou os planos da Comissão Nacional 
de energia Nuclear (CNEN) para implementar uma das três usinas previstas no PAC às margens do Rio São 
Francisco, em Sergipe. E em seguida, no mesmo ano, Carlos Eduardo Silva, Diretor do Centro de Pesquisas e 
Estudos Científicos e Sociais (CEPECS), também denunciou publicamente a pretensa construção desta usina 
nas proximidades da região do Xingó, na região nordeste. Segundo Silva, tudo programado sem qualquer tipo 
de consulta à população local.

Entre as usinas nucleares previstas no PAC, aquela mais amplamente divulgada e debatida é a de Angra 
3. No banco da RBJA encontram-se, por exemplo, os documentos relacionados à campanha do Greenpeace 
contra a construção de Angra 3. Nesta campanha veiculada no ano de 2007 a organização relata que se os 7 
bilhões de reais destinados à construção da usina fossem destinados à energia eólica, o dobro de energia seria 
gerado, com 32 vezes mais empregos criados. Além destes fatores, o documento destaca a longevidade do 
lixo radioativo e os diversos acidentes nucleares já registrados, contestando a suposta segurança da energia 
nuclear. Já em relação ao caso brasileiro, o Greenpeace destaca o conflito de interesses que permite à CNEN 
ser ao mesmo tempo promotora e fiscalizadora da tecnologia nuclear no país.

Os conflitos desencadeados pela política nuclear brasileira também retratam o desrespeito e descaso 
com as populações tradicionais. Um exemplo desta situação é retratado na reportagem “Para afastar 
quilombolas, Marinha cita risco nuclear”, da Folha de São Paulo, publicada em 2006. Na Marambaia (RJ), a 
Marinha brasileira cita, ironicamente, o risco nuclear para justificar suas tentativas de remoção das famílias 
quilombolas da área. Por outro lado, alega ser a região estratégica para a defesa nacional e exclusiva para 
treinamento dos fuzileiros navais. Em relação ao mesmo conflito, no ano de 2008 a Agência Brasil publicou: 
“Nova base de submarinos será na Baía de Sepetiba, confirma comandante da Marinha”. Na reportagem 
o oficial entrevistado informou que o conflito na Marambaia estava sendo “contornado” com a ajuda da 
secretaria especial de integração racial. Nesta mesma nota, confirmou a construção de um estaleiro e da 
nova base de submarinos brasileiros em Itaguaí (RJ), também na região da Baía de Sepetiba, que incluirá um 
submarino movido a propulsão nuclear a ser desenvolvido com tecnologia francesa para fins bélicos.

A RBJA também persiste em denunciar as trágicas consequências experienciadas no Brasil devido a 
atividades nucleares anteriores. Com destaque deve ser citada a tragédia do Césio 137, ocorrida no ano de 
1987 em Goiânia (GO), que contaminou cerca de 6 mil pessoas e permanece como marco do perigo mortal 
de fontes radioativas e da negligência das autoridades responsáveis. A luta das vítimas por assistência encontra-
se relatada nos documentos da RBJA, a exemplo da reportagem veiculada pela Ecoagência em 2003: “Descaso 
com os contaminados- sem transporte sem remédios” e pela Agência Câmara em 2005: “Vítimas do césio 
137 cobram assistência do governo federal”. No ano de 2006 foi publicado o relatório sobre Fiscalização e 
Segurança Nuclear redigido pela Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos 
Deputados, que reconhece a atuação da CNEN como displicente e exige a compensação e acompanhamento 
dos afetados. No ano seguinte, através do Greenpeace e SOS Mata Atlântica, foram organizados e noticiados 
os atos em memória aos 20 anos da tragédia, em São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente em protesto a 
assistência jamais prestada às vítimas.

Outro caso marcante e que pode ser acompanhado através do acervo da RBJA trata-se da contaminação 
crônica dos trabalhadores da estatal Nuclemon Mínero-química, atual Indústria Nucleares do Brasil (INB). 
A série de denúncias iniciou-se através da veiculação de um documento produzido e tornado público pela 
auditora do trabalho Fernanda Giannasi e posteriormente também veiculado pelo Estado de São Paulo, 
ambos no ano de 2003. No relato ficou reconhecida a insalubridade e exposição contínua à radioatividade 
dos trabalhadores durante o exercício de suas tarefas, a falta de acompanhamento e assistência aos expostos 
após suas demissões, bem como a falta de controle dos resíduos no atual depósito da empresa localizado em 
Interlagos (SP). Posteriormente, em reportagem intitulada “Trabalhadores expostos à radiação nuclear são 
abandonados por estatal” O Estado de São Paulo divulgou, no ano de 2007, que os trabalhadores da antiga 
Nuclemon manipularam com as mãos, sem qualquer proteção, material radioativo durante os 40 anos de 
funcionamento da indústria. A auditora Giannasi e a médica Maria Vera de Oliveira quantificaram os efeitos da 
radiação em 160 dos 412 trabalhadores e atestaram perda auditiva em 58 casos, problemas pulmonares em 
14 pessoas, 8 casos de morte por câncer e 6 por problemas pulmonares. Além destes fatos, também em 2007, 
o Greenpeace Brasil divulgou o tardio recebimento do tratamento vitalício por apenas 1/3 dos trabalhadores, 
custeados pela INB, na nota: “Caso Nuclemon: ex-funcionários contaminados terão tratamento vitalício”.

O discurso pró-nuclear, apesar dos contras acumulados, não é apenas um fenômeno nacional, mas parte 
do contexto político sul-americano. Durante a primeira década deste milênio, enquanto países europeus 

como a Alemanha reconheceram o risco inerente à energia nuclear, países latino-americanos contrataram 
sua tecnologia obsoleta e estabeleceram acordos bilaterais no continente. No banco de dados da RBJA há, 
por exemplo, uma notícia datada de 2007 e veiculada pelo periódico O Globo intitulada: “Brasil e Argentina 
vão fazer reatores nucleares”, na qual é divulgado o pronunciamento de Lula e Kirchner confirmando a 
futura construção em parceria de reatores de pequeno e médio porte. No mesmo ano é veiculada a “Nota 
de repúdio de Ongs e Movimentos Sociais contra a tentativa de nuclearização da América do Sul”, contrária 
ao enriquecimento de urânio, produção de radioisópotos e desenvolvimento de reatores nucleares. A 
nota é assinada por diversas entidades como: Núcleo Amigos da Terra Brasil/Argentina, Programa Conosur 
Sustentable, Atlas – Terra da laranjeiras, Taller Ecologista, entre outros. Anos antes, em 2003, O Sindicato 
Unificado de los Trabajadores de la Educacion Fueguina, já divulgara também sua nota em repúdio à construção 
de uma base nuclear americana para estudos nucleares na Terra do Fogo, Argentina.

O risco extremo associado ao emprego da energia nuclear é facilmente observado através da história 
de seus desastres e degenerações na saúde dos afetados. A RBJA traz em seu banco temático o estudo 
do Greenpeace divulgado no ano de 2006 acerca do acidente na Usina de Chernobyl, Ucrânia, em 1986. 
Em relatório denominado “As consequências na saúde humana da catástrofe de Chernobyl”, baseado nas 
pesquisas de 60 cientistas ucranianos, concluísse que 93 mil mortes estariam diretamente relacionadas ao 
acidente, a curto, médio e longo prazo – tanto no país como em seus vizinhos Rússia e Bielorússia. Os dados 
vão de encontro àqueles divulgados pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) que apontam 
cerca de 4 mil mortes relacionadas à tragédia. O relatório também frisa a remoção de 300 mil pessoas 
devido ao acidente e divulga o impressionante número de 2 bilhões de pessoas que teriam sido submetidas 
à radiação devido ao acidente. Passados os 20 anos que marcam o desastre, o relatório também divulga que 
estão comprovados, nestas regiões, aumentos significativos de câncer de tireoide, câncer de pele, câncer de 
pulmão, câncer de estômago, leucemia, problemas pulmonares, linfáticos, circulatórios e anomalias no sistema 
reprodutivo, principalmente entre as crianças.

 Ainda em relação às consequências a longo prazo do emprego de fontes nucleares, em janeiro de 2008 
o Boletim de atualização do Portal EcoDebate divulgou um estudo realizado na Alemanha com populações 
que habitam os entornos das usinas nucleares. O estudo comprovou que o risco de crianças menores de 
5 anos desenvolverem leucemia aumenta na medida em que a localização de suas residências se aproxima 
das usinas. No ano em questão, havia oito anos desde a paralização da extração de urânio no país, tempo 
insuficiente para apagar os efeitos que causou à população e que persistirá por no mínimo três gerações. 
Vale ressaltar que, segundo o relatório, em nenhuma das usinas houve relato de qualquer tipo de acidente, 
corroborando a hipótese de que mesmo operando em suposta normalidade a atividade nuclear é inofensiva.

Considerações finais

Não surpreende observar, cada vez mais, movimentos sociais e pesquisadores que empregam em seus 
textos o termo “genocídio” referente às políticas e interesses que colaboram para a permanência e crescimento 
do uso de agrotóxicos entre populações vulneráveis. O termo refere-se ao processo de empobrecimento, 
expulsão, intoxicação e morte ao qual se encontram expostas as populações, principalmente as camponesas, 
na medida em que as monoculturas e o agronegócio expandem seu poderio com suas sementes, insumos e 
maquinário.

No caso da energia nuclear, a injustiça ambiental pode ser observada principalmente no que diz respeito 
à postura do Estado brasileiro. Este, ao invés de assumir papel fiscalizador e atento às diversas necessidades 
dos diferentes grupos que o compõe, comprometido com o saneamento das desigualdades socioeconômicas, 
demonstra-se negligente e facilitador dos empreendimentos nucleares, associando-se aos interesses privados 
e estrangeiros. A energia nuclear é comprovadamente inviável em todos os aspectos: social, ambiental e 
mesmo econômico. Em especial se comparada a energias efetivamente limpas e socialmente responsáveis, a 
exemplo da energia eólica e solar. 

No entanto, e para além da discussão da expansão de fontes de energia e produção de alimentos, é 
preciso repensar o modelo de desenvolvimento como um todo no qual estes aspectos representam um ciclo 
de reprodução material responsável por uma sociedade ambientalmente destruidora, socialmente excludente 
e economicamente frágil.

  As denúncias que se acumulam relativas ao Estado brasileiro demonstram como este se encontra 
fortemente atrelado ao agronegócio através de suas políticas de subsídio e promoção, apesar das provas 
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que se acumulam anualmente demonstrando seus impactos sociais, ambientais e à saúde humana. Assim, para 
vários movimentos e autores, o genocídio pelo agronegócio e o uso intensivo de agrotóxicos vem sendo 
promovido por grandes fazendeiros e corporações multinacionais, com a conivência de vários órgãos de 
governo, provocando impunemente a dizimação das identidades e recursos camponeses, além das populações 
tradicionais, e sua continuidade permanece à revelia dos impactos, a curto e longo prazo em larga escala, que 
vêm sendo produzidos nos últimos anos.

No que diz respeito aos setores interessados na promoção da energia nuclear como alternativa limpa 
e eficaz negligenciam deliberadamente os fatos históricos e tratam como meros percalços os graves aspectos 
deste tipo de exploração. Entre tais aspectos podem ser citados como exemplo: o fato de que ainda não há 
solução para a destinação do lixo radiotativo, após mais de 60 anos a partir da instalação do primeiro reator 
nuclear, o persistente grau de insegurança nas instalações, comprovados pelos acidentes ainda recorrentes, e 
a contaminação crônica de populações em regiões de atividade nuclear.

 No Brasil, as discussões acerca da adoção deste modelo de desenvolvimento tem se dado de maneira 
nada democrática. Conselhos e comissões isolados, à exemplo da CNEN, acumulam simultaneamente o 
poder de incentivo, decisão e fiscalização de suas atividades. Nos processos decisórios de políticas públicas 
relacionadas a setores ditos “estratégicos” não há qualquer tipo de efetiva consultoria à população. Ocorre 
que tais políticas afetarão inúmeras vidas de maneira irreversível e o silêncio acerca das consequências 
devastadoras, no caso da energia nuclear, nada menos pode ser considerado do que um crime contra o 
interesse público. Interesse este que os mesmos idealizadores do suposto desenvolvimento sustentável 
pregam defender.

Apesar de aparentemente distantes, a discussão acerca dos agrotóxicos e energia nuclear se relacionam 
profundamente. Ambos os temas figuram com suma importância na agenda política contemporânea, em 
especial no caso brasileiro. A maneira pela qual o processo decisório acerca destes debates vem sendo 
realizado comprova-se exclusivista e a favor de um grupo de interesses minoritário. Seus empregos não se 
relacionam com o legítimo interesse público, mas exclusivamente com o de grupos capitalistas monopolistas 
e seus governos, que por serem detentores exclusivos destas tecnologias garante a apropriação privada de 
sua exorbitante lucratividade mundo afora.

 Vale ressaltar que no processo de luta, legitimação e afirmação da identidade dos grupos não 
privilegiados por estas políticas, o banco temático da RBJA é uma tentativa de preservar versões, perspectivas 
e interpretações dos processos históricos que afetam e constroem a identidade dos trabalhadores e suas 
comunidades, povos camponeses e indígenas.  Neste sentido, a preservação desses arquivos deve ser 
considerada de suma importância para a preservação da memória destes grupos, porque além de respaldar 
sua própria identidade, dando corpo e legitimidade à sua própria história, também fortalece coletivamente 
a luta contra injustiças ambientais e danos à saúde no Brasil. Em especial, o acervo do banco temático pode 
ser considerado ferramenta que permite correlacionar os diversos conflitos reunidos através do sistema de 
informações da RBJA, e assim analisar a história da luta destas comunidades de forma contínua, coletiva e 
interdependente, ao invés de episódica e isolada.
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GRUPO DE TRABALHO: MOVIMENTOS SOCIAIS E DIREITO

RESUMO: O problema da presente pesquisa consiste em saber se existe ou não relação entre o princípio 
da solidariedade social e a função social do contrato. Para tanto, parte-se da constatação de que os indivíduos 
se mantém unidos não tanto por seus costumes mas, normalmente, pelo aprofundamento da divisão social do 
trabalho, o que os torna cada vez mais interdependentes. A partir disso, até mesmo em uma relação privada, 
como a contratual, sem efeitos repercutem não só entre os contratantes, mas também em relação a terceiros. 
Diante disso – e esta é nossa hipótese – a própria liberdade de contratar está condicionada a função social 
do contrato que, implicitamente, conecta-se com a cláusula que determina a função social da propriedade.

Palavras-chave: Solidariedade Social; Constitucionalização do Direito Civil; Função Social do Contrato e da 
Propriedade; Efetivação do Direito a Propriedade Rural. 

ABSTRACT: The aim of this research is to know whether there is a relation between the principle of the 
social solidarity and the social function of the contract. Therefore, it is assumed that the individuals keep 
themselves united not so much due to their customs, but, normally, because of the deepening of the social 
division of labor, a fact that turn them more independent. Thereafter, even in a private relation, like the 
contractual, without effects made known not just between the contractors, but also in relation to a third 
party. Therefore – and this is our hypothesis – the own liberty of contracting is conditioned to the social 
function of the contract that, implicitly, is connected with the clause that determines the social function of 
the property.
Keywords: Social Solidarity; Constitutionalization of the Civil Law; Social Function of the Contract and the 
Property; Realization of the Law on Rural Property.

A terra concentrada em poucas mãos
Famílias expulsas pras grandes cidades

O povo vivendo nas favelas
Na miséria, na fome, na crueldade
Sem emprego, sem terra, sem casa
Só briga, violência e marginalidade.

(Cordel do Plebiscito – Sônia Freitas)3
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1. INTRODUÇÃO
 
 A partir de uma abordagem sociológica, baseada no pensamento durkheimiano, o presente artigo 
explanará a hipótese se existe, ou não, conexão entre o princípio da solidariedade social e a função social do 
contrato, especificamente, relativa ao direito a propriedade rural.  
 Émile Durkheim, em sua primeira grande obra,  A Divisão Social do Trabalho (1893)4,  parte da premissa 
da união indissolúvel entre a sociedade e o direito, pois a vida social tende inevitavelmente a se organizar 
por causa do direito que é símbolo visível da solidariedade social. Em sua concepção,  as instituições sociais 
(Familiar, Religiosa, Econômica, Política, Educacional, Recreativa) precedem a existência de qualquer indivíduo, 
colocando restrições e constrangimentos. Por exemplo, os cidadãos brasileiros não inventaram o atual sistema 
monetário de seu país, porém não podem escolher se desejam ou não usá-lo, pois necessitam adquirir bens e/
ou serviços que o dinheiro pode comprar. Apesar disso,  nada impede de existir pessoas que optem por não 
usar o dinheiro, no entanto, viver no dia a dia seria bastante difícil. Logo, o direito é uma forma de controlar 
e de constranger determinados indivíduos que não respeitam as regras em vigor, por conseguinte, ameaçam 
a coesão social.
 De acordo com Durkheim, a crescente industrialização e urbanização provocaram o aumento da 
divisão do trabalho, o que tornou a sociedade moderna cada vez mais fragmentada. Ou seja, o carpinteiro, por 
exemplo, que antes confeccionava a mesa completa, hoje é especialista em apertar parafusos em uma fábrica 
de mobília, logo há a interdependência entre ele e outros indivíduos. Em suma, toda a sociedade não existe 
sem a solidariedade. Vale salientar que, sob a concepção durkheimiana, esta solidariedade não se refere ao 
sentimento de compaixão ou de caridade, mas sim ao indivíduo perceber que a vida em grupo é mais eficaz 
ao suprimento de suas necessidades do que se estivesse sozinho.
 Atualmente, a mola-mestra de nossa sociedade é o contrato, pois este é celebrado ao comprar um 
presente de aniversário para um amigo em uma loja (contrato de consumo de compra e venda), ao empregar-
se ou abrir uma conta em um banco, enfim, o contrato se encontra em cada momento da vida do cidadão. 
O contrato é fato social que o Direito pretende regular devido à sua importância e utilidade, já que os 
efeitos de qualquer relação contratual não apenas se limita às partes contratantes, mas repercute em toda a 
coletividade.
 Portanto, no âmbito civil, houve a necessidade de substituir o Código 1916, individualista, pelo de 
2002, cuja interpretação de seus institutos, inclusive o contrato, é realizada à luz da Constituição de Outubro, 
que se baseia no princípio da dignidade da pessoa humana. Desde da redemocratização brasileira, em 1988, o 
direito a propriedade rural preza pela função social da propriedade que se aliou à função social do contrato 
com a entrada em vigor do Código Civil de 2002. A partir desse momento, percebeu-se que a propriedade, 
assim como contrato, somente mereceriam amparo jurídico se atendessem a uma determinada finalidade 
social. 
 
1.1. DURKHEIM: A SOLIDARIEDADE MECÂNICA E ORGÂNICA NO CONTEXTO JURÍDICO 

 Segundo Durkheim, a partir da Era Industrial, emerge um novo tipo de solidariedade, denominada 
orgânica, que contrasta com a tradicional solidariedade mecânica. Nesta última, o conjunto de costumes, 
de crenças, de valores partilhados é o que mantém a sociedade unida, logo a personalidade individual é 
absorvida pela personalidade coletiva. Enquanto isso, na solidariedade orgânica, a diferença entre os indivíduos, 
decorrente da divisão do trabalho, cria um laço de  interdependência econômica entre eles, o que faz com 
que percebam a importância da contribuição dos outros na vida social.
 Após afirmar que há uma união indissolúvel entre sociedade e direito, este como símbolo visível da 
solidariedade social, Durkheim explica que ao analisar as duas formas de direito, uma munida de sanções 
repressivas e a outra de sanções restitutivas, essas correspondem, respectivamente, aos dois tipos de 
solidariedades, mecânica e orgânica. O delito cometido no âmbito penal ofende os estratos fortes e definidos 
da consciência coletiva, o que culmina na pena, reação passional exercitada pela sociedade por meio do 
Estado  que priva o infrator de sua fortuna, de sua honra, de sua liberdade como forma de puni-lo por ter 
violado certas regras de conduta. Logo, o direito repressivo está vinculado à solidariedade mecânica. Já a 
outra forma de direito, isto é, munida de sanção restitutiva, referente aos relacionamentos das pessoas com a 
sua propriedade, o penhor, a hipoteca, a servidão, o usufruto e às relações entre as pessoas, as quais abrangem 

4  TREVES, Renato. Sociologia do direito: origens, pesquisas e problemas; tradução 
Marcelo Branchini. Barueri, SP: Manole, 2004, p.56.
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o direito doméstico, o direito contratual, o direito comercial, o direito processual, o direito administrativo e 
constitucional5, está ligada à solidariedade orgânica.
 Atualmente, em nossa sociedade, prevalece a solidariedade orgânica, visto que com o aumento da 
divisão do trabalho surgem novas especializações,  ou seja, cada indivíduo passa a ter sua própria função e 
em conjunto com as demais promovem o equilíbrio e o funcionamento da sociedade, por fim, a coesão social 
tão almejada pelo direito. Portanto, nas sociedades atuais predominam as sanções reparadoras ou restitutivas, 
cujo propósito é restabelecer as relações tais quais se processavam antes da lei ser violada. 

2. A PUBLICIZAÇÃO DO DIREITO CIVIL E A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO 
CIVIL

  Na sociedade brasileira, até 2003, o texto normativo que vigia, por mais de cem anos, no âmbito do 
Direito Civil, era o Código Civil de 1916. Sabe-se que este sempre representou o centro normativo do Direito 
Privado por se preocupar em regular as relações interpessoais. A partir dessa centralização normativa, nota-
se que havia uma verdadeira cisão na estrutura jurídica do Brasil, pois, enquanto nossa Constituição Cidadã 
tinha sua atenção voltada, principalmente, à dinâmica organizacional dos poderes do Estado, caberia apenas 
ao Código Civil orientar as relações humanas, a autonomia privada.
 O Código Civil de 1916 nasceu com um século de atraso, já que foi fortemente influenciado pelo Código 
Napoleônico de 1804 e pelo BGB6 da Alemanha de 1896, ambos decorrentes de um contexto histórico, em 
que defendiam a consolidação dos valores patrimonialistas e individualistas nas relações particulares. Logo, o 
Código Civil de 1916 traduzia

em seu corpo de normas tão tecnicamente estruturado, a ideologia da sociedade 
agrária e conservadora daquele momento histórico, preocupando-se muito mais com 
o ter  (o contrato, a propriedade) do que com o ser (os direitos da personalidade, a 
dignidade da pessoa humana)7 

 Ao passo que as codificações européias da França e da Alemanha já começavam um processo de 
adaptação de seus textos a uma nova realidade Pós - Primeira Grande Guerra, marcada pela intervenção 
estatal na economia, o Código Civil brasileiro de 1916 permanecia anacrônico preso a um modelo abstrato 
e totalmente inerte em relação à crescente complexidade das relações humanas.  
 Portanto, houve a necessidade da criação dos chamados microssistemas,  conjunto de normas com 
intuito de auxiliar determinada área jurídica, neste caso o Direito Civil, proporcionando uma maior abrangência 
e amplitude do ordenamento jurídico à realidade social. É notável a descentralização do Direito Civil a partir 
da proliferação

de estatutos e leis especiais que disciplinaram não somente as novas exigências da 
sociedade industrializada, mas também velhas figuras que se alteraram com o decorrer 
dos anos, sob o influxo de novas ideias solidaristas e humanitárias, e que não poderiam 
ser plena e eficazmente reguladas por um código ultrapassado e conservador.8 

5  Para Durkheim, os vários direitos que ele compreende e considera na sua classificação não 
podem ser distinguidos com base na distinção tradicional do direito público e do direito privado. Tal distinção 
é, de fato, diz ele, inconsistente na medida em que todos os direitos privados no sentido que, sempre e em 
todo lugar, há indivíduos presentes e ativos em torno da disciplina; mas, sobretudo, cada direito é público 
no sentido em que constitui uma função social  que todos os indivíduos são, ainda que com títulos diversos, 
funcionários da sociedade. TREVES, Renato. Sociologia do direito: origens, pesquisas e problemas; 
tradução Marcelo Branchini. Barueri, SP: Manole, 2004, p.58.
6   Acrônimo para Bürgerliches Gesetzbuch , o Código Civil Alemão de 1900 (data em que entrou 
em vigor).
7   GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil. São 
Paulo: Saraiva, 2010, p. 88.
8  Ibid, p. 89.

 O Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Direito Agrário, Leis 
de Locação Predial Urbana são exemplos claros destes microssistemas. A este fenômeno de intervenção 
estatal, através da elaboração de legislações infraconstitucionais, chama-se de Publicização do Direito Civil, na 
maioria das vezes, confundido, por alguns doutrinadores, com a Constitucionalização do Direito Civil. 
 Com o advento do Código Civil de 2002, os institutos do Direito Civil passaram a ser repensados e 
reinterpretados à luz da Constituição de 1988, cujo principal parâmetro exegético é o princípio da dignidade 
da pessoa humana, carro-chefe dos direitos fundamentais em nossa Constituição. Vale salientar que na presente 
pesquisa a dignidade da pessoa humana é vista sob a concepção transpersonalista9, pois esta preza pelo bem 
coletivo em prol de uma justiça social. Segundo a teoria transpersonalista, ao se executar os interesses sociais, 
de certa forma, salvaguardam-se os individuais. Logo, em caso de choque entre os interesses de um indivíduo 
e os da coletividade, este último prevalece, ou seja, consuma-se a preservação da dignidade da pessoa humana 
através do coletivo, pois a essência do homem não está voltada ao indivíduo abstrato e isolado, mas sim 
integrante das mais diversas relações sociais. 

Quando o Texto Maior proclama a dignidade da pessoa humana, está consagrando 
um imperativo de justiça social, um valor constitucional supremo. Por isso, o primado 
consubstancia o espaço de integridade moral do ser humano, independentemente 
de credo, raça, cor, origem ou status social. O conteúdo do vetor é amplo e pujante, 
envolvendo valores espirituais (liberdade de ser, pensar e criar etc.) e materiais (renda 
mínima, saúde, alimentação, lazer, moradia, educação etc.). Seu acatamento representa a 
vitória contra a intolerância, o preconceito, a exclusão social, a ignorância e a opressão. 
A dignidade da pessoa humana reflete […] aspectos individuais, coletivos, políticos e 
sociais do direito à vida, dos direitos pessoais tradicionais, dos direitos metaindividuais 
(difusos, coletivos e individuais homogêneos), dos direitos econômicos, dos direitos 
educacionais, dos direitos culturais etc. Abarca uma variedade de bens sem os quais o 
homem não subsistiria.10 

 Diante do exposto, percebe-se a necessidade da intervenção das normas de ordem pública,  tal 
como a Constituição Federal de 1988, no âmbito eminentemente privado, a exemplo do Direito Civil. O 
fenômeno da Constitucionalização do Direito Civil não consiste apenas em situar a Constituição no ápice do 
ordenamento jurídico, mas sim em redefinir velhos institutos e conceitos restritos ao Direito Civil, tais como 
função social da propriedade, do contrato, organização da família, entre outros, a partir de uma hermenêutica 
constitucional que proporcione a consolidação dos valores e dos preceitos constitucionais na sociedade. 
 No entanto, alguns doutrinadores opositores alegam que tal aplicação nas relações privadas causa 
uma diminuição na segurança jurídica e um ativismo judicial, o que desprestigia o papel do legislador. Essas 
justificativas contrárias ainda estão atreladas a importância da concepção silogística do direito, fruto do 
pensamento iluminista nos processos de teorização dos juristas. O racionalismo e o positivismo no direito, 
juntos, originaram o princípio da legalidade que aprecia a lei como norma que deve ser escrita (em detrimento 
das normas jurídicas consuetudinárias), estrita (oriunda de um órgão específico dentro de uma hierarquia), 
certa (livre de ambiguidades) e prévia (contra a retroatividade das normas).11 Nesse contexto, pode-se afirmar 
que o silogismo acompanha o princípio da legalidade, de modo que, a lei certa funciona como premissa maior, 
os fatos como a menor e a sentença como a conclusão, o que evidencia o método subsuntivo. O método 
subsuntivo limita a atividade criativa do intérprete, pois a este cabe apenas mostrar o conteúdo preexistente 
da norma, através de um mecanismo silogístico.

9  Nomenclatura utilizada por Miguel Reale, a fim de apresentar uma das três concepções da 
dignidade da pessoa humana. As demais são: “individualistas” e “personalistas”. No entanto, Miguel Reale, em 
seu texto Pessoa, Sociedade e História, não se posiciona a favor da concepção transpersonalista da dignidade 
da pessoa humana. Segundo ele, diferentemente da consciência coletiva defendida por Émile Durkheim, toda 
pessoa é única e que o social já estava originariamente no ser mesmo do homem. 
10  BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 
499.
11  PARINI, Pedro. Retórica, raciocínio dedutivo e as possíveis estruturas lógicas da 
argumentação jurídica. In: Feitosa, Enoque; Maia, Fernando Joaquim; Freitas, Lorena; Barbosa, Andréa. 
(Org.). O direito como atividade judicial. 1 ed. Recife: Bagaço, 2009, v. 1, p. 153.
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O civilista, em regra, imagina como destinatário do texto constitucional o legislador 
ordinário, fixando os limites da reserva legal, de tal sorte que não se sente diretamente 
vinculado aos preceitos constitucionais, com os quais só se preocuparia nas hipóteses 
– patológicas e extremas – de controle de constitucionalidade. Tal preconceito o faz 
refém do legislador ordinário, sem cuja atuação não poderia reinterpretar e revisitar os 
institutos de Direito privado, mesmo quando expressamente mencionados, tutelados 
e redimensionados pela Constituição.12

 Enquanto isso as decisões judiciais que se utilizam de princípios como premissas têm um caráter 
retórico, pois são sempre questionáveis, apenas verossímeis, válidas para um determinado grupo de indivíduos 
que compartilham uma ideologia13, mas não são universalmente válidas, por isso os teóricos do Realismo 
jurídico foram estigmatizados de irracionalistas. Conforme a temática o direito a propriedade rural abordada 
neste artigo, a interpretação das expressões funções sociais do contrato e da propriedade, em contextos diversos, 
com sujeitos e com interesses específicos, gera premissas diferentes para a construção da argumentação. 
Portanto, não há uma argumentação única, visto que o proprietário terá pontos de partida diferentes daqueles 
dos integrantes do MST ou de órgãos estatais responsáveis pelo reforma agrária.
 Em suma, atualmente, a dificuldade, “do processo de teorização sobre o direito, é que boa parte das 
doutrinas que propõem um método jurídico não se preocupam em descrever como é a realidade do direito, 
mas em prescrever como devem atuar os juristas. É um típico problema de relação entre prática e teoria”.14 
 Contudo, a explicação adotada pela maioria dos civilistas não é a verdadeira razão para a forte 
resistência à Constitucionalização do Direito Civil. Na realidade, essa oposição é histórica, principalmente, 
quando se trata da matéria resguardada na presente pesquisa, o direito a propriedade rural, pois, não apenas 
os civilistas, mas toda a sociedade, em razão de uma cultura capitalista, está mergulhada em uma concepção 
privatista.

Para Marx, não haveria uma essência humana independente da história. Os homens são 
o que eles se fazem a cada momento histórico. A reprodução da sociedade burguesa 
produz individualidades essencialmente burguesa. […] Os homens são individualistas 
porque a sociedade burguesa os faz assim, e não porque sejam bons ou ruins por 
natureza.15 

 Perante tal obstáculo, pode-se indagar: Ante uma sociedade marcada pela moral16 burguesa, como 

12  MELO, Tarso de. Direito e Ideologia: um estudo a partir da função social da 
propriedade rural. 1.ed. São Paulo: Expressão Popular, 2009.
13  Entende-se  aqui ideologia tanto as ideias como as atitudes e comportamentos próprios de 
uma classe. 
14  PARINI, Pedro. Retórica, raciocínio dedutivo e as possíveis estruturas lógicas da 
argumentação jurídica. In: Feitosa, Enoque; Maia, Fernando Joaquim; Freitas, Lorena; Barbosa, Andréa. 
(Org.). O direito como atividade judicial. 1 ed. Recife: Bagaço, 2009, v. 1, p. 187.
15  LESSA, Sérgio; TONET, Ivo. Introdução à Filosofia de Marx. 1.ed. São Paulo: Expressão 
Popular, 2008, p. 14 -16.
16  Os sujeitos ou agentes da ação política são os indivíduos concretos, reais, mas enquanto 
membros de um grupo social determinado (classe, partido, nação). Atuando politicamente, os indivíduos 
defendem os interesses comuns do grupo social respectivo nas suas relações com o Estado, com outras classes 
ou com outros povos. Na política, o indivíduo encarna uma função coletiva e a sua atuação diz respeito a um 
interesse comum. Na moral, pelo contrário, ainda que o coletivo sempre esteja presente, porque o indivíduo 
nunca deixa de ser um ser social, o elemento íntimo, pessoal, desempenha um papel importante; de fato, nas 
suas relações morais com os demais, o indivíduo age como tal, isto é, tomando decisões pessoais, interiorizando 
as normas gerais e asumindo uma responsabilidade pessoal. Ainda que as normas morais que regulamentam 
os atos do indivíduo, num sentido ou no outro, possuam um caráter coletivo e não propriamente individual, é 
o indivíduo que deve decidir pessoalmente - isto é, livre e conscientemente - se as cumpre ou não e assumir a 
respectiva responsabilidade pela decisão tomada. A atividade política ultrapassa este plano pessoal, e, embora, 
em última instância, sejam os indivíduos reais os que tomam parte conscientemente na política, seus atos 
individuais somente adquirem sentido político na medida em que se integram na ação comum ou coletiva 

superar essa resistência à aplicação de princípios constitucionais na interpretação dos institutos de Direito 
Civil?
 Em “Educação e Mudança”, Paulo Freire afirma que é transformando a totalidade que se transformam 
as partes e não o contrário17, portanto é fundamental, primeiramente, uma mudança na realidade política e 
social, para que se alcance o âmbito do ensino jurídico brasileiro, já que este é reflexo de nossa sociedade.
 Apesar de constituir uma instituição autêntica, a crise da universidade brasileira consiste no fato de 
sua institucionalização ainda não ter se completado devido aos problemas internos e organizacionais, mas, 
sobretudo, aos fatores de cunho político, econômico e social, o que gera uma repercussão direta no ensino 
jurídico. Atualmente, a universidade brasileira está alheia às necessidades e reclamos da população, portanto, 
não assume as características de uma instituição que preza pelo objetivo público e externo de educar as 
pessoas, além da necessidade de reconhecimento  social. O papel da universidade brasileira, como já afirmou 
Darcy Ribeiro, tem sido manter a ordem vigente ou reproduzir projetos externos, de outros centros, que 
muitas vezes são contrários aos interesses da população brasileira. Nota-se um verdadeiro descompasso 
entre a universidade e a realidade social brasileira. 

Assim, o modelo de universidade latino-americano, e, portanto, também a universidade 
brasileira, adotou o primitivo modelo francês e seguiu produzindo um saber 
fragmentado, especializado e profissionalizante, abandonando com isso o ideal de 
uma formação integral, enciclopédica e realmente superior, como seria próprio da 
universidade.18

 
 Muito se discute sobre o desempenho da função social constitucional no plano material, ou seja, 
sua efetividade. Segundo a visão lassalliana, a Constituição não passa de um simples “pedaço de papel”, que 
nada pode fazer para transformar a realidade. No entanto, Konrad Hesse tenta desfazer essa concepção de 
Constituição, como mero ideal sem eficácia jurídica, ao assegurar que a Constituição, apesar de influenciar 
fortemente a realidade política, não é única responsável pelo distanciamento entre o país real e seu texto 
constitucional. No caso da Reforma Agrária, por exemplo, a eficácia das normas constitucionais depende da 
atuação estatal que enfrenta obstáculos, tais como, enfrentamento com a classe proprietária, o custo das 
desapropriações e dos assentamentos etc, afastando o dever-ser normativo do ser da realidade social.
 Além disso, apesar da Constituição brasileira ser uma Constituição Dirigente, é fundamental 

sair do instrumentalismo constitucional a que fomos jogados pela adoção 
exageradamente acrítica da Teoria da Constituição Dirigente, que é uma teoria 
da Constituição autocentrada em si mesma. Ela é uma teoria ‘auto-suficiente’ da 
Constituição. Ou seja, criou-se uma Teoria da Constituição tão poderosa, que a 
Constituição, por si só, resolve todos os problemas. O instrumentalismo constitucional 
é, dessa forma, favorecido: acredita-se que é possível mudar a sociedade, transformar 
a realidade apenas com os dispositivos constitucionais. Conseqüentemente, o Estado 
e a política são ignorados, deixados de lado. A Teoria da Constituição Dirigente é uma 
Teoria da Constituição sem Teoria do Estado e sem política. E é justamente por meio 
da política e do Estado que a Constituição vai ser concretizada.19 

 É através da pressão social que os programas constitucionais poderão ser efetivados. Como diz 
Ihering20, “a vida do direito é a luta: luta dos povos, dos governos, das classes sociais, dos indivíduos […] o 
direito é um trabalho sem tréguas, não só do Poder Público, mas de toda população”.
do grupo. VÁSQUEZ, Adolfo Sánchez. ÉTICA. Tradução de João Dell’ anna. 11 ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1989, p. 77. 
17  FREIRE, Paulo. Educação e Mudança. 31. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2008, p. 21.
18  MACHADO, Antônio Alberto. Ensino Jurídico e Mudança Social. 2 ed. São Paulo: Expressão 
Popular, 2009, p.70.
19  BERCOVICI, Gilberto apud MELO, Tarso de. Direito e ideologia: um estudo a partir da 
função social da propriedade rural. 1 ed. São Paulo: Expressão Popular, 2009, p. 47.
20  IHERING, Rudolf von. A Luta pelo Direito. Tradução: Pietro Nassetti. 2.ed. São Paulo: Martin 
Claret, 2008, p. 27.
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 No plano do ensino jurídico, para que haja uma maior flexibilidade doutrinária referente à 
Constitucionalização do Direito Civil, faz-se necessário que os cursos jurídicos em seus Projetos Político 
– Pedagógicos prestigiem não apenas o Direito Civil, mas também o Constitucional. Por que na maioria dos 
Cursos de Direito a carga horária de Direito Civil merece o dobro ou, às vezes, o triplo de Direito Constitucional? 
 Outrossim,  pensando no tema que será mencionado neste artigo, função social do contrato e 
da propriedade rural, é fundamental que exista um diálogo entre essas duas disciplinas com o intuito de 
enfraquecer o discurso individualista do direito de propriedade ainda preservado pelo ensino jurídico. Isso 
porque este

trata-se de um ensino interditado a outros saberes e outros falares, afastado da 
pesquisa e da extensão, exposto de forma dogmática, avalorativa e manualizada, cuja 
circulação é  limitada e que pretende tudo juridicizar. É um ensino insular, que recusa 
diálogos. Nessa ordem de ideias, o Direito de propriedade é acessado – pelo professor 
e pelo aluno – por meio de um ensino especializado, que não deixa de ser uma forma 
de abstração, já que afasta aquilo que vem tecido junto. O ensino faz-se distante do 
real, longe da vida, despreocupado do concreto.21 

 No entanto, atualmente, toda a hermenêutica contratual é norteada pela principiologia constitucional, 
especialmente, o princípio da dignidade humana e o princípio da função social, pois é importante que a relação 
contratual seja economicamente útil e socialmente valiosa. Isso porque o  instituto jurídico do contrato está 
difundido no cotidiano de todo cidadão, seja ao pegar um ônibus que o conduza de sua casa ao trabalho, 
celebrando um contrato de transporte, ou ao ir a um restaurante, celebrando um contrato de consumo de 
prestação de serviço. Enfim,

no direito civil, o contrato está presente não só no direito das obrigações como 
também no direito de empresa, no direito das coisas (transcrição, usufruto, servidão, 
hipoteca etc.), no direito de família (casamento) e no direito das sucessões (partilha 
em vida). Trata-se de figura jurídica que ultrapassa o âmbito do direito civil.22

 Percebe-se que o contrato, não se restringe ao direito civil, abrange diversas áreas jurídicas, logo 
não pode ser considerado apenas como um instrumento de circulação de riquezas ou como mera relação 
individual, cuja repercussão não transpõe as partes negociais. É importante observar seus efeitos sociais, 
econômicos, ambientais e até mesmo culturais. Como confirmar válido um negócio que, apesar de atender aos 
pressupostos formais de validade, desrespeite as legislações ambientais ou pretenda fraudar leis trabalhistas?

3. PRINCÍPIOS SOCIAIS DOS CONTRATOS: MUDANÇA DE MENTALIDADE JURÍDICA

 Ao contrário do Código Civil de 1916, o atual procura se afastar dos valores individualistas, pois nada 
adianta formar um contrato, em que haja um acentuado destaque nas relações financeiras, enquanto que no 
campo social cause um impacto negativo. Ao se aproximar do princípio da socialidade23, o Código Civil de 2002 
traz ao âmbito jurídico um aspecto Civil-Constitucional, cujo objetivo é alcançar a Função Social do Contrato, 
além da Boa-Fé e da Eqüidade Contratual. No entanto, é importante salientar que a Função Social do Contrato, 
previsto no art. 421 do novo Código Civil24, não elimina os princípios tradicionais, como os da autonomia da 
vontade e da obrigatoriedade, porém se alia a eles ou os atenua.
 No dias de hoje, em um contrato de construção de obra grandiosa, por exemplo, os aspectos formais 
de validade (agente capaz, objeto lícito, forma prescrita em lei etc.) não são o bastante, para que o contrato 
21  CORTIANO, Eroulths  apud MELO, Tarso de. Direito e ideologia: um estudo a partir da 
função social da propriedade rural. 1 ed. São Paulo: Expressão Popular, 2009, p. 53.
22  GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro, v. III: contratos e atos unilaterais. 
6 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 4.
23   Há três princípios norteadores do Código Civil de 2002: Princípio da sociabilidade, da eticidade 
e da operabilidade. O princípio da sociabilidade é aquele que impõe prevalência dos valores coletivos sobre 
os individuais, respeitando os direitos fundamentais da pessoa  humana. Exemplo: Princípio da Função Social 
do Contrato, da Propriedade. 
24  A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. 

seja ratificado pelo Poder Judiciário. Isso porque, atualmente, leva-se em consideração principalmente os 
reflexos ambientais, trabalhistas, sociais, morais desse contrato.  Isso pode ser constatado a partir de um 
trecho do Parecer n.º 519/2011 emitido pelo Procurador Regional da República, Luciano Mariz Maia, em 21 
de fevereiro de 2011, a respeito do Processo n.º 0003147-47.2010.4.05.8200.
 

O Ministério Público Federal ingressou com ação civil pública contra […], em 
razão do desmatamento por eles realizado na região de Paratibe/PB, sem licença 
ambiental ou qualquer autorização urbanística, para fins de loteamento e construção 
de condomínio residencial, em área com resquícios de Mata Atlântica habitada por 
comunidade remanescente de quilombos, atualmente em processo de demarcação 
pelo INCRA.25

 Feitas tais considerações, o Princípio da Função Social do Contrato será analisado no tópico seguinte. 

3.1. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO 

 No Brasil, somente após a redemocratização, com  a entrada em vigor de nossa atual Constituição, 
em 1988, foi que o ordenamento jurídico brasileiro sentiu os reflexos da transição do Estado Liberal para o 
Estado Social. Nesse contexto político, o Estado passou de mero expectador para interventor econômico 
em prol dos interesses sociais. A partir desse momento, na esfera contratual, não cabe mais a predominância 
dos direitos individuais sobre os coletivos, pois, com o advento do Código Civil de 2002, 

o contrato precisa ser interpretado de acordo com a visão do meio social em que 
está inserido, de forma que não represente onerosidade excessiva para as partes 
contratantes, tampouco gere situações de injustiças, de modo que a igualdade das 
partes seja respeitada, tendo em vista que o contrato possui eficácia interna e externa. 
Interna porque gera efeitos entre as partes e externa porque os efeitos do contrato 
vão além dos contraentes, pois se um contrato for ruim para as partes, de maneira 
indireta, será maléfico para a comunidade, na medida em que não atendeu a sua 
finalidade social.26

 Trata-se da função social do contrato que está implicitamente ligada à cláusula da função social da 
propriedade prevista na Constituição de 1988. Essa interligação entre os dois institutos, propriedade e 
contrato, deve-se ao fato do contrato ser um instrumento poderoso de circulação da riqueza, ou melhor, 
da própria propriedade. Na verdade, ambos os institutos são segmentos dinâmicos da atividade econômica, 
pois a propriedade, como relação social, é elemento básico do modo de produção capitalista, logo também 
incentiva a acumulação e a circulação de mercadorias. Contudo, frisa-se que o vocábulo “social” não se refere 
à concepção filosófico-socialista de “transformar a propriedade em patrimônio coletivo da humanidade, mas 
tão apenas de subordinar a propriedade privada aos interesses sociais”.27

 Antes de aprofundar no tema do presente tópico, é importante fazer uma breve distinção entre 
posse e propriedade. Basicamente, a posse é sempre a exteriorização, ou seja, o que se ver de fato, enquanto 
a propriedade é uma relação de direito, cujo alicerce, a princípio, é um “papel”, determinando quem é o 
proprietário do bem.

Nosso vizinho reside em imóvel que presumidamente é seu; o transeunte, que porta 
um relógio, deve ter relação jurídica com o objeto, provavelmente é seu proprietário. 
Não nos incumbe questionar a cada momento se o morador é proprietário, locatário, 
comodatário ou usurpador do imóvel; nem se o relógio pertence legitimamente a seu 

25  MAIA, Luciano Mariz. Parecer n.º 519/2011. p. 2. Disponível em: <http://xa.yimg.com/kq/
groups/20717381/946446913/name/Parecer%20AC%20512335%20Quilombo.pdf>, acesso em: 25 junho 2011. 
26  OLIVEIRA, Maria da Conceição Melo. Função Social do Contrato na Legislação Brasileira. 2009, p. 5. 
Disponível em: <http://www.fat.edu.br/saberjuridico/publicacoes/edicao03/discentes/FUNCAO-SOCIAL-DO-CONTRATO.pdf>, 
acesso em: 26 junho 2011.
27  KIRONAKA, Giselda Maria F. Novaes apud GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo 
Pamplona. Novo Curso de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 51-52.
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portador. Esse questionamento permanente é inimaginável. [...] a doutrina tradicional 
enuncia ser a posse relação de fato entre a pessoa e a coisa. A nós parece mais 
acertado afirmar que a posse trata de estado de aparência juridicamente relevante, 
ou seja, estado de fato protegido pelo direito.28

 O princípio da função social da propriedade rural se esforça para coincidir o sentido de propriedade 
ao de posse com propósito de as propriedades não se restringirem ao exercício especulatório, mas sim 
serem efetivamente utilizadas. É comum a aquisição de terras com o intuito de vendê-las ou de alugá-las 
posteriormente, na expectativa de um aumento de seu valor de mercado após um determinado tempo. No 
entanto, atualmente, em face do princípio da função social, a composição de um registro público da terra 
em um cartório não é suficiente para consolidar o direito de propriedade, já que a terra tem valor social, 
portanto deve ser utilizada de modo que atenda as necessidades básicas da sociedade. De acordo com Rudolf 
Von Ihering (1976, p. 49), “a propriedade sem a posse seria o mesmo que o tesouro sem a chave que o abrisse, 
a árvore frutífera sem a escada que colhesse seus frutos” 29. 
 Além disso, a produtividade da terra relacionada à sua função social não é estritamente econômica, 
expande-se para questões de aproveitamento adequado e racional, de respeito ao meio ambiente, à legislação 
trabalhista e ao bem-estar dos funcionários. Caso contrário, não atenderá a função social da propriedade 
rural.

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Ao final da presente pesquisa explanativa, pode-se perceber que a hipótese no início apresentada é 
confirmada, ou seja, há uma conexão entre o princípio da solidariedade social e a função social do contrato. 
 Sabe-se que há decisões judiciais, em que ao solucionar alguns casos concretos, não efetivam no 
plano material tal conexão, porém, como já foi mencionado nesta pesquisa, cabe observar que os dispositivos 
constitucionais não são auto-suficientes, logo é importante não ignorar o Estado e política. Isso porque é por 
meio da pressão social que os programas constitucionais poderão ser efetivados.
 A entrada em vigor do Código Civil de 2002 e a Constitucionalização do Direito Civil trouxeram para 
a teoria clássica do direito contratual princípios, conceitos, garantias constitucionais, tais como as que  impõem 
respeito à função social da propriedade, ao direito do consumidor, à proteção ambiental, às leis trabalhistas, 
todas conectadas ao princípio de proteção à dignidade da pessoa humana. Portanto, em uma sociedade 
complexa, como a atual, em que as relações contratuais estão presentes constantemente, é necessário não 
enxergar o contrato como um mero instrumento de manifestação privada de vontade, mas sim tomá-lo 
como elemento socialmente agregador. 
 A solidariedade social, na concepção de Émile Durkheim, representa a interdependência existente 
entre cada indivíduo com os demais membros da sociedade e com esta, fruto de uma divisão do trabalho 
decorrente do advento da Era Industrial. A partir disso, o homem percebe a importância da cooperação 
mútua, da igualdade de oportunidades e da busca do bem-estar de todos, para que haja uma coesão social. Da 
solidariedade social surge o princípio da solidariedade social, que preza pelo princípio da dignidade da pessoa 
humana e pelo respeito as direitos sociais, o que repercute no âmbito civil, já que, hoje, não basta o contrato 
possuir um acentuado potencial econômico ou financeiro, se, em contrapartida, ofenda a coletividade.
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Resumo: A Rede Brasileira de Justiça Ambiental estabeleceu-se no fórum social mundial (2002) e interpreta 
que, por ser a sociedade capitalista desigual social e economicamente, as consequências socioambientais de 
seu modelo de desenvolvimento recaem majoritariamente sob as populações em situação vulnerável. O 
banco temático da RBJA organiza e classifica denúncias, relatórios, artigos, entre outros, produzidos por 
movimentos sociais, organizações ambientalistas, sindicatos, comunidades indígenas e centros de pesquisa. 
A RBJA defende que a recuperação da informação e resgate da memória desses conflitos é uma forma 
de evidenciar a demanda dos movimentos sociais por direitos e a desigualdade no acesso ao Direito. O 
presente trabalho analisou os documentos indexados ao banco temático a partir de 2003 e a elaboração 
de um artigo baseado em dois temas: agrotóxicos (96 documentos) e energia nuclear (46). No primeiro, 
observou-se: 1) Estreita relação entre intoxicações, aguda ou crônica, e o manuseio de agrotóxicos por 
trabalhadores rurais 2) Eminente risco de contaminação, por vazamento e contaminação paulatina, ao qual 
se encontram expostas as populações das cercanias das indústrias agroquímicas 3) Extinção da fauna e flora 
geograficamente relacionadas às indústrias agroquímicas ou regiões onde há o emprego de agrotóxicos 4) 
Maior vulnerabilidade das populações indígenas, quilombolas e tradicionais na medida em que se expande 
o agronegócio e seu correlato emprego de agrotóxicos 5) A ligação entre transgênicos e o aumento do 
emprego de agrotóxicos 6) Barreiras na efetiva fiscalização, regulamentação, publicitação e rotulagem dos 
produtos transgênicos devido às pressões dos produtores rurais e indústria agroquímica 7) Aumento do 
uso de agrotóxicos com o fomento aos agrocombustíveis. Os relacionados à energia nuclear apontaram: 1) 
Persistência no alto grau de insegurança das instalações nucleares 2) Contaminação crônica das populações 
nas cercanias de atividade nuclear 3) Contaminação aguda e crônica dos trabalhadores 4) Que permanece 
sem solução o destino do lixo radioativo.

Palavras-chave: agroquímicos; agrotóxicos; nuclear; justiça ambiental; movimentos sociais e Direito.
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Introdução

 O presente trabalho baseia-se na análise dos documentos anexados ao banco temático da Rede 
Brasileira de Justiça Ambiental (RBJA). Nestes textos, encontram-se descritos conflitos socioambientais, 
denúncias, reportagens, artigos acadêmicos e campanhas mobilizadas por organizações não governamentais, 
movimentos sociais, sindicatos, acadêmicos, entre outros interessados nas questões tratadas pela RBJA. 

Este trabalho desenvolveu-se no âmbito do projeto de pesquisa “Análise dos principais conflitos sócio-
ambientais e organização arquivística no âmbito do sistema de informações da Rede Brasileira de Justiça 
Ambiental”, componente do projeto de pesquisa “Estratégias de promoção da saúde e da justiça ambiental”. 
A FIOCRUZ é responsável pela organização do banco temático da RBJA através da seleção de documentos 
circulantes na lista de discussões da RBJA.  

Os autores Henri Acserald e Marcelo Firpo Porto esclarecem, a partir de seus trabalhos, a definição 
do conceito de injustiça ambiental. Segundo suas análises, as consequências socioambientais do modelo de 
desenvolvimento capitalista não se distribuem uniformemente através da sociedade. Neste sentido, o conceito 
incorpora as desigualdades inerentes ao modelo econômico capitalista, já que as populações vulneráveis - 
porque pobres, proletárias, tradicionais, indígenas ou quilombolas – além de exploradas e excluídas, também 
se veem majoritária e desproporcionalmente atingidas pela poluição, expostas a intoxicações e irradiação, 
submetidas às mudanças climáticas, entre outras inúmeras consequências negativas.

Nos processos em que a injustiça ambiental ocorre, as comunidades afetadas têm seus meios de 
sobrevivência ameaçados e por vezes extintos, seja por que suas residências tornam-se insalubres, seus meios 
de produção destruídos ou destituídos, ou por que são obrigadas a abandonar seus territórios definitivamente. 
Estes grupos são historicamente marginalizados pelo Estado brasileiro, que atua como colaborador nas 
políticas de promoção da expansão do Capital “a qualquer custo”. Porém, para muito além da ameaça a seus 
meios materiais, as comunidades sofrem com a destituição de suas identidades, suas relações com o espaço, 
a natureza e seu próprio grupo. 

Especificamente em relação ao Racismo Ambiental, outro conceito importante no contexto da RBJA, pode 
ser definido como uma ampliação do conceito anterior. No entanto, esta ideia não diz respeito exclusivamente 
às ações intencionalmente racistas, pois engloba também aquelas ações que tenham consequências racistas 
Independentemente de sua intenção original. Assim, as consequências socioambientais, já apontadas como 
desigualmente distribuídas na ideia de injustiça ambiental, também podem ser avaliadas a partir da inegável 
discriminação exercida com base na cor, origem e etnia dos grupos que compõem a sociedade.

Por Justiça Ambiental a RBJA defende os seguintes princípios: (i) assegurar que nenhum grupo social, seja 
ele étnico, racial ou de classe, suporte uma parcela desproporcional da consequências ambientais negativas 
da operações econômicas, das decisões de políticas e de programas federais, estaduais, locais, assim como 
ausência ou omissão de tais políticas (ii) assegurar acesso justo e equitativo, direto e indireto, ao recursos 
ambientais (iii)assegurar amplo acesso às informações relevantes sobre o uso dos recursos ambientais e a 
destinação de rejeitos e localização de fontes de riscos ambientais, bem como processos democráticos e 
participativos na definição de políticas, planos, programas e projetos que lhes dizem respeito (iv) favorecer 
a constituição de sujeitos coletivos de direitos, movimentos sociais e organizações populares para serem 
protagonistas na construção de modelos alternativos de desenvolvimento, que assegurem a democratização 
do acesso aos recursos ambientais e a sustentabilidade do seu uso. 

Cabe frisar que a RBJA foi criada com o intuito de trocar informações e reunir documentos a fim de 
dar corpo a este conjunto de processos onde os conceitos de injustiça e racismo ambiental se aplicam. Estes 
processos, se a princípio permanecessem circunscritos à suas singularidades, poderiam não ser identificados 
como um fenômeno macro, nacional e até mesmo global.

Para a realização do levantamento, identificação e catalogação do grande número de documentos 
disponíveis no banco temático da RBJA decidiu-se pela seleção e leitura dos mesmos a partir de eixos temáticos. 
O primeiro levantamento tratou do tema “agrotóxicos” e, para sua elaboração, foram lidos e consultados 
todos os 96 documentos disponíveis no banco temático da RBJA. Em seguida o segundo levantamento tratou 
do tema “Energia Nuclear” e acerca deste último, encontram-se reunidos 46 documentos no acervo online da 
RBJA . Dentre os tipos documentais consultados existem artigos científicos, cartas de movimentos sociais ou 
pesquisadores destinados a seus membros, sociedade civil e autoridades do poder público, notícias veiculadas 
em periódicos de circulação local e nacional, decisões judiciais, laudos e pareceres técnicos, relatorias públicas 
dos conflitos, entre outros.  Os principais pontos identificados ao longo do desenvolvimento destes dois 
levantamentos serão frisados abaixo.
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Agrotóxicos

            A RBJA (Rede Brasileira de Justiça Ambiental) indexou em seu Banco Temático, entre os anos 
de 2002 a 2009, diversos documentos que denunciam as consequências socioambientais do progressivo uso 
de agrotóxicos. No Brasil, conflitos decorrentes da expansão do agronegócio e monocultura em larga escala 
relacionam-se com o intenso uso de sementes transgênicas, fertilizantes e agrotóxicos, principalmente em um 
país que figura como maior consumidor mundial de agrotóxicos desde 2009. A seguir serão apresentados, de 
maneira resumida, os grupos de documentos que debatem temas específicos relacionados aos agrotóxicos.

            No banco temático podem ser visualizadas diversas denúncias que relatam casos de intoxicação 
por agrotóxicos (aguda e crônica) dos trabalhadores rurais que têm contato direto com o produto. A 
intoxicação manifesta-se de diversas maneiras: desde leve desconforto até morte repentina. Especialistas 
relatam a dificuldade de associação entre os quadros de envenenamento e o uso de agrotóxicos devido à falta 
de treinamento de profissionais da área da saúde para este tipo de diagnóstico e ausência de uma unidade de 
informações através do Sistema Único de Saúde brasileiro que permita, posteriormente, relacionar os casos 
de intoxicação de uma mesma região, grupo exposto e período. 

 A RBJA dispõe de documentos em seu banco temático que permitem observar a forte relação entre 
a exposição aos agrotóxicos e casos de severas intoxicações em diversas áreas rurais brasileiras. Dentre as 
muitas fontes há um estudo baseado em exames toxicológicos realizados em moradores de Guaíra (SP) que 
aponta intoxicação por substâncias contidas em agrotóxicos na população local. Este estudo foi veiculado no 
periódico Folha de Ribeirão Preto em 2002. Também podem ser citadas as denúncias encaminhadas pela Fetag 
(Federação dos Trabalhadores Rurais da Agricultura) do Piauí através do Boletim Informativo da Funáguas 
(Fundação Águas do Piauí). Estes documentos relatam as mortes de 15 (quinze) trabalhadores rurais e 
centenas de casos de intoxicação aguda por agroquímicos entre moradores e trabalhadores de Ribeiro 
Gonçalves (PI) no ano de 2005. Outro documento disponível e que merece destaque trata do levantamento 
realizado pelo Cerest (Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador) Manoel Jacaré, veiculado 
através do portal eletrônico Ambiente Brasil, que demonstra o vertiginoso aumento das internações por 
intoxicação relacionadas a agrotóxicos apenas no estado do Ceará: de 659 casos no ano de 2004 para 1106 
no ano de 2005. No ano seguinte o Ministério da Saúde reconheceu o agrotóxico como principal ameaça à 
saúde do trabalhador em 16 estados brasileiros, de acordo com notícia veiculada através da Agência Brasil.

Os quadros de intoxicação tipicamente associados ao contato direto com agrotóxicos pode ser 
considerado apenas um dos riscos à saúde reconhecido pelo uso destes agroquímicos. Estudos científicos 
apontados em artigos como “Glifossato nosso de cada dia” de Ronaldo Santos de Freitas, ou “Las mentiras 
del Glifosato” de Olga L. Gonzalez para o Jornal El Tiempo têm relacionado substâncias como Tamaron e   
Glifossatos à ações imunodepressoras no organismo humano, má formação fetal e crescente incidência de 
câncer nas populações expostas. Já no ano de 2002 a revista Galileu alertou para a epidemia de suicídios em 
zonas rurais de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Nessas regiões, tanto moradores como médicos locais 
apontam o uso de agrotóxicos nos cultivos locais como uma importante causa das mortes destes trabalhadores, 
já que muitos agrotóxicos possuem efeito neurotóxico e podem agravar casos de depressão. A falta de 
equipamentos adequados de proteção, bem como o uso indiscriminado e incontrolado dos agrotóxicos são 
apontados como as principais causas das intoxicações crônicas. Todos os documentos citados anteriormente 
também podem ser acessados através do banco temático da RBJA.

           As intoxicações por agroquímicos e seus derivados não se limitam às zonas rurais onde 
são aplicados, mas também ocorrem em áreas afetadas pela cadeia de produção dos agrotóxicos, incluindo 
fábricas, o transporte, o armazenamento e a destinação final das embalagens deste produto. A RBJA reúne 
estudos e denúncias que comprovam o risco aos quais se encontram submetidas as populações residentes 
nas cercanias das indústrias de agroquímicos. No ano de 2007 Elizabeth Oliveira reportou o acidente nas 
instalações da Bayer CropScience localizada no município de Belfort Roxo (RJ) no portal Ambiente Brasil. 
Oliveira denunciou o vazamento de substâncias tóxicas naquela ocasião e a gravidade da exposição diária 
aos resíduos industriais a que encontram-se submetidos os moradores da região. Outro acidente importante 
ocorreu em novembro de 2008 na indústria química Servatis, localizada em Resende (RJ), ocasionando o 
lançamento de 8 mil litros do agrotóxico Endossulfan (um tipo de organoclorado utilizado como inseticida) 
no rio Piratininga, afluente do Paraíba do Sul,  que vem a ser o principal rio do Estado do Rio de Janeiro. O 
acidente provocou a mortandade de peixes e levou ao pânico milhares de moradores dos vários municípios 
afetados ao longo do Paraíba do Sul e, inclusive, à interrupção da captação de água. O acidente também afetou 
a vida de milhares de pescadores na região, já que a contaminação afetou cerca de 42 espécies de peixes 

nativas e exóticas da região e, na ocasião, foram coletadas pelo menos 100 toneladas de peixes mortos nos 
dias que se seguiram ao acidente.

            Outro objeto de denúncia da RBJA e estritamente relacionado à expansão das monoculturas de 
soja, milho, cana, pinus, eucalipto e outras monoculturas, diz respeito as consequências do uso de agrotóxicos 
na vida de populações tradicionais e pequenos agricultores. Estes grupos vêm-se, cada vez mais, obrigados a 
disputar e dividir espaço com estes cultivos. A prática da grilagem de terras a serviço de grandes corporações e 
latifundiários do agronegócio representa apenas parte da violência à que estas comunidades estão submetidas. 
Dentre outros impactos, podem ser citados: o desmatamento das matas ciliares e de encosta, o intenso uso de 
agrotóxicos em culturas que demandam alto consumo de água e a contaminação de rios e águas subterrâneas 
- extinguindo peixes, flora e fauna locais. Tais impactos inviabilizam a sobrevivência das populações tradicionais 
e de pequenos agricultores, pois estes são dependentes da exploração sustentável dos recursos naturais 
disponíveis para a produção de seus alimentos e produtos para comercialização.  Portanto, a devastação 
causada pelos agrotóxicos ultrapassa as cercas das grandes propriedades de monoculturas e vai de encontro 
às comunidades quilombolas, ribeirinhas, colônias de pescadores, posseiros e pequenos produtores. 

A RBJA vem monitorando estes conflitos e disponibilizando diversos documentos relativos ao tema. 
Um documento que se destaca trata-se do relatório  do “Seminário Territórios Negros Sapê do Norte do 
Espírito Santo: História, Antropologia e Alternativas Jurídicas de Comunidades Rurais Negras do Norte do 
Espírito Santo”3 realizado em 2002. Este e outros documentos relacionam-se as denúncias veiculadas pela 
Rede de Alerta contra o Deserto Verde. Os problemas ambientais descritos envolvem mais de 1.200 (mil 
e duzentas) famílias em áreas remanescentes de quilombos no Espírito Santo em conflito com a empresa 
Aracruz Celulose. Esta multinacional vem sendo denunciada por perseguição às lideranças locais, extinção 
dos recursos destas comunidades, grilagem de terras e desrespeito à legislação ambiental. 

Os conflitos ocorrem em diversos estados e também afetam pequenos agricultores, mais vulneráveis 
neste modelo econômico. Podem ser encontradas no banco temático as contestações transcritas e veiculadas 
pela Radiobrás dos pequenos produtores do município de Lucas do Rio Verde (MT). Estas transcrições 
narram o protesto do grupo contra a expansão da soja na região e constantes pulverizações em aéreas da 
localidade. Inclusive, no ano de 2006, uma nuvem aérea de agrotóxicos baixou sobre a cidade e destruiu vários 
jardins, pomares e hortas, além de afetar a saúde da população local. Além desses episódios, a reportagem 
do periódico O Diário de Montezuma Cruz relata o fenômeno dos peixes da espécie Armado que, mortos, 
acumularam-se na Usina de Itaipu devido ao uso de fungicidas na agricultura da região. Vale também destacar 
como caso exemplar dentre estes conflitos a luta dos pequenos produtores de Santa Cruz de Cabrália (BA), 
município em que vereadores e comunidade mobilizaram-se na elaboração de um plano diretor impedindo 
a expansão da monocultura do eucalipto na região, liderada pela multinacional Veracel, da corporação sueco-
finlandesa Stora-Enzo. Esta série de mobilizações em Cabrália foi reportada pelo periódico O Sollo de Porto 
Seguro em 2006. 

O agronegócio, além de acarretar graves consequências ambientais, também afeta e ameaça a integridade 
das comunidades atingidas e suas lideranças. O relatório subsequente a uma audiência pública realizada para 
monitoramento das recomendações feitas após a missão conjunta de agosto de 2005 e responsável por 
averiguar in loco denúncias de violações de direitos humanos na região do Baixo Parnaíba (MA) atesta a 
violência física e psicológica daqueles que defendem os interesses do agronegócio. Originalmente o documento 
em questão foi disponibilizado pela DhCSA (Plataforma Brasileira de Direitos Econônicos, Sociais, Culturais 
e Ambientais) mas também encontra-se disponibilizado pela RBJA. Esta audiência contou com a participação 
de mais de cem representantes das comunidades atingidas pela expansão do agronegócio na região. Também 
podem ser acessadas as denúncias narrando  a luta das comunidades indígenas que sofreram a invasão de 
seus territórios e poluição de seus rios no Mato Grosso, a exemplo daquelas veiculadas no ano de 2007 por 
Edílson Almeida, da agência 24 horas News.  No desenrolar deste processo foi elaborada uma carta aberta 
ao público, posteriormente encaminhada ao governo do Mato Grosso em 2008, assinada por cerca de 40 
lideranças indígenas, exigindo a proibição do uso de agrotóxicos em fazendas nos entornos de suas reservas. 
A título de ressaltar a variedade contida no banco temático, também cabe citar o relatório elaborado pelo 
Frei Gilvander Luiz Moreira dos impactos sócioambientais decorrentes do processo de assoreamento do 
Rio São Francisco. O documento denominado “São Francisco: dádiva agredida” foi escrito em 2009 após 
sua peregrinação ao longo do leito do rio e veiculado através do Grupo de Trabalho Combate ao Racismo 
Ambiental, um GT da RBJA.

            Outro importante debate presente na RBJA diz respeito às sementes transgênicas e pode 

3  http://www.justicaambiental.org.br/noar/anexos/acervo/17_021205_seminario_perfil_comunidades_quilombolas.pdf
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ser considerado mais um dos temas relacionados ao uso de agrotóxicos. O banco temático da RBJA reúne 
diversos artigos científicos que contestam empiricamente a propaganda falaciosa pró-transgênicos, a qual  
defende este tipo de produto como ambientalmente sustentável, menos poluente, altamente produtivo e 
agente responsável pela futura erradicação da fome mundial. Dentre estes documento pode ser citado o 
boletim da Campanha por um Brasil Livre de Transgênicos que critica e contesta as afirmações contidas na 
propaganda veiculada pela empresa Monsanto nos meios de comunicação durante o ano de 2003.  Cabe frisar 
que entre os anos de 2003 e 2008 a multinacional Monsanto o principal alvo das denúncias relacionadas ao 
tema dos transgênicos na RBJA. A crítica científica, de acordo com este conjunto de documentos, baseia-se 
nos seguintes aspectos: são incertos e insuficientes os estudos relativos aos efeitos ambientais e à saúde 
humana decorrente do consumo de produtos transgênicos; a imposição de uma única espécie em detrimento 
das sementes crioulas descaracteriza o ecossistema e reduz sua biodiversidade como um todo; a promoção 
dos transgênicos gera dependência do agricultor frente ao fabricante, tanto para a aquisição de mais sementes 
como para a compra do herbicida e outros agrotóxicos correlatos; há, reconhecidamente, crescente uso de 
agrotóxicos nestas plantações devido a resistência aos herbicidas desenvolvidas pela espécie transgênica 
ao longo do tempo; persiste a resistência dos setores ligados aos transgênicos contra a clara rotulagem de 
seus produtos; e, por fim, trata-se de uma tecnologia que serve aos interesses do agronegócio e do capital 
estrangeiro. 

Vale ressaltar, no conjunto de documentos acerca dos transgênicos, o relatório elaborado pela ONG 
Amigos da Terra Internacional4 que indica a ineficiência dos transgênicos em termos de qualidade e preço 
para o consumidor e na erradicação da fome sendo, inclusive, majoritariamente destinado à produção de 
ração para animais. O relatório também comprova o aumento gradativo, na atualidade de seis vezes mais, do 
consumo de agrotóxicos em plantações transgênicas se comparadas aos cultivos não transgênicos. 

Além daqueles citados anteriormente, outros estudos de destaque no banco temático também 
relacionam agrotóxicos e transgênicos. Como exemplo do risco deliberadamente negligenciado pelo estado 
brasileiro, que continua a promover a proliferação das sementes transgênicas, pode ser citado o estudo 
realizado pelo Defis (Departamento de Fiscalização) a pedido Secretaria da Agricultura de Curitiba (PR) 
e publicado no Jornal do Paraná em 2006, que confirmou a presença de glifosato acima do permitido em 
amostras de soja transgênica em comercialização. Entre as denúncias mais graves reunidas pela RBJA encontra-
se a publicada pelo periódico Brasil de Fato em 2005, na qual é relatado um estudo sigiloso realizado pela 
empresa Monsanto e revelado ao público por um dos pesquisadores participantes. Neste estudo5, cientistas 
concluíram que é possível atestar a ocorrência de anormalidades nos rins e composição sanguínea de roedores 
que consumiram milho transgênico fabricado pela mesma empresa. A Monsanto, por outro lado, divulgou nota 
no mesmo ano afirmando que o estudo não dispunha de indícios suficientes para relacionar as anormalidades 
à alimentação das cobaias. 

A comunidade ambientalista também é alvo de ameaças devido ao seu esforço em denunciar as 
consequências do agronegócio. Entre as denúncias reunidas pela RBJA encontram-se relatadas as ameaças 
ao ambientalista da Funáguas, Judson Barras e divulgadas pela EcoAgência em 2007. Barras é importante 
representante ambientalista no Piauí e denuncia publicamente as atividades da multinacional Bunge na região. 
Em especial, a expansão desordenada da soja transgênica no cerrado piauense e consequente destruição, 
desmatamento e poluição do bioma local.

            A legislação que trata da comercialização e fiscalização do uso de agrotóxicos, bem como o 
papel do poder judiciário e dos órgãos de regulamentação e fiscalização destacaram-se como mais um grupo 
de documentos relacionados. As principais instituições alvo das críticas e denúncias nestes documentos são: o 
Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), as Semas (Secretarias do 
Estado de Meio Ambiente), Conama (Conselho Nacional de Meio Ambiente), a Anvisa (Agência Nacional da 
Vigilância Sanitária) e o MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). Os textos disponibilizados 
avaliam e muitas vezes denunciam a atuação do Estado brasileiro frente às ações e regulamentações dos 
agrotóxicos e transgênicos. Por outro lado também elucidam as pressões que a ANVISA sofre por parte de 
produtores de agrotóxicos e da bancada ruralista no enfrentamento do problema.

 Entre os documentos que tratam deste aspecto, pode ser encontrado o encaminhamento à Anvisa pelo 
Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), em 2003, do pedido de suspensão da comercialização 
do pesticida Aldicarde (de nome comercial Temik e popularmente conhecido como chumbinho). Outro texto 

4  www.foei.org
5  http://www.justicaambiental.org.br/noar/anexos/acervo/17_070818_campanha_contra_aldicarbe_
chumbinho.pdf

trata da aprovação e ratificação pela Comissão de Defesa do Consumidor, em 2005, da Convençao de 
Roterdã sobre comercialização de agrotóxicos, publicada pelo portal Ambiente Brasil. Pode ser encontrada 
também a carta aberta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva6 enviada por Reinaldo Skalisz em repúdio à Lei 
de Biossegurança Nacional, sancionada em 2005.  Além destes, também deve ser mencionado o projeto de 
Lei7 do deputado Edson Duarte do PV (Partido Verde), datado de 2005, prevendo a suspensão de substâncias 
organocloradas usadas no tratamento de madeiras. E, por fim, as campanhas contra certificações de empresas 
como a Aracruz Celulose e Veracel, requerentes de selos de responsabilidade socioambiental Cerflor e FSC, 
como a campanha8 dirigida e veiculada pela Rede de Alerta contra o Deserto Verde em 2006.

            A partir do ano de 2006 e da realização do I Fórum Mundial de Soberania Alimentar, movimentos 
sociais como o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra) passam a atribuir destaque ao debate 
acerca dos biocombustíveis, ou agrocombustiveis como defendido por estes movimentos. Embora o Programa 
Nacional de Produção de Biodiesel (PNPB) tenha sido criado, em tese, com a intenção de fortalecer a 
agricultura familiar, através da produção de oleaginosas, na prática esse objetivo foi distorcido. As principais 
denúncias e críticas dirigidas às políticas de incentivo à produção de biocombustíveis promovida pelo governo 
brasileiro, e amplamente estimuladas pelo governo estadunidense, dirigem-se ao seu crescente vínculo com o 
agronegócio e às degradantes condições de trabalho em monoculturas de cana de açúcar, além de degradar 
o meio ambiente, afetar a segurança alimentar pela produção não destinada ao consumo humano e estimular 
o intenso uso de agrotóxicos. Esta perspectiva vai de encontro à propaganda, amplamente divulgada na 
mídia brasileira, que almeja caracterizar o Biodiesel como “energia limpa” e alternativa de desenvolvimento 
sustentável. 

 A RBJA também dispõe em seu banco temático de artigos, cartas e campanhas que divulgam tanto o 
posicionamento de movimentos sociais como de pesquisadores e figura públicas em relação às políticas do 
etanol no Brasil. Podem ser citados, como exemplo dentre estes documentos, o artigo assinado por Fidel 
Castro e veiculado pelo periódico Carta Maior em 2007. Neste texto o então presidente cubano criticou a 
política do etanol promovida pelo governo Lula e o desenvolvimento “a qualquer custo”. Além do artigo, cabe 
destacar a carta aberta9 elaborada pelo diretório nacional do MST e Via Campesina, datada de 2007, a fim de 
esclarecer o posicionamento destes movimentos acerca dos agro-combustíveis.

Energia Nuclear

A respeito do tema energia nuclear a RBJA (Rede Brasileira de Justiça Ambiental) reúne, em seu banco 
de dados, aproximadamente 46 documentos, datados entre 2003 a 2009, que permitem traçar um panorama 
parcial da situação brasileira e mundial referente à energia nuclear. 

O PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) inclui, entre outras metas, a construção de Angra 
3 e prevê projetos nucleares também no estado de Sergipe e Baía de Sepetiba (RJ). Este programa pode ser 
considerado, na atualidade, o carro-chefe da promoção do projeto nuclear brasileiro, aliado ao discurso de 
desenvolvimento sustentável. As denúncias veiculadas através da RBJA contribuem para a desconstrução 
do argumento atualmente defendido pelo governo federal que promove a energia nuclear como alternativa 
segura, renovável e limpa, portanto sustentável, de abastecimento energético. A seguir serão apresentados, 
de maneira resumida, documentos exemplares e disponíveis no banco temático da RBJA que debatem temas 
relacionados à energia nuclear.

Entre outras reunidas pela RBJA, as seguintes reportagens denunciam a falta de diálogo entres os 
órgãos públicos e as populações afetadas por suas políticas. Pode ser citada como exemplo a notícia veiculada 
pela Folha de São Paulo no ano de 2007: “Ibama bate recorde de licenças ambientais”. O texto afirma que a 
proteção ambiental tem sido vista por empresas como entrave ao crescimento econômico e que há grande 
pressão política pela flexibilização dos trâmites de licenciamento ambiental, em especial nas áreas de energia 
e transportes. No mesmo ano, o jornal O Estado de São Paulo publicou os planos da Comissão Nacional 

6  http://www.justicaambiental.org.br/noar/anexos/acervo/17_051115_campanha_chega_veneno_comida.pdf
7  http://www.justicaambiental.org.br/noar/anexos/acervo/17_051010%20projeto_lei_2005_
organoclorados.pdf

8 http://www.justicaambiental.org.br/noar/anexos/acervo/17_060704_carta_aberta_fsc.pdf

9  http://www.mst.org   
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de energia Nuclear (CNEN) para implementar uma das três usinas previstas no PAC às margens do Rio São 
Francisco, em Sergipe. E em seguida, no mesmo ano, Carlos Eduardo Silva, Diretor do Centro de Pesquisas e 
Estudos Científicos e Sociais (CEPECS), também denunciou publicamente a pretensa construção desta usina 
nas proximidades da região do Xingó, na região nordeste. Segundo Silva, tudo programado sem qualquer tipo 
de consulta à população local.

Entre as usinas nucleares previstas no PAC, aquela mais amplamente divulgada e debatida é a de Angra 
3. No banco da RBJA encontram-se, por exemplo, os documentos relacionados à campanha do Greenpeace 
contra a construção de Angra 3. Nesta campanha veiculada no ano de 2007 a organização relata que se os 7 
bilhões de reais destinados à construção da usina fossem destinados à energia eólica, o dobro de energia seria 
gerado, com 32 vezes mais empregos criados. Além destes fatores, o documento destaca a longevidade do 
lixo radioativo e os diversos acidentes nucleares já registrados, contestando a suposta segurança da energia 
nuclear. Já em relação ao caso brasileiro, o Greenpeace destaca o conflito de interesses que permite à CNEN 
ser ao mesmo tempo promotora e fiscalizadora da tecnologia nuclear no país.

Os conflitos desencadeados pela política nuclear brasileira também retratam o desrespeito e descaso 
com as populações tradicionais. Um exemplo desta situação é retratado na reportagem “Para afastar 
quilombolas, Marinha cita risco nuclear”, da Folha de São Paulo, publicada em 2006. Na Marambaia (RJ), a 
Marinha brasileira cita, ironicamente, o risco nuclear para justificar suas tentativas de remoção das famílias 
quilombolas da área. Por outro lado, alega ser a região estratégica para a defesa nacional e exclusiva para 
treinamento dos fuzileiros navais. Em relação ao mesmo conflito, no ano de 2008 a Agência Brasil publicou: 
“Nova base de submarinos será na Baía de Sepetiba, confirma comandante da Marinha”. Na reportagem 
o oficial entrevistado informou que o conflito na Marambaia estava sendo “contornado” com a ajuda da 
secretaria especial de integração racial. Nesta mesma nota, confirmou a construção de um estaleiro e da 
nova base de submarinos brasileiros em Itaguaí (RJ), também na região da Baía de Sepetiba, que incluirá um 
submarino movido a propulsão nuclear a ser desenvolvido com tecnologia francesa para fins bélicos.

A RBJA também persiste em denunciar as trágicas consequências experienciadas no Brasil devido a 
atividades nucleares anteriores. Com destaque deve ser citada a tragédia do Césio 137, ocorrida no ano de 
1987 em Goiânia (GO), que contaminou cerca de 6 mil pessoas e permanece como marco do perigo mortal 
de fontes radioativas e da negligência das autoridades responsáveis. A luta das vítimas por assistência encontra-
se relatada nos documentos da RBJA, a exemplo da reportagem veiculada pela Ecoagência em 2003: “Descaso 
com os contaminados- sem transporte sem remédios” e pela Agência Câmara em 2005: “Vítimas do césio 
137 cobram assistência do governo federal”. No ano de 2006 foi publicado o relatório sobre Fiscalização e 
Segurança Nuclear redigido pela Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos 
Deputados, que reconhece a atuação da CNEN como displicente e exige a compensação e acompanhamento 
dos afetados. No ano seguinte, através do Greenpeace e SOS Mata Atlântica, foram organizados e noticiados 
os atos em memória aos 20 anos da tragédia, em São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente em protesto a 
assistência jamais prestada às vítimas.

Outro caso marcante e que pode ser acompanhado através do acervo da RBJA trata-se da contaminação 
crônica dos trabalhadores da estatal Nuclemon Mínero-química, atual Indústria Nucleares do Brasil (INB). 
A série de denúncias iniciou-se através da veiculação de um documento produzido e tornado público pela 
auditora do trabalho Fernanda Giannasi e posteriormente também veiculado pelo Estado de São Paulo, 
ambos no ano de 2003. No relato ficou reconhecida a insalubridade e exposição contínua à radioatividade 
dos trabalhadores durante o exercício de suas tarefas, a falta de acompanhamento e assistência aos expostos 
após suas demissões, bem como a falta de controle dos resíduos no atual depósito da empresa localizado em 
Interlagos (SP). Posteriormente, em reportagem intitulada “Trabalhadores expostos à radiação nuclear são 
abandonados por estatal” O Estado de São Paulo divulgou, no ano de 2007, que os trabalhadores da antiga 
Nuclemon manipularam com as mãos, sem qualquer proteção, material radioativo durante os 40 anos de 
funcionamento da indústria. A auditora Giannasi e a médica Maria Vera de Oliveira quantificaram os efeitos da 
radiação em 160 dos 412 trabalhadores e atestaram perda auditiva em 58 casos, problemas pulmonares em 
14 pessoas, 8 casos de morte por câncer e 6 por problemas pulmonares. Além destes fatos, também em 2007, 
o Greenpeace Brasil divulgou o tardio recebimento do tratamento vitalício por apenas 1/3 dos trabalhadores, 
custeados pela INB, na nota: “Caso Nuclemon: ex-funcionários contaminados terão tratamento vitalício”.

O discurso pró-nuclear, apesar dos contras acumulados, não é apenas um fenômeno nacional, mas parte 
do contexto político sul-americano. Durante a primeira década deste milênio, enquanto países europeus 
como a Alemanha reconheceram o risco inerente à energia nuclear, países latino-americanos contrataram 
sua tecnologia obsoleta e estabeleceram acordos bilaterais no continente. No banco de dados da RBJA há, 

por exemplo, uma notícia datada de 2007 e veiculada pelo periódico O Globo intitulada: “Brasil e Argentina 
vão fazer reatores nucleares”, na qual é divulgado o pronunciamento de Lula e Kirchner confirmando a 
futura construção em parceria de reatores de pequeno e médio porte. No mesmo ano é veiculada a “Nota 
de repúdio de Ongs e Movimentos Sociais contra a tentativa de nuclearização da América do Sul”, contrária 
ao enriquecimento de urânio, produção de radioisópotos e desenvolvimento de reatores nucleares. A 
nota é assinada por diversas entidades como: Núcleo Amigos da Terra Brasil/Argentina, Programa Conosur 
Sustentable, Atlas – Terra da laranjeiras, Taller Ecologista, entre outros. Anos antes, em 2003, O Sindicato 
Unificado de los Trabajadores de la Educacion Fueguina, já divulgara também sua nota em repúdio à construção 
de uma base nuclear americana para estudos nucleares na Terra do Fogo, Argentina.

O risco extremo associado ao emprego da energia nuclear é facilmente observado através da história 
de seus desastres e degenerações na saúde dos afetados. A RBJA traz em seu banco temático o estudo 
do Greenpeace divulgado no ano de 2006 acerca do acidente na Usina de Chernobyl, Ucrânia, em 1986. 
Em relatório denominado “As consequências na saúde humana da catástrofe de Chernobyl”, baseado nas 
pesquisas de 60 cientistas ucranianos, concluísse que 93 mil mortes estariam diretamente relacionadas ao 
acidente, a curto, médio e longo prazo – tanto no país como em seus vizinhos Rússia e Bielorússia. Os dados 
vão de encontro àqueles divulgados pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) que apontam 
cerca de 4 mil mortes relacionadas à tragédia. O relatório também frisa a remoção de 300 mil pessoas 
devido ao acidente e divulga o impressionante número de 2 bilhões de pessoas que teriam sido submetidas 
à radiação devido ao acidente. Passados os 20 anos que marcam o desastre, o relatório também divulga que 
estão comprovados, nestas regiões, aumentos significativos de câncer de tireoide, câncer de pele, câncer de 
pulmão, câncer de estômago, leucemia, problemas pulmonares, linfáticos, circulatórios e anomalias no sistema 
reprodutivo, principalmente entre as crianças.

 Ainda em relação às consequências a longo prazo do emprego de fontes nucleares, em janeiro de 2008 
o Boletim de atualização do Portal EcoDebate divulgou um estudo realizado na Alemanha com populações 
que habitam os entornos das usinas nucleares. O estudo comprovou que o risco de crianças menores de 
5 anos desenvolverem leucemia aumenta na medida em que a localização de suas residências se aproxima 
das usinas. No ano em questão, havia oito anos desde a paralização da extração de urânio no país, tempo 
insuficiente para apagar os efeitos que causou à população e que persistirá por no mínimo três gerações. 
Vale ressaltar que, segundo o relatório, em nenhuma das usinas houve relato de qualquer tipo de acidente, 
corroborando a hipótese de que mesmo operando em suposta normalidade a atividade nuclear é inofensiva.

Considerações finais

Não surpreende observar, cada vez mais, movimentos sociais e pesquisadores que empregam em seus 
textos o termo “genocídio” referente às políticas e interesses que colaboram para a permanência e crescimento 
do uso de agrotóxicos entre populações vulneráveis. O termo refere-se ao processo de empobrecimento, 
expulsão, intoxicação e morte ao qual se encontram expostas as populações, principalmente as camponesas, 
na medida em que as monoculturas e o agronegócio expandem seu poderio com suas sementes, insumos e 
maquinário.

No caso da energia nuclear, a injustiça ambiental pode ser observada principalmente no que diz respeito 
à postura do Estado brasileiro. Este, ao invés de assumir papel fiscalizador e atento às diversas necessidades 
dos diferentes grupos que o compõe, comprometido com o saneamento das desigualdades socioeconômicas, 
demonstra-se negligente e facilitador dos empreendimentos nucleares, associando-se aos interesses privados 
e estrangeiros. A energia nuclear é comprovadamente inviável em todos os aspectos: social, ambiental e 
mesmo econômico. Em especial se comparada a energias efetivamente limpas e socialmente responsáveis, a 
exemplo da energia eólica e solar. 

No entanto, e para além da discussão da expansão de fontes de energia e produção de alimentos, é 
preciso repensar o modelo de desenvolvimento como um todo no qual estes aspectos representam um ciclo 
de reprodução material responsável por uma sociedade ambientalmente destruidora, socialmente excludente 
e economicamente frágil.

  As denúncias que se acumulam relativas ao Estado brasileiro demonstram como este se encontra 
fortemente atrelado ao agronegócio através de suas políticas de subsídio e promoção, apesar das provas 
que se acumulam anualmente demonstrando seus impactos sociais, ambientais e à saúde humana. Assim, para 
vários movimentos e autores, o genocídio pelo agronegócio e o uso intensivo de agrotóxicos vem sendo 
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promovido por grandes fazendeiros e corporações multinacionais, com a conivência de vários órgãos de 
governo, provocando impunemente a dizimação das identidades e recursos camponeses, além das populações 
tradicionais, e sua continuidade permanece à revelia dos impactos, a curto e longo prazo em larga escala, que 
vêm sendo produzidos nos últimos anos.

No que diz respeito aos setores interessados na promoção da energia nuclear como alternativa limpa 
e eficaz negligenciam deliberadamente os fatos históricos e tratam como meros percalços os graves aspectos 
deste tipo de exploração. Entre tais aspectos podem ser citados como exemplo: o fato de que ainda não há 
solução para a destinação do lixo radiotativo, após mais de 60 anos a partir da instalação do primeiro reator 
nuclear, o persistente grau de insegurança nas instalações, comprovados pelos acidentes ainda recorrentes, e 
a contaminação crônica de populações em regiões de atividade nuclear.

 No Brasil, as discussões acerca da adoção deste modelo de desenvolvimento tem se dado de maneira 
nada democrática. Conselhos e comissões isolados, à exemplo da CNEN, acumulam simultaneamente o 
poder de incentivo, decisão e fiscalização de suas atividades. Nos processos decisórios de políticas públicas 
relacionadas a setores ditos “estratégicos” não há qualquer tipo de efetiva consultoria à população. Ocorre 
que tais políticas afetarão inúmeras vidas de maneira irreversível e o silêncio acerca das consequências 
devastadoras, no caso da energia nuclear, nada menos pode ser considerado do que um crime contra o 
interesse público. Interesse este que os mesmos idealizadores do suposto desenvolvimento sustentável 
pregam defender.

Apesar de aparentemente distantes, a discussão acerca dos agrotóxicos e energia nuclear se relacionam 
profundamente. Ambos os temas figuram com suma importância na agenda política contemporânea, em 
especial no caso brasileiro. A maneira pela qual o processo decisório acerca destes debates vem sendo 
realizado comprova-se exclusivista e a favor de um grupo de interesses minoritário. Seus empregos não se 
relacionam com o legítimo interesse público, mas exclusivamente com o de grupos capitalistas monopolistas 
e seus governos, que por serem detentores exclusivos destas tecnologias garante a apropriação privada de 
sua exorbitante lucratividade mundo afora.

 Vale ressaltar que no processo de luta, legitimação e afirmação da identidade dos grupos não 
privilegiados por estas políticas, o banco temático da RBJA é uma tentativa de preservar versões, perspectivas 
e interpretações dos processos históricos que afetam e constroem a identidade dos trabalhadores e suas 
comunidades, povos camponeses e indígenas.  Neste sentido, a preservação desses arquivos deve ser 
considerada de suma importância para a preservação da memória destes grupos, porque além de respaldar 
sua própria identidade, dando corpo e legitimidade à sua própria história, também fortalece coletivamente 
a luta contra injustiças ambientais e danos à saúde no Brasil. Em especial, o acervo do banco temático pode 
ser considerado ferramenta que permite correlacionar os diversos conflitos reunidos através do sistema de 
informações da RBJA, e assim analisar a história da luta destas comunidades de forma contínua, coletiva e 
interdependente, ao invés de episódica e isolada.
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Resumo: O objeto do estudo é examinar de que forma a atuação da Advocacia Pública poderá repercutir 
em favor da superação da atual crise do Poder Judiciário no Brasil, identificada, principalmente, na notória 
morosidade da prestação jurisdicional e na descrença da sociedade na efetividade do processo. Para 
tanto, analisamos o papel da Advocacia Pública a partir da mudança de paradigmas sofridas pelo Direito 
Administrativo contemporâneo, filiando-nos aos estudos recentes que apontam para uma importante 
releitura das antigas concepções teóricas informadoras dessa disciplina, até então mais comprometidas com 
a preservação da autoridade da Administração Pública do que com a realização plena do Estado Democrático 
de Direito. Faremos abordagem crítica quanto à visão corrente segundo a qual à Advocacia Pública cumpriria 
apenas salvaguardar interesses públicos secundários, identificados nos interesses meramente fazendários, 
de arrecadação e proteção do patrimônio público, em contraposição a interesses públicos primários, 
identificados no interesse da sociedade. Seguiremos recentes estudos que apontam que essa instituição, 
antes identificada tão-somente com a defesa dos interesses patrimoniais do Poder Público, passa a ter que 
pautar o cumprimento de seu munus em consonância com os deveres impostos ao Estado pelas normas 
constitucionais, em especial a observância da moralidade administrativa, o respeito aos direitos fundamentais 
e ao exercício pleno da cidadania, isto é, com o dever de consideração do ser humano como fim em si 
mesmo e nunca mero meio para atingir objetivos coletivos ou outros individuais. Além disso, analisamos 
as causas para a descrença da população no Judiciário brasileiro, fator de degradação da legitimação desse 
Poder estatal perante a sociedade contemporânea, resultante da morosidade da prestação jurisdicional e da 
falta de efetividade do processo, para, ao final, enfocarmos as possíveis contribuições da Advocacia Pública no 
desempenho do seu novo papel para a superação do problema.
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1. Introdução
            A Sociologia, como já observou Pierre Bourdieu, “é uma ciência crítica: de si própria e das outras ciências; 
crítica também dos poderes, inclusive dos poderes da ciência”.2 O presente estudo pretende contribuir para uma 
Sociologia do Judiciário e das profissões jurídicas a medida em que busca analisar a relação existente entre 
o desempenho pela Advocacia Pública do seu papel na contemporaneidade e a efetividade da prestação 
jurisdicional pelo Poder Judiciário. 

Para tanto, será preciso enfrentar a corrente e importante releitura das antigas concepções teóricas 
informadoras do Direito Administrativo até então mais comprometidas com a preservação da autoridade 
da Administração Pública do que com a realização plena do Estado Democrático de Direito.3 Esse novo 
contexto modificou a interpretação do papel do Poder Público na contemporaneidade e, por conseguinte, 
o da Advocacia Pública, instituição a qual compete assessorar e representar o Estado. A nova postura desse 
órgão de atuação, essencial à prestação da justiça, repercute em favor do resgate da crença da população no 
Poder Judiciário a medida em que passa a assumir o dever de contribuir para a superação da atual crise do 
Judiciário brasileiro.

2. Advocacia Pública ante os novos paradigmas do Direito Administrativo
A crise paradigmática4 do Direito Administrativo consiste na atual ruptura com as fórmulas até 

então invocadas neste ramo jurídico para justificar, por exemplo, a supremacia do interesse público sobre 
o privado, a restrita vinculação positiva do administrador às leis infraconstitucionais e a impossibilidade de 
controle judicial do mérito administrativo. Tais proposições teóricas passaram a sofrer pressão decorrente da 
sua reinterpretação, agora à luz das normas constitucionais.5

Para o que pretendemos enfrentar por ora neste artigo, importa referir à releitura da decantada 
fórmula da supremacia apriorística do interesse público sobre o privado, enaltecida pela doutrina 
administrativista clássica como “verdadeiro axioma reconhecível no moderno Direito Público”6, “objetivo primacial 
da Administração”7 e “grande princípio informativo do Direito Público”8. Em primeiro lugar, a concepção a respeito 
do suposto princípio encerra uma inconsistência teórica: proclama a supremacia do interesse público como 
abrangente também de um interesse particular pela satisfação coletiva (concepção unitária) e, ao mesmo tempo, 
pressupõe a existência de um interesse público identificado com a ideia de bem comum em contraposição 
aos interesses particulares, estes de índole egoística (concepção dual).9 A insubsistência do suposto princípio, 
contudo, não consiste apenas numa impropriedade técnica, mas decorre, com maior ênfase, no seu confronto 
2  BOURDIEU, Pierre. Questões de Sociologia. Tradução de Miguel Serras Pereira. Lisboa: Fim de século, 
2003, p. 53.
3  Por todos, v. ARAGÃO, Alexandre Santos de; MARQUES NETO, Floriano de Azevedo (coord.). Direito 
administrativo e seus novos paradigmas. Belo Horizonte: Fórum, 2008; e BINENBOJM, Gustavo. Uma Teoria do Direito 
Administrativo: direitos fundamentais, democracia e constitucionalização. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, em 
especial pp. 9-45. Cumpre registrar obra coletiva coordenada por Maria Sylvia Zanella Di PIETRO e Carlos 
Vinícius Alves Ribeiro (Supremacia do interesse público e outros temas relevantes do Direito Administrativo. São 
Paulo: Atlas, 2010), contendo estudos jurídicos de importantes publicistas, recentemente publicada como 
certa reação aos atuais estudos doutrinários que propõem uma releitura à luz das normas constitucionais 
das antigas categorias do Direito Administrativo. A publicação desses estudos reunidos – diga-se de passagem, 
salutar para a dialética que deverá sempre permear o espaço científico – ao invés de infirmar, está a revelar, 
em contrapartida, a existência cada vez mais presente no Direito Público brasileiro de estudos que apontam 
para uma crise de paradigmas do Direito Administrativo na contemporaneidade.
4  Seguimos aqui a ideia de paradigma conforme exposta por Thomas S. Kuhn em seu A estrutura das 
revoluções científicas. 10 ed. São Paulo: Perspectiva, 2011.
5  Neste sentido, Luís Roberto Barroso, Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 374-375.
6  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 70. No mesmo 
local, prossegue o eminente autor em suas considerações sobre o suposto princípio: “[p]roclama a superioridade do interesse da 
coletividade, firmando a prevalência dele sobre o do particular, como condição, até mesmo, da sobrevivência e asseguramento deste último”.
7  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.43.
8  Cf. GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 20. No mesmo 
sentido, v. CRETTELLA JUNIOR, José. Tratado de Direito Administrativo, v. 10, Rio de Janeiro: Forense, 1972, p. 
39.
9  Para maior aprofundamento, v. BINENBOJM, Gustavo. Uma Teoria do Direito Administrativo: direitos fundamentais, democracia 
e constitucionalização. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, pp. 30-31.
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com o processo de constitucionalização do Direito Administrativo. Esse fenômeno contemporâneo, também 
experimentado pelos demais ramos da ciência jurídica10, impôs o irrecusável reconhecimento pelo Poder 
Público do primado da principiologia constitucional11, que consagra a centralidade do sistema de direitos 
fundamentais (v.g., art. 1º, III, e 5º, CRFB/88), recusa a supremacia a priori de um interesse do Estado sobre o 
cidadão12 e rejeita a inviabilização do controle das atividades administrativas “por meio de soluções opacas e 
destituídas de transparência, tais como ´discricionariedade administrativa’, ´conveniência e oportunidade´ e ´interesse 
público’”.13 

Não encampamos, portanto, a concepção de uma supremacia prima facie de um valor, princípio ou 
direito sobre outros. Palmilhando a proposição teórica de Ronald Dworkin segundo a qual os princípios 
jurídicos devem ser coordenados a partir de uma concepção pública de justiça sendo, portanto, apenas aparente 
o conflito entre eles14, incumbe ao intérprete/aplicador do direito, consideradas todas as circunstâncias de 
fato, o dever de extrair qual o interesse a ser tutelado na hipótese enfrentada, considerando não apenas 
a inequívoca unicidade e irrepetibilidade de cada caso mas, sobretudo, a complexidade do ordenamento 
jurídico, composto de princípios e regras, de forma que a ordem jurídica deve ser reconstruída de todas as 
perspectivas possíveis com o propósito de encontrar a norma adequada15 capaz de preservar a coerência e 
a integridade de todo o sistema e de produzir justiça material em cada caso específico.

A alteração dos pressupostos teóricos do Direito Administrativo pela Constituição Federal de 1988 
implicou, ainda, na mudança do foco principal da atuação da Administração Pública, antes calcada no melhor 
interesse do Estado e agora direcionada à realização plena da cidadania (art. 1º, II, CRFB/88), a partir da 
consideração de que o cidadão não é apenas mais um ator da vida democrática do Estado, mas seu “protagonista 
político e jurídico”16. Com essa mudança de perspectiva, o Direito Administrativo deixa de conferir maior 
atenção aos poderes unilaterais do Estado e aos atributos do ato administrativo para direcionar o seu campo 
de estudo, principalmente, à incidência dos princípios constitucionais nas relações jurídico-administrativas e 
ao dever de observância pelo Poder Público dos direitos fundamentais do cidadão-administrado. A partir da 
nova ordem constitucional, o objeto de investigação do Direito Administrativo contemporâneo passa a ser 
fundamentalmente a relação entre a Administração Pública e os administrados.17 

Essa nova perspectiva da atuação estatal corresponde, no plano prático, ao dever de efetivo respeito 
pelo Estado dos direitos dos cidadãos. Respeito à cidadania não é mero discurso político destituído de 
significado: consubstancia dever do Estado de consideração do ser humano como fim em si mesmo e nunca 
mero meio para atingir objetivos coletivos ou outros individuais.18 Nesta pauta, ao cidadão cumpre não apenas 
exercer o papel de definir os fins, meios e limites das ações do Poder Público como, simultaneamente, ser o 
10  A esse respeito, v. BARROSO, Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 360-394.
11  Pensamos não ser necessário lançar maiores considerações sobre o ponto. Sobre o dever de 
observância pelo Estado dos princípios constitucionais, v., por todos, ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. 
2. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, em especial p. 34.
12  Por todos, v. MIRANDA NETTO, Fernando Gama de. Ônus da prova no Direito Processual Público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2009, pp. 119-129.
13  JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 14.
14  A concepção de “integridade” do ordenamento proposta por DWORKIN recusa a ideia de que “diferentes ideologias 
produziram partes diferentes do direito”. O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 325.
15  A ideia de “dimensão de adequação” apresentada por DWORKIN pode ser encontrada em seu O 
império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 277.
16  MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2005,, p. 79. Coerente com esse pensamento, o aludido autor, em outro estudo, teve oportunidade de afirmar 
que, no Estado Democrático de Direito, “a pessoa humana é o centro ético do Estado e do Direito, que existem 
para ´respeitá-la e protegê-la´” (“Juridicidade, pluralidade normativa, democracia e controle social – reflexões 
sobre alguns rumos do Direito Administrativo neste século”. ÁVILA, Humberto. Fundamentos do Estado de 
Direito – Estudos em homenagem ao Professor Almiro do Couto e Silva. São Paulo: Malheiros, 2005, p.112).
17  Neste sentido, BAPTISTA, Patrícia “Os limites constitucionais à autotutela administrativa: o dever 
de observância do contraditório e da ampla defesa antes da anulação de um ato administrativo ilegal e seus 
parâmetros”. In: BARROSO, Luís Roberto (org.). A Reconstrução democrática do Direito Público no Brasil. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2007, pp. 547-548. 
18  Aprofundamos o ponto em outro artigo de nossa autoria: A proibição de comportamento contraditório 
no âmbito da Administração Pública: a tutela da confiança nas relações jurídico-administrativas. Revista Forense v. 
411. Rio de Janeiro: Forense, setembro/outubro, 2010, pp. 157/188.

destinatário imediato dessas ações.19 Tais considerações são indispensáveis para a compreensão do atual papel 
desempenhado pela Advocacia Pública, responsável pelas funções de assessoramento e representação jurídica 
do Estado (art. 131, CRFB/88). Essa instituição, antes identificada tão-somente com a defesa dos interesses 
patrimoniais do Poder Público, passa a ter que pautar o cumprimento de seu munus em consonância com 
os deveres impostos ao Estado pelas normas constitucionais, em especial a observância da moralidade 
administrativa, o respeito aos direitos fundamentais e ao exercício pleno da cidadania.20 

Diante da missão constitucional confiada à Advocacia Pública na contemporaneidade, não podemos 
concordar com a antiga visão de que a essa instituição cumpriria apenas salvaguardar interesses públicos 
secundários, identificados nos interesses meramente fazendários, de arrecadação e proteção do patrimônio 
público, em contraposição aos interesses públicos primários, identificados no interesse da sociedade21. 
Pensamos que essa classificação, embora adotada com certa frequência inclusive pelos Tribunais brasileiros22, 
não encerra critério para determinar a esfera de atuação do Ministério Público e da Advocacia Pública23. 
O rol dos legitimados para a propositura da ação civil pública é exemplo elucidativo neste sentido: além 
do Ministério Público, da Defensoria Pública e das associações, o art. 5º da Lei 7.347/85 também conferiu 
legitimação ativa aos entes federativos e às entidades da administração indireta para postular a tutela dos 
bens constantes do art. 1º do referido diploma normativo, dentre os quais se incluem o meio ambiente e os 
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.24 

Nesta linha de orientação, vale registrar contundente lição de José Afonso da Silva, in litteris: 

A Advocacia Pública assume, no Estado Democrático de Direito, mais do que uma 
função jurídica de defesa dos direitos patrimoniais da Fazenda Pública, mais até 
mesmo do que a defesa do princípio da legalidade, porque lhe incumbe igualmente, e 
veementemente, a defesa da moralidade pública que se tornou um valor autônomo 
constitucionalmente garantido. Não é que essa defesa lhe espaçasse antes do regime 
constitucional vigente. Mas, então, o princípio da moralidade tinha uma dimensão 
estritamente administrativa, quase como simples dimensão da legalidade, ligada aos 
problemas dos desvios de finalidade. Agora não, porque a Constituição lhe deu sentido 
próprio e extensivo, e abrangente da ética pública.25

O papel da Advocacia Pública na contemporaneidade não se limita, portanto, apenas a maximizar 
arrecadação e minimizar despesas, em contraposição ao que seriam os interesses da sociedade. Além disso, 
os Procuradores de Estado não são Procuradores de Governo, sua previsão constitucional consta no capítulo 
dedicado às funções essenciais à Justiça, no título da organização dos Poderes e não no capítulo dedicado ao 
Poder Executivo ou mesmo à Administração Pública.26 Isso demonstra que a Constituição Federal reconhece 
a Advocacia Pública como agente essencial à Justiça: juntamente com o Ministério Público, a Defensoria 

19  Cumpre registrar, neste ponto, o pensamento de Jürgen Habermas, para quem “a co-originariedade da 
autonomia privada e pública somente se mostra quando conseguimos decifrar o modelo da autolegislação através da 
teoria do discurso, que ensina serem os destinatários simultaneamente os autores de seus direitos” (sem os 
grifos no original). Direito e democracia: entre facticidade e validade. vol. I. Tradução de Flávio Beno Siebeneichler. 
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 139.
20  Em sentido semelhante, BINENBOJM, Gustavo. “Advocacia Pública tem um compromisso democrático, voltado à 
preservação da legitimidade política e da governabilidade”. Entrevista publicada no Informativo UNAFE – União dos Advogados Públicos 
Federais do Brasil. Brasília/DF. Ano II, Edição 3, maio/2010 p. 4. 
21  Essa classificação, como se sabe, é oriunda de doutrina italiana, encontrada em ALESSI, Renato. Sistema 
istituzionale del diritto amministratitivo italiano. 3. ed., Milão, Giuffrè, 1960, p.197.
22  v.g., Superior Tribunal de Justiça. MS 11308, 19/05/2008; e Tribunal Regional Federal da 5ª Região. AC 
410516, 01/07/2009.
23  Distinção encontrada, por exemplo, em BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 375.
24  Tecemos maiores considerações sobre a legitimação ativa e o objeto da tutela da ação civil pública 
em artigo publicado alhures: Prescrição e ação civil pública. Revista Dialética de Direito Processual nº 31. São 
Paulo: Dialética, outubro, 2005, pp. 76-87.
25  SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 605.
26  SOUTO, Marcos Juruena Villela. O Papel da Advocacia Pública no controle da legalidade da administração. 
Revista da PGT: Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, n. 1, nov. 2005, p. 36.
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Pública e a Advocacia Privada, “em uma missão de zeladoria de valores, busca a concretização de uma justiça 
em sentido amplo, que é objetivo de todo Estado Democrático de Direito”.27 Por tais razões, pensamos 
ser incompleta a expressão “Fazenda Pública” para designar a presença do Estado na relação processual. 
Muito embora seja de uso corrente na doutrina28 e no discurso judiciário29 e referida em vários dispositivos 
do vigorante Código de Processo Civil30, a expressão “Fazenda Pública” encerra apenas a ideia de que os 
encargos patrimoniais decorrentes da demanda serão suportados pelo erário. A atuação do Estado no 
processo judicial, entretanto, pelas razões brevemente enunciadas neste tópico, não se limita à defesa dos 
cofres públicos. E isso ocorre não somente pelo fato de que a processualística moderna privilegia a tutela 
inibitória, a execução específica e a concreta satisfação dos interesses em detrimento da tutela ressarcitória 
e repressiva, de utilização subsidiária. A principal razão para evitar a expressão é considerar que o Estado 
atua em juízo também – e com maior ênfase – para, dentre outros deveres, preservar a ordem jurídica, 
cumprir a principiologia constitucional, observar os direitos fundamentais, respeitar a cidadania, materializar 
a moralidade administrativa e, em especial, contribuir para o aperfeiçoamento das instituições democráticas 
e, mais especificamente, para o aprimoramento da prestação jurisdicional.31

3. A superação da “crise do Judiciário” como compromisso democrático do Estado
Como se sabe, é ao final da Idade Média, no início do século XVI, que surge o Estado moderno. 

Atribui-se a Nicolau Maquiavel a utilização do vocábulo com essa acepção pela primeira vez em seu famoso 
O príncipe, em 1513.32 Neste processo, o poder político paulatinamente descola-se da Igreja, que conferia 
legitimidade a uma fundamentação dos direitos através de cosmovisões metafísicas ou religiosas, imunes à 
crítica e à reflexão.33 Com as Revoluções Francesa e Inglesa, a soberania desloca seu centro de gravidade do 
monarca para o povo, retirando o poder do rei e o atribuindo à lei, e promovendo a transição histórica que 
superou o absolutismo pelo legalismo, identificado no primado na lei como premissa fundamental do Direito. 

A partir da apropriação do poder decisório por meio do monopólio da prestação jurisdicional, os 
Estados modernos passam a exercer sua dominação política através da lógica da racionalidade da jurisdição 
estatal. Como arguciosamente ponderam Delton Meirelles e Luiz Cláudio Gomes, esse processo de 
substituição da legitimidade carismática ou tradicional pela dominação burocrático-racional não ocorreu de 
forma linear ou universal. Partindo de uma metodologia histórica crítica, que rejeita uma teoria do progresso 
linear e contínuo das instituições, os referidos autores ressaltam que, “pelo menos no Ocidente, houve sucessivos 
conflitos entre a maximização dos poderes estatais e autonomia privada, especialmente se compararmos a tradição 
liberal anglo-americana e o estatismo continental europeu”.34

Cortando para o modelo brasileiro recente, sabe-se que a Constituição Federal de 1988 passou a 
conferir grande importância institucional ao Poder Judiciário não apenas ao cometer aos órgãos jurisdicionais 
o poder-dever de apreciação de toda e qualquer alegação de lesão ou de ameaça a direito (art. 5º, XXXV), como 
também ao fazer explícita opção política em prol (i) do amplo acesso à Justiça pelos cidadãos, ao determinar, 
v.g., a criação dos “juizados especiais” (art. 98), que possibilitam a obtenção de prestação jurisdicional sem 

27  SANTOS, Valkiria Silva. “Advocacia-Geral da União: perspectivas, atribuições e proteção de direitos 
fundamentais”. In: GUEDES, Jefferson Carús; NEIVA, Juliana Sahione Mayrink (coord.). Publicações da Escola da 
AGU: pós-graduação em direito público – PUC-MG: coletânea de artigos. Brasília: Advocacia-Geral da União, 2010, 
p. 353.
28  Por todos, v. CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 6. ed. São Paulo: Dialética, 2008.
29  Por todos, v. STJ, REsp 1245487/SC, 2ª Turma, DJe 30/05/2011.
30  De que são exemplos os arts. 27, 188, 277, 1.002 e 1.007, CPC.
31  Sobre esta função da Advocacia Pública, v., por todos, SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à 
Constituição. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 606.
32  DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 51.
33  HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Volume I. Tradução de Flávio 
Beno Siebeneichler. 2. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2010, p. 131.
34  MEIRELLES, Delton R. S; GOMES, Luiz Cláudio Moreira. Tribunal do Júri: sobrevivente da experiência republicana 
(1832/1841) Rio de Janeiro. XIII Encontro de História. Associação Nacional de História Seção Regional do Rio de Janeiro 
(ANPUH-RJ), 2008. Como observam os referidos autores, sem embargo das diferenças entre os métodos para a 
investidura de seus magistrados, fato é que os Estados Modernos de índole racional-burocrática adotam 
a profissionalização dos juízes como método coerente com esse modelo jurídico predominante, também 
adotado no Brasil (art. 93, CRFB/88)

quaisquer ônus ao interessado; e (ii) da ampla possibilidade de impugnação das decisões jurisdicionais, ao 
organizar o Poder Judiciário em graus diferentes de jurisdição, estabelecendo atribuição primordialmente 
recursal para os Tribunais (v.g, arts. 102, II e III, 105, II e III, e 108, II). 

Com isso, a partir da Constituição de 1988, verificou-se verdadeira explosão de demandas e 
recursos. O número de causas novas e recursos no Judiciário se multiplica velozmente. Apenas para usar um 
exemplo concreto: no ano de 1988, logo após a criação do Superior Tribunal de Justiça, foram distribuídos 
6.103 processos àquele Tribunal. No ano de 2010, esse total passou para 228.981, número alcançado após 
a aplicação da Lei 11.672/2008, que instituiu procedimento para o julgamento de recursos repetitivos no 
âmbito daquela Corte. No ano de 2007, antes portanto da edição da referida lei, ao Superior Tribunal de 
Justiça foram distribuídos 313.364 processos.35 E estamos cuidando apenas de uma Corte Superior, com 
competência taxativa (art. 105, CRFB/88) e que, por exemplo, não possui competência para o julgamento de 
recursos oriundos dos juizados especiais. Assim, não é preciso grande esforço para perceber que ainda mais 
dramática é a situação atualmente vivenciada pelos demais órgãos judiciários do nosso país. 

O excesso de demandas resulta, na prática, no acúmulo progressivo de processos no Poder Judiciário 
e, como consequências mais graves, a morosidade da prestação jurisdicional e a falta de efetividade do 
processo, isto é, a falta de concretização das normas jurídicas no mundo fenomênico. É diante de tal panorama 
que o Presidente da Comissão encarregada da elaboração de um novo Código de Processo Civil afirmou 
que os principais objetivos daquela Comissão serão o de “resgatar a crença no Judiciário e tornar realidade a 
promessa constitucional de uma justiça pronta e célere”.36 De fato, fenômeno observado atualmente na maior 
parte do mundo e também no Brasil37, a lentidão da Justiça seguramente consubstancia fator de degradação 
da legitimação do Poder Judiciário perante a sociedade contemporânea.38 Além das mudanças que devem 
ocorrer no plano legislativo, o Poder Judiciário deve caminhar em direção, por exemplo, à adoção de novas 
técnicas de solução de conflitos, e à qualificação de pessoal e utilização de recursos materiais adequados 
às necessidades atuais, dentre outras medidas que aumentem a sua eficiência e diminuam a morosidade da 
prestação jurisdicional. Empreendimentos como os mutirões de conciliação e a crescente virtualização dos 
procedimentos são bons exemplos da modernização pela qual passa a Justiça brasileira.

Essa tarefa, todavia, não é apenas do Legislativo ou do Judiciário. Em um Estado cuja Constituição 
democrática elegeu como fundamento a dignidade humana (art 1º, III), como objetivo promover o bem de 
todos (art. 3º, IV) e como direito fundamental a duração razoável do processo (art.5º, LXXVIII), a superação 
da crise do Judiciário é um compromisso a ser assumido por todos os atores participantes do sistema de 
prestação da justiça: Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública e Privada, entidades de classe, 
enfim: pelas instituições e pela sociedade. A todos compete pensar e atuar em favor de um modelo eficiente 
de justiça. Essa postura passa a enfocar o problema não a partir da responsabilização pela ineficiência do 
Judiciário mas, sim, na perspectiva das propostas de sua superação pelos atores envolvidos. 

Neste cenário, cumpre à Advocacia Pública contribuir para viabilizar a prestação adequada 

35  Todos os dados aqui enunciados foram obtidos a partir do sítio eletrônico do Superior Tribunal de 
Justiça: http://www.stj.gov.br/webstj/Processo/Boletim/verpagina.asp?vPag=1&vSeq=168. Acesso em 11/06/2011.
36  Palavras proferidas pelo Ministro Luiz Fux. Fonte: http://www.senado.gov.br/noticias/senado-lanca-anteprojeto-
do-novo-codigo-civil-licitacoes-contratos-e-catalogo-de-obras-de-arte-na-bienal-de-sp.aspx. Acesso em: 13/06/2011. De 
acordo com informações da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o Índice de Confiança da Justiça (ICJBrasil), 
feito pela Faculdade de Direito de São Paulo da referida instituição, caiu nos primeiros três meses de 2010. 
A queda é algo recorrente, no último trimestre do ano passado, foi registrado um índice de 4,2 enquanto 
que no trimestre anterior era de 4,4. O ICJBrasil ocorre desde o ano de 2009 e para que seu cálculo 
seja feito, variando em uma escala que vai de 0 a 10 pontos, foram entrevistados um contingente de 1.570 
cidadãos na Bahia e nos estados de Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São 
Paulo e no Distrito Federal. Enquanto Minas Gerais apresentou o maior índice (4,4), Pernambuco foi o mais 
descrente na Justiça (4,1). De todas as pessoas que foram entrevistas, 46% já recorreram à Justiça ou mora 
com alguém que o fez. O mais preocupante é que 64% afirmaram achar o judiciário pouco ou nada honesto. 
Enquanto 59% acreditam que a influência política domina o judiciário, 78% disseram que o acesso à Justiça 
é algo caro. Fonte: http://www.bahianoticias.com.br/justica/noticias/2011/03/03/40940,confianca-da-populacao-na-justica-tem-
caido.html. Acesso em 13/06/2011.
37  Por todos, v. ALBUQUERQUE, Mario Pimentel. O órgão jurisdictional e a sua função. Estudos sobre a 
ideologia, aspectos críticos, e o controle do Poder Judiciário. São Paulo: Malheiros, 1997, pp. 82-85. 
38 Cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 141. 
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e tempestiva da Justiça. Ainda mais diante do notório expressivo volume de causas nas quais o Estado 
figura como parte.39 Essa circunstância só aumenta a responsabilidade desta instituição, que deve contribuir 
decisivamente para reverter o quadro de absoluto entupimento de processos que tramitam no Judiciário 
brasileiro. Além disso, como temos sustentado neste estudo, o foco principal de atuação do Poder Público 
na contemporaneidade é o cidadão e, coerente com esse compromisso, pensar a prestação jurisdicional na 
perspectiva do jurisdicionado significa procurar uma maior aproximação do Poder com a sociedade. Assim, 
é dever também da Advocacia Pública procurar fórmulas capazes de auxiliar o Estado brasileiro a tornar 
mais célere, mais eficiente, a atividade de prestação jurisdicional e atuar sempre em consonância com este 
objetivo. 

4. Contribuições da advocacia pública para a efetividade da prestação jurisdicional
Partindo da premissa de que à Advocacia Pública não compete apenas a defesa do erário mas, sim, o 

respeito às normas constitucionais e aos direitos fundamentais (tópico 2) e apoiado no pressuposto de que 
cabe também a esta instituição, como responsável pelo assessoramento e representação jurídica do Estado, 
contribuir para a superação da crise do Judiciário brasileiro (tópico 3), teceremos considerações, no presente 
tópico, sobre medidas que a serem empreendidas pela Advocacia Pública em favor do aperfeiçoamento da 
prestação da jurisdição.

No plano institucional, podemos apontar duas medidas: (i) a edição de súmulas para a uniformização 
de entendimentos sobre questões jurídicas controvertidas, principalmente orientadas para temas que 
estejam a acarretar alto índice de postulações judiciais. Sempre que inequívoco o direito do cidadão nessas 
questões, os enunciados devem expressamente orientar seus membros a não insistirem no prolongamento 
das demandas, seja ao reconhecer a procedência do pedido, seja ao renunciar ou mesmo desistir do recurso; 
(ii) o reconhecimento de independência funcional dos procuradores integrantes dos quadros da Advocacia 
Pública de forma a garantir o desempenho de suas funções essenciais à justiça sem interferências indevidas e 
sem que haja constrangimento, por qualquer modo, do agente nelas investido40. 

No desempenho da função de assessoramento do Estado, deve o advogado público utilizar não apenas 
as regras infralegais como parâmetro de juridicidade do ato administrativo mas, também e principalmente, 
as normas constitucionais. Com a constitucionalização do Direito Administrativo, não se concebe mais a 
existência de liberdade decisória da Administração Pública infensa ou mesmo livre da incidência das regras e 
princípios constitucionais.41 Além disso, deverá sempre ser considerado como parâmetro de validade do ato 
administrativo examinado a conduta anterior levada a efeito pela própria Administração Pública, pois a teoria 
das autolimitações administrativas, projeção do princípio de proibição ao comportamento contraditório no 
âmbito das relações jurídico-administrativas, impõe que a Administração Pública, no desempenho de suas 
inúmeras funções, se autovincule aos atos por ela praticados.42 Nesta direção, a Advocacia-Geral da União 
editou sua Súmula de nº 34, que enuncia que “não estão sujeitos à repetição os valores recebidos de boa-fé pelo 
servidor público, em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da Administração Pública”.43 
Esse verbete concretiza o dever de proteção da confiança legítima no espaço das relações de Direito Público.

39  A título meramente ilustrativo, v. matéria recentemente veiculada no sítio eletrônico do Conselho da Justiça Federal a 
respeito do excesso de demandas nos juizados especiais federais: “CJF e CNJ querem resolver gargalos dos juizados”: http://www.
jf.jus.br/cjf/noticias-do-cjf/cjf-e-cnj-querem-resolver-gargalos-dos-juizados. Acesso em 06/06/2011.
40  Neste sentido se pronunciou Diogo de Figueiredo Moreira Neto em palestra sobre “A responsabilidade do Advogado de 
Estado”, exposição apresentada em 31 de outubro de 2007 no auditório da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro.
41  Segue-se, aqui, posição defendida por BINENBOJM, Gustavo. Uma Teoria do Direito Administrativo: direitos 
fundamentais, democracia e constitucionalização. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, pp.314-316. No mesmo 
local, assevera o autor que existem graus de vinculação à juridicidade, conforme sejam os atos administrativos 
vinculados por regra (vinculação maior), por conceitos jurídicos indeterminados (vinculação intermediária) ou 
diretamente por princípios (vinculação menor). Daí decorre que o grau de controlabilidade judicial dos atos 
administrativos deverá ser proporcional ao grau de vinculação da Administração Pública à juridicidade. Além 
disso, nas hipóteses em que, pela alta complexidade e especificidade da matéria, careça o Poder Judiciário de 
parâmetros seguros e objetivos para aferir a juridicidade do ato administrativo, menor deverá ser o controle 
exercido.
42  Por todos, v. ARAGÃO, Alexandre Santos. Teoria das autolimitações administrativas: atos próprios, 
confiança legítima e contradição entre órgãos administrativos.  Revista de Direito do Estado nº4. Rio de Janeiro: 
Renovar, outubro/dezembro de 2006, pp. 231-244.
43  Editada em 16 de setembro de 2008. Publicada no DOU, Seção I, de 17/09; 18/09 e 19/09/2008.

Finalmente, como representante do Estado em Juízo, é vastíssima a possibilidade de contribuição da 
Advocacia Pública para a superação da crise de efetividade do processo: reconhecer a procedência do pedido 
nos casos em que seja evidente o direito do cidadão, entabular acordos nas demandas em que estiver bem 
demonstrado o direito pelo administrado, deixar de recorrer quando se afigurar pouco provável a reforma 
da decisão proferida contra a tese apresentada pelo Poder Público. Tais medidas sinalizam ao jurisdicionado 
que o Estado possui o compromisso democrático de considerar o cidadão como finalidade principal e não 
como mero meio para obtenção de outros fins. A proposta de transação judicial, por exemplo, além de 
instrumento de pacificação social, consubstancia indicação pelo Estado de que pretende evitar os efeitos 
perniciosos do prolongamento dos litígios. Ademais, o prolongamento do litígio nas causas manifestamente 
favoráveis ao administrado apenas eternizaria o estado de insegurança jurídica. Nestes casos, nem mesmo o 
interesse meramente fazendário seria tutelado com a insistência no litígio, pois o prolongamento da demanda 
aumentaria o valor do montante devido, em se tratando de decisões condenatórias contra a Fazenda Pública. 
Tais instrumentos são importantes para a efetivação da prestação jurisdicional e representam a utilização 
responsável do sistema judiciário pelo Estado, consistente na plena consciência da Advocacia Pública das 
implicações que sua postura no litígio irá carrear não apenas à parte contrária, mas ao sistema judiciário, ao 
próprio Estado e à sociedade.

5. Conclusões      
A constitucionalização do Direito Administrativo impôs a observância pelo Poder Público do 

primado da principiologia constitucional, que consagra a centralidade do sistema de direitos fundamentais 
e recusa a supremacia apriorística de um interesse do Estado sobre o cidadão. Implicou, ainda, na mudança 
do foco principal da atuação da Administração Pública, antes calcada no melhor interesse do Estado e agora 
direcionada à realização plena da cidadania. É nesse contexto que se compreende o atual papel da Advocacia 
Pública, antes identificada tão-somente com a defesa dos interesses patrimoniais do Poder Público, e agora 
comprometida com as normas constitucionais, em especial, a observância da moralidade administrativa, o 
respeito aos direitos fundamentais e ao exercício pleno da cidadania. 

À Advocacia Pública também incumbe o dever de contribuir para a superação da crise do Judiciário 
brasileiro, cujas principais causas são a morosidade da prestação jurisdicional e a falta de efetividade do 
processo. Não apenas em razão do Estado figurar como parte em número expressivo de demandas como, 
principalmente, por caber a ela promover o aperfeiçoamento das instituições democráticas. Pensamos que 
a Advocacia Pública poderá contribuir para a diminuição da morosidade da prestação jurisdicional e para a 
efetividade do processo se adotar medidas no plano institucional (edição de súmulas para a uniformização de 
entendimentos sobre questões jurídicas controvertidas e o reconhecimento de independência funcional dos 
advogados públicos); no plano do assessoramento jurídico (aplicação das normas constitucionais e da teoria das 
autolimitações administrativas); e no plano judicial (reconhecimento da procedência do pedido, propositura 
de acordos e dispensa de recursos). 
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O presente trabalho é fruto de pesquisa de mestrado, ainda em fase inicial, desenvolvida no âmbito do 
Programa de Pós-graduação em Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba – área de concentração 
em Direito Humanos. Tem como objetivode estudo o desenvolvimento do conceito de defensor de Direitos 
Humanos, assim como seu reconhecimento e a difícil realidade que estes enfrentam no desempenho de suas 
atividades. Defensores são aqueles que individual ou coletivamente desempenham atividades que promovem 
ou reivindicam o cumprimento desses direitos, são os ativistas, movimentos sociais, ongs, assessores populares, 
dentre outros. Acredita-se que tal conceito foi formulado no momento em que as lutas populares migraram 
para o paradigma “triunfante” dos Direitos Humanos e desse encontro novas possibilidades emancipatórias 
se descortinaram no campo da teoria e práxis dos mesmos. Assim, o conceito de defensor só pode ser 
compreendido dentro dos marcos e lutas pela concretização de tais direitos e das respostas violentas a estas. 
Partimos do entendimento dos Direitos Humanos como uma categoria histórica, complexa e heterogênea, 
que traduz em seu bojo lutas pela dignidade.  Esta compreensão implica que os direitos humanos estão em 
permanente processo de construção, a partir das lutas que os homens travam por sua emancipação e das 
transformações que estas produzem. Desta forma, os defensores de Direitos Humanos desempenham um 
papel fundamental nas lutas por emancipação, sendo importantes atores na construção de uma sociedade que 
se paute pelo respeito a esses direitos, ganhando destaque a necessidade de sua proteção. Utilizaremos como 
refererencial teórico para produção deste trabalho autores como: Costas Douzinas, Boaventura de Sousa 
Santos, Joaquín Herrera Flores e Norberto Bobbio. 

Palavras-chave: Direitos Humanos; Denfensor de Direitos Humanos; Lutas populares; Promoção; Proteção
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GT – Movimentos Sociais e Direito

Resumo

O presente estudo se propõe a debater a questão dos Movimentos Sociais que lutam pela efetivação do 
direito à moradia, no âmbito Estado Democrático de Direito e mínimo exercício da cidadania, levando em 
consideração a lógica perversa da arena política e dos espaços públicos. A discussão permeia o contexto 
histórico, social e político, analisa a perversa arena social, na qual há um elevado déficit habitacional. Analisa, 
ainda, os mecanismos inseridos no texto constitucional que versam acerca do direito à moradia, bem como 
os meios para sua efetivação. Dessa forma, após debater tais questões, pontuamos acerca das atuais políticas 
públicas de moradia, demonstrando sua insuficiência real, assim como seus elevados entraves burocráticos.

Palavras Chave: Movimentos Sociais; Exercício da Cidadania; Constituição; Direito à moradia.
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Resumo: O presente trabalho traz por objeto a expressão da política de cotas para afro-descendentes enquanto 
instituto de ação afirmativa na promoção de direitos no Brasil. Em tempo de lutas por direitos sociais, em que 
as políticas de viés afirmativo emergem como respostas às reivindicações realizadas por diferentes grupos 
de movimentos sociais, em que também, a reivindicação por cotas para afro-descendentes não se limita à 
educação superior – sendo pleiteadas nos âmbitos do mercado de trabalho, da pós-graduação, do concurso 
público, dentre outros – interessa refletir a gênese da ação afirmativa no Brasil no contexto da atuação 
política realizada, especialmente, pelo movimento social negro, no processo de elaboração e implementação 
de medidas afirmativas. De maneira especial, o fio condutor do estudo se constitui na apreensão e análise 
do significado do movimento negro enquanto “personagem” na defesa e efetivação “do programa das cotas 
raciais” na universidade. A partir da experiência pioneira da política pública no cenário das universidades 
estaduais do Rio de Janeiro, recupera-se o momento de reivindicação do sistema de cotas raciais, por meio 
da análise de entrevista semi-estruturada com o presidente da Fundação Educafro (Educação e Cidadania de 
Afro-descendentes e Carentes), Frei David Raimundo Santos. Atenta-se para a especificidade da participação 
ativa da entidade Educafro na implementação da lei de reserva de vagas para negros e para os argumentos 
utilizados, sobretudo, os de justiça social e,ou cultural; por conseguinte, a partir de análises de documentos, 
avança-se buscando identificar outras lideranças de movimento negro envolvidas na constituição e defesa de 
políticas de cotas para afro-descendentes, em nome de quem eles falam e de quais argumentos se utilizam.

Palavras-chave: Ação Afirmativa; Direitos; Reconhecimento; Movimento Negro; Cotas 
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O PAPEL DO MEDIADOR EM MEIO ÀS TENSÕES PSICOLÓGICAS DOS CONFLITOS DE 
FAMÍLIA

Fabiana Alves Mascarenhas1

RESUMO
O seguinte trabalho incita uma discussão acerca do instituto da mediação como ferramenta de solução de 
conflitos, especialmente na seara familiar, abordando a sua dificuldade em ser incorporado ao ordenamento 
jurídico brasileiro, pela cultura enraizada a partir da idéia de Estadania. No atual momento de crise do 
Judiciário, conseqüência da própria crise do Estado, se torna urgente priorizar um método mais humanístico 
que garanta, com maior qualidade, a obtenção da Justiça. Nesta esteira, lança o olhar para o papel do mediador, 
figura destacada, enumerando seu leque de atuação dentro do processo de família e as qualidades que 
devem ser trabalhadas no sentido de torná-lo apto a ser o eficaz condutor das tensões provenientes destas 
demandas.  Para reforçar os argumentos a favor da mediação, é utilizada a Teoria do Agir Comunicativo de 
Habermas, uma vez que, baseado em princípios de ideal de fala e de comunicação do mediador em relação aos 
mediandos, e destes entre si, conclui-se que há real possibilidade de executar e pôr em prática adequadamente 
toda a sistemática proposta. A hipótese é de que a prática estimula este agir em uma sociedade marcada 
pelo individualismo, pelo conflito, pela relação adversarial e competitiva, ou seja, do predomínio do agir 
instrumental. Sugere-se o deslocamento da ênfase das soluções (para os próprios sujeitos da relação), tendo 
como marcos teóricos a cultura da pacificação, a democracia constitucional-deliberativa e o princípio da 
intervenção mínima do Estado e da máxima cooperação entre as partes. Tornar a justiça atingível aos cidadãos 
é a melhor maneira de fazer com que a mesma seja valorizada e perseguida, consolidando um verdadeiro 
Estado Democrático de Direito.
PALAVRAS-CHAVE: Mediador de Conflitos; Mediação; Conflitos de Família; Crise do Judiciário; Acesso à 
Justiça.

ABSTRACT
The following paper encourages a discussion of the institute of mediation as a tool to resolving conflicts, 
especially in the family area, addressing the difficulties of being incorporated into the Brazilian legal system, 
because of the culture rooted from the idea of   Estadania. At the present moment of crisis in the judiciary, 
result of the own crisis of the state, it is urgent to prioritize a more humanistic method that guarantees, 
with higher quality, the attainment of justice. On this track, throws the focus to the role of the mediator, 
a prominent figure, enumerating its range of activities into the family process and the qualities that should 
be worked on in order to make it fit to become the efficient conductor of the tensions arising from these 
claims. To strengthen the arguments in favor of the mediation, is used the theory of communicative action 
of Habermas, since, based on principles of ideal speech and communication of the mediator regarding the 
parties, and these among themselves, we conclude that there is a real possibility to execute and implement 
properly all the systematic proposal. The hypothesis is that the practice encourages this act in a society marked 
by individualism, by adversarial conflict and competitive relationship, in other words, the predominance of 
the instrumental action. It is suggested to dislocate the emphasis of the solutions (for the subjects of the 
relationship), taking as theoretical frameworks the culture of peace, a deliberative-constitutional democracy, 
and the principle of minimum intervention of the state and maximum cooperation between the parties. Make 
the ideal of justice attainable for citizens is the better way of making it prized and pursued, consolidating a 
true democratic state.
KEY WORDS: Mediator;  Mediation;  Family Conflicts;  Judiciary Crisis;  Access to Justice.

SUMÁRIO: Introdução – 1.O acesso à justiça através dos métodos alternativos de solução de conflitos – 
2.Culto à comunicação e ao diálogo – 3.Um novo desenho para as relações familiares – 4.O mediador como 
propulsor do diálogo – 5.Panorama brasileiro – Considerações Finais – Referências Bibliográficas.

1 Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Juiz de Fora – Juiz de Fora/
MG. Graduanda em Direito pelas Faculdades Integradas Vianna Júnior – Juiz de Fora/MG. Pesquisadora do 
Laboratório Fluminense de Estudos Processuais – LAFEP/ UFF – Niterói/RJ (famascarenhas@live.com)

INTRODUÇÃO
 Subsiste-se um contexto existencial delicado, com a eclosão de uma globalização desenfreada, 
onde barreiras geográficas são suprimidas devido à velocidade com que os dados circulam, tendências são 
disseminadas à razão de segundos, a informação em alguns casos se torna mais poderosa que os bens materiais, 
e o poder político é por vezes utilizado beirando o totalitarismo.
 Neste enredo, entre as tensões dialéticas da modernidade ocidental, e da crise que as atravessa, 
sobra pouco espaço para a valorização do material humano, e coloca-se o problema de saber como tornar 
os direitos humanos um recurso político ao mesmo tempo cultural e global, efetivando a inclusão do outro, 
dirimindo as diferenças e instituindo o diálogo como instrumento de emancipação social.
 Graças ao exposto, a vida em sociedade tem se tornado mais complexa e as relações humanas 
mais latentes, logo, os dissensos são acentuados, e o aparato estatal não encontra vazão para garantir, com 
eficiência, a pacificação social.
 É baseado neste pano de fundo que este artigo pretende justificar a consolidação do uso dos métodos 
alternativos de solução de conflitos, neste caso específico, a mediação, prática ainda não regulamentada no 
ordenamento jurídico brasileiro, destarte nutra um grande potencial capaz de auxiliar na construção de uma 
sociedade mais consciente e hábil a perseguir o ideal de seus direitos.

Será feita uma abordagem, dentro de nossa atual crise no sistema judiciário, dos benefícios da instituição 
da mediação e suas características, especialmente na seara do Direito de Família, esta no seu atual desenho 
proveniente das múltiplas possibilidades advindas do atual perfil eudemonista, tomando o conceito de “agir 
comunicativo”, de Habermas, como legitimador de uma relação entre sujeitos iguais no diálogo, no sentido da 
construção de um espaço público democrático. 

Traça-se um perfil sobre as características e o perfil do profissional de mediação, para que seja ele o 
meio eficaz de desconstrução de conflitos e construção de oportunidades de diálogo e, consequentemente, 
ferramenta de pacificação social.

Na esteira desta temática, lança-se o olhar sobre as dificuldades do instituto da mediação em ser 
devidamente regulado através da análise crítica ao recente veto presidencial à mediação na sanção da Lei da 
Alienação Parental. 
 Precisa-se acreditar que o diálogo consiste no instrumento verdadeiramente eficaz para garantir 
a prática da cidadania, pois tornar a justiça atingível aos cidadãos é a melhor maneira de fazer com que a 
mesma seja valorizada e perseguida pelos mesmos, criando, assim, a consolidação de um verdadeiro Estado 
Democrático de Direito.    

1.O ACESSO À JUSTIÇA ATRAVÉS DOS MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE 
CONFLITOS

Observa-se um momento de aguda crise em nosso sistema Judiciário. Há uma efetiva sobrecarga de 
demandas frente ao número de juízes e auxiliares, além de se contar com um processo muito complexo, que 
de tão formal acaba se distanciando do cidadão comum. As decisões “por atacado”, muito mais amparadas 
nas jurisprudências do que na análise dos casos em concreto, juntamente à morosidade da Justiça têm 
como consequencias a perda da efetividade das decisões jurídicas, a impunidade, a sensação de injustiça e a 
descrença gradativa nas instituições jurídicas como promotoras de estabilidade social, requisitos estes que 
obstam o exercício efetivo da democracia, uma vez que o garantidor da realização dos direitos individuais é 
o Estado, através do próprio Judiciário.

Este é o ponto de partida para entender a aclamada crise da jurisdição a partir da crise do próprio 
Estado, onde incapaz de impor uma regulação social, e aprisionado entre um nível internacional mais co-ativo 
e um nível infranacional que procura libertar-se de sua tutela, este se encontra em uma crise de legitimidade.2 

E é neste cenário que surge a necessidade de uma reestruturação do acesso à Justiça. Segundo Luiz 
Guilherme Marinoni: 

(...) acesso à justiça quer dizer “acesso a um processo justo, a garantia de acesso a 
uma justiça imparcial, que não só possibilite a participação efetiva e adequada das 
partes no processo jurisdicional, mas que também permita a efetividade da tutela 
dos direitos, consideradas as diferentes posições sociais e as específicas situações de 
direito substancial. Acesso à justiça significa, ainda, acesso à manifestação e à orientação 

2  ROTH. O Direito em crise: fim do Estado Moderno? in: FARIA. Globalização econômica: implicações e 
perspectivas.



749748

jurídicas e a todos os meios alternativos de composição de conflitos.3 
O ponto é que não há como desafogar o Judiciário por atos administrativos, de gestão ou de 

disponibilidade de verbas. É preciso admitir que se faz necessária uma substancial mudança de mentalidade 
acerca desta realidade, definida como consciência de que os problemas são todos ligados numa rede subjacente 
global, e por isso, de maneira alguma constituem fatos isolados autônomos.4 

Hoje em dia não há como se falar em acesso à Justiça sem vislumbrar a utilização de métodos 
alternativos de solução de conflitos, visando assegurar e garantir a aplicação dos direitos ameaçados em 
questão, uma vez que cada vez mais o Judiciário vem sendo atravessado pelas justiças emergentes, nos âmbitos 
nacionais e internacionais, representadas por formas extra oficiais de tratamento das demandas. Não significa 
negar a prestação jurisdicional por parte do Estado, mas propor alternativas porventura até menos onerosas 
e mais rápidas para a satisfação das controvérsias, com métodos mais humanísticos, que garantam, com maior 
qualidade, a obtenção da justiça.

No rol destes métodos alternativos de solução de conflitos, destaca-se o instituto da mediação, que 
nas palavras de Marilene Marodin e John Haynes:

(...) é o processo no qual uma terceira pessoa – o mediador – auxilia os participantes 
na resolução de uma disputa. O acordo final trata o problema com uma proposta 
mutuamente aceitável e será estruturado de modo a manter a continuidade das 
relações das pessoas envolvidas no conflito.5 

Logo, não há parte vencedora ou parte perdedora. É composto um acordo pela flexibilização de 
ambas as partes, tendo o diálogo como instrumento facilitador, incitado pela figura do mediador.

É possível observar que o principal objetivo da mediação é o restabelecimento da comunicação entre 
as partes envolvidas, uma vez que esta, em meio a um conflito, fica prejudicada, tensa, acabando por aumentar 
a intensidade do mesmo. O papel do mediador é melhorar a capacidade de comunicação entre os mediandos 
na busca de uma solução conjunta para o problema.6

Justamente por esta característica da promoção da comunicação, a mediação encontra terreno fértil 
nas questões de âmbito familiar, onde há preocupação fundamental com a preservação emocional das partes. 
Ao reconhecer e atuar no universo sentimental das crises envolvendo a família, o processo da mediação 
permite o reconhecimento, por meio das partes, de que as emoções são tanto parte do problema como de 
sua solução, e que uma vez encaradas e clareadas, facilitam a reorganização das funções, papéis e obrigações 
da família. Neste sentido, Águida Arruda Barbosa enfatiza:

(...) A mediação é uma estrutura que se apóia na dicotomia pensamento/sentimento, 
exigindo mudança de mentalidade para se valer desta prática, pressupondo estudos 
que contemplam o entendimento da essência da efetiva demanda jurisdicional, que 
vem a ser o reconhecimento do valor maior da vida em sociedade – a cidadania – que 
promove a inserção do homem enquanto ser social, porém, a inovação a ser agregada 
é a consciência de que o humano é, sobretudo, um ser afetivo.7

Ainda nessa esteira, nas palavras de Carreira Alvim:
(...) o direito só se transforma em justiça quando passa pela alma, pelo sentimento 
de quem julga. A lei, dizia São Tomás de Aquino, “padece do pecado original”, que é 
ser uma “regra geral a aplicar-se a casos particulares”. É uma roupa que não serve 
em todos os corpos, a não ser que haja um “costureiro habilidoso”, para fazer com 
que ela sirva, tanto nas pessoas grandes, como nas pequenas; tanto nos ricos como 
nos pobres. Aí teremos, então, justiça. E é por isso que justiça não é privilégio de juiz 
togado. Aliás, a verdadeira justiça é aquela feita com base nos princípios da equidade; 
aquela que é feita para cada caso; aquela que, ainda que moldada na lei, atende às 
circunstâncias peculiares, específicas, de cada caso concreto.8

3  MARINONI. Novas linhas do processo civil. 4. ed. p. 28.
4  BARBOSA. Mediação Familiar: instrumento para a reforma do judiciário. In: PEREIRA. Afeto, Ética, Família 
e o Novo Código Civil Brasileiro. Anais do IV Congresso Brasileiro de Direito de Família. p. 387.
5  HAYNES; MARODIN. Fundamentos da Mediação Familiar. p. 11.
6  OSTERMEYER. Realizar La Mediación. In: DUFFY; GROSCH; OLCZAC. La Mediación y sus contextos 
de aplicación – uma introdución para profesionales e investigadores.
7  BARBOSA. Mediação Familiar: instrumento para a reforma do judiciário.  In: PEREIRA. Afeto, Ética, Família 
e o Novo Código Civil Brasileiro. Anais do IV Congresso Brasileiro de Direito de Família. p. 387.
8  ALVIM. Arbitragem e o Poder Judiciário: convergências e divergências. in: 1° Seminário Internacional 

Apesar do movimento global que abraça tanto a mediação como os outros métodos alternativos de 
solução de conflitos, estes institutos não têm encontrado muita aceitação ao ingressar em nossas fronteiras.
 
2.CULTO À COMUNICAÇÃO E AO DIÁLOGO

 A sociabilidade é condição inerente à própria essência humana. De acordo com Sartre, os homens 
estão condenados a serem livres por não poderem abdicar de sua liberdade sem abrir mão de sua condição 
humana, lógica esta que se reflete no tocante à convivência com seus iguais.
 Decorrente da necessidade de conviver e de se envolver com o outro, também se mostra inevitável 
à realidade humana a existência dos conflitos, situações naturais das relações humanas, provocados por 
desgastes de relacionamentos, construção de interesses específicos, divergências de expectativas, dentre 
outros. 
 A sociedade sempre buscou, de alguma maneira, resolver estes conflitos, seja da forma litigiosa ou 
consensual. A própria prática da mediação, como meio de atingir a finalidade da pacificação, remonta aos idos 
de 3000 a.C. na Grécia.9
 Na cultura cristã, pode-se verificar este intento no texto bíblico concernente à correção fraterna:

(...) Se o seu irmão pecar, vá e mostre o erro dele, mas em particular, só entre vocês 
dois. Se ele der ouvidos, você terá ganho seu irmão. Se ele não lhe der ouvidos, tome 
com você mais uma ou duas pessoas, para que toda questão seja decidida sob a 
palavra de duas ou três testemunhas. Caso ele não dê ouvidos, comunique à Igreja.10

 A mediação segue também firmemente amparada pelos Direitos Humanos, na medida em que se tem 
resguardado pela Constituição Federal os Direitos Fundamentais da Pessoa Humana, conforme preleciona 
Ingo Wolfgang Sarlet:

(...) na condição de limite da atividade dos poderes públicos, a dignidade necessariamente 
é algo que pertence a cada um e que não pode ser perdido ou alienado, porquanto, 
deixando de existir, não haveria mais limite a ser respeitado (este sendo considerado o 
elemento fixo e imutável da dignidade). Como tarefa (prestação) imposta ao Estado, a 
dignidade da pessoa reclama que este guie as suas ações tanto no sentido de preservar 
a dignidade existente, quanto objetivando a promoção da dignidade, especialmente 
criando condições que possibilitem o pleno exercício e fruição da dignidade, sendo, 
portanto, dependente (a dignidade) da ordem comunitária, já que é de se perquirir 
até que ponto é possível ao indivíduo realizar ele próprio, parcial ou totalmente, suas 
necessidades existenciais básicas, ou se necessita, para tanto, do concurso do Estado 
ou da comunidade (este seria, portanto, o elemento mutável da dignidade).11 

 A implementação das práticas discursivas e narrativas da mediação convergem diretamente ao 
pensamento de Habermas, para quem “sob as condições de uma compreensão pós-metafísica do mundo, só 
tem legitimidade o direito que surge da formação discursiva da opinião e da vontade de cidadãos que possuem 
os mesmos direitos”. Estes cidadãos, por sua vez, só poderão ter consciência de sua autonomia pública, na 
medida em que esteja assegurada sua autonomia privada. Neste sentido, “uma autonomia privada assegurada 
serve como garantia para a emergência da autonomia pública, do mesmo modo que uma percepção adequada 
da autonomia pública serve como garantia para a emergência da autonomia privada.”12

 Perseguindo este ideal de autonomia privada, o indivíduo se torna sujeito de suas relações, sejam 
elas conflituosas ou não, tornando-se interlocutor direto das mesmas. Daí Habermas, em sua Teoria do Agir 
Comunicativo, propõe uma estrutura dialógica, dando ao indivíduo condições de se orientar para um acordo, 
para o entendimento mútuo que leva ao consenso, permeado por um diálogo aberto, chamando especial 
atenção para o importante papel da linguagem na interação humana:

(...) no caso da ação comunicativa a linguagem se constitui num meio capaz de possibilitar 
inteiramente o entendimento mútuo. A linguagem se apresenta, então, como motor 
da integração social, tendo a comunicação como o veículo de construção de uma 
identidade comum entre indivíduos... aí reside a possibilidade de que os indivíduos em 

sobre Direito Arbitral.
9  CACHAPUZ. Mediação nos conflitos & Direito de Família. p. 24.
10  Mateus 18, 15-17.
11  SARLET. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. p. 52-53.
12  HABERMAS. Direito e democracia: entre facticidade e validade. 2. ed. p. 146.
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interação sejam capazes de discernir e fundamentar, com base em uma formação da 
vontade autônoma, as questões éticas e morais que se colocam a partir da vivência 
social. A verdade deixa de ser uma certeza absoluta e passa a ser um procedimento 
para se chegar a um acordo coletivo. A conseqüência imediata de um pensamento 
desenvolvido sobre estas bases é bem clara: a comunicação pode retornar ao âmbito 
da esfera pública, tornando-se seu princípio constitutivo central.13  

 Há uma enorme simplicidade nas normas que comandam o agir comunicativo e o discurso de 
Habermas, que visa o entendimento mútuo. Elas fazem parte do bom senso do dia-a-dia, sempre que se 
busca o entendimento: a universalidade, o respeito pelo outro, a veracidade, a sinceridade e o respeito pela 
verdade que excluem qualquer artifício que possa distorcer o processo do diálogo e da busca pelo verdadeiro 
e o justo, e, finalmente, a renúncia a todas as formas de violência e coação. Em prol da integração social, 
e consequentemente, da democracia e da cidadania, possibilitariam a resolução dos conflitos vigentes na 
sociedade não com uma simples solução, mas com a melhor solução, resultado do consentimento de todos 
os concernidos.
 A Ética do Discurso, graças a sua própria essência linguística-pragmática, implica intersubjetividade, 
capacidade de convivência, diálogo, busca de unidade na diversidade de posturas frente à existência. Não 
significa intentar uma unidade de convicções, mas buscar um mínimo racional capaz de permitir a produtiva 
convivência em sociedade, promovendo através da pluralidade de experiências, e do respeito mútuo, uma 
dinâmica mais rica do tecido social como um todo.
 Cumpre ressaltar ainda que, o instituto da mediação, quando equivocadamente respaldado fora de 
sua verdadeira essência, pode vir a representar tão somente mais uma estratégia política, propagandista, ou 
mera demanda de mercado. Ao ser interpretado pela ótica de uma racionalidade instrumental como uma 
tentativa de trazer mais agilidade para as decisões judiciais e desafogar os operadores do direito, desvirtua-se 
de seu verdadeiro objetivo de ferramental favorável ao resgate das instâncias de deliberação intersubjetiva do 
mundo da vida e da promoção de uma cidadania eticamente balizada em procedimentos democráticos.

3.UM NOVO DESENHO PARA AS RELAÇÕES FAMILIARES

 Antes de qualquer análise, é preciso considerar as intensas evoluções acerca do desenho das 
estruturas familiares através dos tempos, estas não obedecendo mais aos padrões da família hierarquizada, 
devido às mudanças nos papéis sociais de homens e mulheres, à mudança da concepção de pátrio poder para 
poder familiar, onde tal poder se torna efetivamente compartilhado entre pais e mães, o advento da guarda 
compartilhada, a expansão do divórcio e as novas formas de arranjos familiares e uniões conjugais.
 Através deste novo escopo de relações, tornam-se necessários cada vez mais acordos e flexibilizações 
entre os membros da família, com a inevitável transição de um modelo de relações preso à normatização para 
uma parceria que naturalmente impõe o protagonismo dos sujeitos. Nesta esteira, segundo Malvina Muszkat:

(...) A passagem de um sistema de organização de família normatizado e hierárquico 
para um sistema de vínculos mais igualitários marca um passo em direção à 
democratização da família, contribuindo para a promoção da igualdade de direitos e 
responsabilidades.14

 
 Diante de tantas transformações decorrentes das modificações dos núcleos familiares, caminha-se, 
cada vez mais, para estruturas baseadas no sentimento e na afeição mútuos, vistas de modo a promover a 
satisfação pessoal de seus indivíduos, e não como mera formalização de padrões, que refletem uma visão 
patrimonialista e ultrapassada. 
 Para esta nova tendência de identificar a família pelo seu envolvimento afetivo, deu-se a nomenclatura 
de família eudemonista, assim sendo, aquela que busca a felicidade individual, promovendo um processo de 
emancipação de seus membros. Maria Berenice Dias relata que:

(...) Cada vez mais se reconhece que é no âmbito das relações afetivas que se 
estrutura a personalidade da pessoa. É a afetividade, e não a vontade, o elemento 
constitutivo dos vínculos interpessoais: o afeto entre as pessoas organiza e orienta 
o seu desenvolvimento. A busca da felicidade, a supremacia do amor, a vitória da 

13  COUTINHO. A Recepção como ‘Pragmática Argumentativa’ – uma visita ao conceito pelo olhar 
habermasiano. in Perspectiva Teleológica n. 37. p. 345. 
14  MUSZKAT. Mediação familiar transdisciplinar. p. 36.

solidariedade ensejam o reconhecimento do afeto como único modo eficaz de 
desenvolvimento da família e de preservação da vida. Esse, dos novos vértices sociais, 
é o mais inovador. Surgiu um nome para essa nova tendência de identificar a família 
pelo seu envolvimento afetivo: família eudemonista.15 

 O afeto, no tocante ao escopo dessa nova família, não pode ser entendido como aquele presente no 
modelo de família romano, presumido e condicionado à situação jurídica do casamento. Ao contrário, hoje 
se traduz como valor sócio-afetivo base de uma sociedade conjugal, proveniente do matrimônio ou não, pois 
como preleciona Paulo Luiz Netto Lobo:

(...) a afetividade, sob o ponto de vista jurídico, não se confunde com o afeto, como 
fato psicológico ou anímico, este de ocorrência real necessária. A afetividade é o 
princípio jurídico que peculiariza, no âmbito da família, o princípio da solidariedade.16

 Porém, é importante ter sempre em mente, que ao contrário da visão comumente romantizada de 
família, o terreno das relações familiares é um núcleo carregado de conflitos. Há uma dinâmica alimentada 
pelo grau de intimidade e pela disputa de afetos que, de certa forma paradoxal, gera sentimentos ambíguos 
de amor e ódio, aliança e competição, proteção e domínio entre todos os membros de uma família, onde a 
prática da disputa coexiste lado a lado com o desejo de união e manutenção dos vínculos.17

 E é justamente a partir desta constatação que a mediação pode ser inserida e indicada como maneira 
eficaz de, através do diálogo e do respeito mútuo, proporcionar um esclarecimento às partes sobre o cerne 
de seus conflitos, a fim de que estas assumam as rédeas dos mesmos no sentido de efetivamente atingir o 
consenso.

4.O MEDIADOR COMO PROPULSOR DO DIÁLOGO 

 O mediador é aquela terceira pessoa imparcial escolhida ou aceita pelas partes, com o intuito de 
facilitar a comunicação, auxiliar o diálogo entre os envolvidos, diminuir a hostilidade, visando transformar o 
impasse apresentado e possibilitar que as próprias partes encontrem o caminho satisfatório para a solução 
do conflito.
 O mediador deve ser capaz de ouvir e tranqüilizar as partes, fazendo-as compreender que ele 
entende o problema; passar confiança às partes; explicitar sua imparcialidade; mostrar às partes que seus 
conceitos não podem ser absolutos; fazer com que as partes se coloquem uma no lugar da outra, entendendo 
o conflito por outro prisma; auxiliar na percepção de caminhos amigáveis para a solução do conflito; ajudar 
as partes a descobrir soluções alternativas, embora não deva sugerir o enfoque; compreender que, ainda que 
a mediação se faça em nome de um acordo, este não é o único objetivo.18

 E é neste contexto que emerge a importância de se fixar as habilidades que devem possuir estes 
profissionais, consideradas não somente necessárias como também indispensáveis para o exercício da função, 
incluindo os conhecimentos específicos, dependendo da matéria em discussão, e também importantes 
habilidades pessoais, onde destaca-se a capacidade de comunicação e a sensibilidade, como opina Warat, com 
total propriedade:

(...) O grande segredo da mediação, ao meu ver, como todo segredo é muito simples, 
tão simples que passa despercebido. Não digo que tentemos entendê-lo, pois não 
podemos entendê-lo. Muitas coisas em um conflito estão ocultas, mas podemos senti-
las. Se tentarmos entendê-las, não encontraremos nada, e correremos o risco de 
agravar o problema. Para mediar, como para viver, é preciso sentir o sentimento.19

 De acordo com Jean Six, “são necessários perceber três componentes para a formação do mediador: 
a matéria-prima (homem), a teoria e a prática.”20 Por matéria-prima se entende o homem, e o bom mediador 
entende que sua formação é contínua, justamente por estar o ser humano em contínuo desenvolvimento. 
A identidade do mediador é inventada constantemente, não se dá de uma vez por todas, é sempre afinada, 
trabalhada, atualizada. Em relação à teoria, é necessária uma boa fundamentação da mediação como 
15  DIAS. Manual de direito das famílias. p. 45.
16  LOBO. Paternidade socioafetiva e o retrocesso da Súmula 301 do STJ. Revista Jurídica. p. 47.
17  MUSZCAT. Mediação familiar transdisciplinar. p. 34-35.
18  WARAT. Mediação e psicopedagogia: um caminho para construir. in: WARAT. Em nome do acordo. p. 122-
123.
19  WARAT. O ofício do mediador. 
20  SIX. Dinâmica da mediação. p. 271.
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instrumento democrático e sua adequação para os determinados tipos de conflitos. Finalmente, o estudo dos 
casos práticos e o trabalho com casos concretos possibilitam que o mediador saiba quando e como começar, 
quando continuar e quando encerrar uma mediação.21

 O mediador, ainda, não pode calcar sua identidade na lógica binária, do “ou isto ou aquilo”, tão 
difundida no mundo atual devido à propagação das ciências e da tecnologia, mas utilizar como ferramenta a 
percepção dialética, aquela que admite uma terceira possibilidade, sendo esta postura vantajosa por melhor 
condizer com a complexibilidade do real. Ainda de acordo com Six, nas palavras de Bolzan de Morais, neste 
ponto deve se engajar a luta do mediador:

(...) Olhar o “3”, tarefa de todo o mediador, é perceber a terceira dimensão e valorizá-
la ali onde se tem a tendência de aplainar o real e de mostrar o mundo e os seres em 
duas dimensões. Fazer o “3” é provocar as pessoas e situações para que elas não se 
deixem aprisionar no preto e branco, no maniqueísmo. Isso só se pode viver tendo o 
gosto pela complexidade: é a inteligência objetiva da complexidade do mundo, não a 
ignorância ou a inefabilidade, que pode hoje fundar novamente os símbolos no senso 
comum.22 

 No mesmo sentido, segundo Resta:
(...) dito em uma fórmula, enquanto o juiz é pensado, nos sistemas modernos, como 
o nec utrum, nem um nem outro, nem isto nem aquilo, justamente neutro, o mediador 
deve ser isto e aquilo, deve perder a neutralidade e perdê-la até o fim. Enquanto 
as partes litigam e só vêem seu ponto de vista, cada uma de maneira espetacular 
em relação à outra, o mediador pode ver as diferenças comuns aos conflitantes e 
recomeçar daqui, atuando com o objetivo de as partes retomarem a comunicação, 
exatamente o múnus comum a ambas. O mediador é agora meio para a pacificação, 
remédio para o conflito graças ao estar entre os conflitantes, nem mais acima, nem 
mais abaixo, mas no seu meio.23

 Penetrando no universo dos conflitos familiares, face à inutilidade e à impossibilidade, o ideal é que 
não se busquem culpados ou inocentes a fim de justificarem-se os problemas, ou mesmo terminar uma 
relação, mas que se busque o entendimento sobre as questões emergentes. O problema se torna ainda mais 
delicado com a existência de filhos provenientes da relação, momento em que se torna imperativa uma 
mudança de mentalidade, pois onde antes existiam marido e mulher, agora devem continuar a existir um pai 
e uma mãe para a criança.
 Os conflitos provenientes das relações da família são um terreno riquíssimo para a atuação da 
prática da mediação, justamente pela preocupação com a preservação emocional das partes, e com o fato 
das relações serem continuadas no tempo, onde a mediação fornece às partes a capacidade de aprender a 
lidar com as emoções, tanto no tocante aos problemas quanto às soluções, construindo outras alternativas, 
e devolvendo às mesmas a capacidade e a oportunidade de retomar a posição de protagonistas de suas 
próprias decisões. Os mediadores não tem o intento de resolver conflitos, mas de permitir que as pessoas 
encontrem saídas para seus próprios conflitos.  
 
5.PANORAMA BRASILEIRO

É possível afirmar que a vida social gera suas próprias relações. Assim sendo, nosso Poder Judiciário não 
se encontra preparado, hoje, para lidar com a multifacetada lógica da economia e da vida globalizadas. Nesta 
perspectiva, o tempo do processo judicial não se coaduna com o do mercado, tempo este da simultaneidade. 
Logo, abrem-se as brechas para a necessidade de implementação de procedimentos jurisdicionais alternativos, 
como a conciliação, negociação, arbitragem e a mediação, visando alcançar rapidez, informalização e 
pragmaticidade.

Porém, há a tendência cultural, na explicação de José Murilo de Carvalho, de confundir cidadania 
com estadania.24 Nesta, a sociedade se molda a partir da vontade do Estado, em profundo contraste com a 
verdadeira essência do termo cidadania. Como reflexo, temos a postura instalada em nossa sociedade civil 
organizada de que cabe somente ao Estado, através do Judiciário, a solução dos conflitos. 

Ainda sobre o tema, discorre César Fiuza:

21  SALES. Mediare – um guia prático para mediadores. p. 49.
22  MORAIS, SPENGLER. Mediação e arbitragem – Alternativas à jurisdição. p. 162.
23  RESTA. O direito fraterno. p. 126.
24  CARVALHO. Cidadania no Brasil, o longo caminho. 3. ed.

(...) A cultura brasileira transformou e Estado em pai e mãe de todos. Dele dependemos 
para tudo. Ele é o grande culpado por todos nossos males e, também, o único benfeitor. 
Sintetiza o Estado brasileiro as figuras do bandido, do mocinho, do bode expiatório e 
do salvador da pátria. Por via de conseqüência, como é do Estado a tarefa de resolver 
todos os nossos problemas, compete a ele, e só a ele, a tarefa de julgar nossos litígios.25

Frente a esta realidade, a solução que vem sendo proposta pelo Estado seria, ao invés de criar 
movimentos alternativos ao judiciário estatal, conduzir reformas no processo a fim de que estes consensos 
sejam atingidos dentro do mesmo, ou seja, que a flexibilização pretendida ocorra dentro do próprio Judiciário. 

O risco assumido ao enveredar por esse caminho é o de restringir a aplicação do instituto alternativo 
a somente um nicho do mercado, como aconteceu com a arbitragem. Esta, por questões culturais, teve sua 
utilização condicionada às relações empresariais, originalmente mais dependentes de uma ideologia global do 
que nacional, fatalmente optantes por abrir mão de um Judiciário lento, caro e imprevisível.

No Brasil, a recomendação das formas alternativas de conflitos já pode ser constatada dentro do 
Direito do Trabalho, das disposições do Sistema de Financiamento Imobiliário, e igualmente dentro das 
disposições dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, dentre outros exemplos. Porém, ao entrar na seara da 
família, grandes barreiras são erguidas.

(...) A valorização excessiva da norma jurídica ainda é uma realidade que impede 
colocar sob proteção a família e seus conflitos, em razão da impossibilidade de o 
direto positivo regulamentar as singularidades de cada arranjo familiar.26

E assim se deu com o trâmite do Projeto de Lei 4.053, de 2008, que originou a Lei 12.318, de 2010, 
dispondo sobre a Alienação Parental, que teve vetado o dispositivo que previa a prática da mediação, antes 
ou no curso do processo judicial. No discurso sobre as razões do veto, o então Presidente Luis Inácio Lula 
da Silva alegou ser o direito da criança e do adolescente à convivência familiar indisponível, não cabendo sua 
apreciação por mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos, e ainda citou o princípio da intervenção 
mínima, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo o qual eventual medida para a proteção 
da criança e do adolescente deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja 
indispensável.

Muitas são as suposições que se podem fundar a respeito dos reais motivos que poderiam estar por 
trás deste veto. O fato é que as duas razões apresentadas são de sustentação frágil e conteúdo incoerente. 
Nas palavras de Maria Berenice Dias:                          

(...) de forma mais que desarrazoada foi vetado um procedimento dos mais salutares. 
A referida lei, que vem com absoluto vanguardismo, deixa de incorporar prática que 
vem se revelando como a mais adequada para solver conflitos familiares.27

 A primeira explicação apresentada leva a crer que possa ter havido uma confusão entre 
indisponibilidade e impossibilidade de negociação. Direito indisponível é aquele que, a princípio, não se pode 
abrir mão, e conecta-se ao conceito de direito fundamental.
 Há um grande descompasso quando se tenta definir os direitos indisponíveis, mas vale ressaltar que, 
em alguns casos, é extremamente pertinente algum tipo de flexibilização, guardando relação razoável com a 
finalidade que se tem em vista com a renúncia. Sobre esta asserção, preleciona Canotilho:

(...) As normas dos direitos fundamentais são entendidas como exigências ou 
imperativos de optimização que devem ser realizadas, na melhor medida possível, de 
acordo com o contexto jurídico e respectiva situação fáctica. Não existe, porém, um 
padrão ou critério de solução de conflitos de direitos válidos em termos gerais e 
abstractos. A ponderação e/ou harmonização no caso concreto é, apesar da perigosa 
vizinhança de posições decisionistas, uma necessidade ineliminável.28

Ainda neste sentido, nas palavras de Gilmar Mendes:
(...) A respeito da indisponibilidade dos direitos fundamentais, é de assinalar que, se 
é inviável que se abra mão irrevogavelmente dos direitos fundamentais, nada impede 
que o exercício de certos direitos fundamentais seja restringido, em prol de uma 
finalidade acolhida ou tolerada pela ordem constitucional. São freqüentes – e aceitos 
– atos jurídicos em que alguns direitos fundamentais são deixados à parte, para que 

25  FIUZA. Teoria Geral da Arbitragem. p. 217.
26  BASTOS. Uma Visão de Mediação Familiar. p. 142.
27  DIAS. Manual de Direito das Famílias. 7 ed. p. 454.
28  CANOTILHO. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. p. 1289.
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se cumpra um fim legítimo.29

O segundo ponto abordado em questão é ainda mais surpreendente. Não há sentido algum o temor 
de que um terceiro possa intervir no conflito, uma vez que é princípio basilar do instituto da mediação o 
acordo resolvido unicamente pelas partes, sem qualquer interferência do mediador, que serve apenas de 
propulsor do diálogo. Resumindo os princípios intrínsecos à mediação, Walsir Edson Rodrigues Junior aponta:

(...) a neutralidade e imparcialidade do mediador, além de sua credibilidade, compõem 
o rol dos cinco princípios da mediação, sendo os demais o seu caráter voluntário, 
que reside na liberdade das partes na escolha de sua utilização para a resolução 
do conflito; a não-adversariedade; a flexibilidade e informalidade do processo, dada 
a possibilidade de as partes, auxiliadas pelo mediador, estabelecerem as regras e 
a mecânica do procedimento; e a confidencialidade do processo, que é a garantia 
dada às partes envolvidas, de que as informações, de qualquer natureza, passadas ao 
mediador, não serão repassadas a terceiros alheios ao processo.30

 Resta-nos a conclusão de que há uma inequívoca confusão sobre a verdadeira essência que norteia 
a prática da mediação, somada a uma nítida necessidade estatal de manter sob sua égide toda e qualquer 
relação conflituosa, conforme abordado anteriormente. Neste diapasão, Águida Arruda Barbosa conclui:

(...) Esta confusão conceitual reprime o desenvolvimento da mediação familiar, cujo 
potencial pode trazer toda a sustentabilidade à Reforma do Judiciário, seja como 
práxis, seja como mentalidade renovada pelo eixo da fórmula pensamento/sentimento, 
que tem sido tratada pelos franceses e canadenses de língua francesa como Espírito 
da Mediação.31

 Já o projeto de lei específico que versa sobre o conteúdo da mediação, o PL 4.827, encontra-se em 
tramitação há mais de dez anos, tendo recebido diversas redações e suscitado um interminável debate sobre 
o instituto em meio a vários nichos da sociedade civil. 
 À guisa de conclusão, o grande desafio a ser proposto, que vai além da efetivação do instituto 
da mediação no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente nos limites do direito de família, segue no 
intento de promover uma mudança de paradigma acerca do limite da interferência estatal no universo dos 
conflitos humanos, estimulando um alargamento da consciência das partes e dos próprios operadores do 
Direito, no sentido de permitir e incentivar a prática da mediação dentro dos moldes de proteção que uma 
Constituição garantista deve ser capaz de exercer, tornando-se verdadeiramente equivalente ao processo 
judicial enquanto forma legítima de solução de conflitos no Estado Democrático de Direito.

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Conforme todo o exposto, urge que se movimente a sociedade no sentido de assumir a discussão 
sobre as benesses da mediação, a fim de que esta obtenha finalmente seu espaço, incitando-se, assim, a 
legitimação do instituto pelo Estado.
 A proposta apresentada pela mediação converge no sentido da teoria habermasiana, como meio 
hábil que possibilita a emancipação do indivíduo e da comunidade na qual se insere, insurgindo nos sujeitos 
a responsabilidade pela solução de suas próprias demandas, fortalecendo seus princípios de cidadania, bem 
como, ao propor o deslocamento do paradigma da relação adversarial para uma relação dialógica, ruma ao 
objetivo primordial da pacificação social.
 Na seara da família, onde as relações obrigatoriamente se prolongam no tempo, devido aos vínculos 
que são criados, é imperativo que se converta a relação adversarial em tentativa eficaz de solução dos 
problemas a partir de um diálogo franco, a fim de que sejam minimizadas as consequencias negativas do 
conflito e sua repercussão no âmbito dos envolvidos, com o respaldo do profissional mediador, terceiro 
neutro e imparcial que intermedia as relações entre as partes.
 É preciso forçar uma conscientização a favor da responsabilidade de fazer o direito e os remédios 
legais refletirem a real necessidade da sociedade e do atual momento histórico. Não há mais como se render 
ao injustificado temor do sistema dominante de perder as rédeas do controle, é urgente que se efetive o 
dever de encontrar alternativas que respondam às demandas sociais.

29  MENDES. Curso de Direito Constitucional. p. 244.
30  RODRIGUES JUNIOR. A Prática da Mediação e o Acesso à Justiça.
31  BARBOSA. Mediação Familiar: instrumento para a reforma do judiciário. In: PEREIRA. Afeto, Ética, 
Família e o Novo Código Civil Brasileiro. Anais do IV Congresso Brasileiro do Direito de Família. p. 389.

 Nesta lógica, os mecanismos da oralidade, informalismo e conciliação, presentes na mediação, se 
coadunam fazendo frente à concretização de novos direitos, aproximando a justiça de seus demandantes, 
permitindo o exercício da cidadania.

Quando o Judiciário atua, este processa um conflito social, mas não significa, necessariamente, que 
sane uma relação social. Este ato apenas encerra uma relação, mas não impede que outras tantas semelhantes 
apareçam posteriormente. Assim, ele funcionaliza os dissensos, mas não a própria vida. A paz do direito pode 
até vir a funcionar pela capacidade coercitiva da atividade jurisdicional, mas isto não significa que as partes 
estejam satisfeitas, nem que a essência do conflito tenha sido solucionada. Não pode restar ao direito o 
simples alívio de um sintoma, enquanto o verdadeiro mal ainda persistir.
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Os notáveis em direito e economia: internacionalização, recrutamento e hierarquia no campo 
do direito da concorrência no Brasil

Iagê Zendron Miola1*

Resumo:
O presente artigo analisa o “campo do direito da concorrência” no Brasil. Propõe-se uma abordagem 

do papel dos juristas enquanto elite profissional na internacionalização da economia, bem como dos impactos 
desse processo na organização do campo jurídico. Objetiva-se identificar as possíveis conseqüências, para o 
direito e para os juristas, da incorporação da tecnologia jurídica da regulação da concorrência. Analisa-se, neste 
sentido, a hipótese de que, sendo a análise econômica do direito (law & economics) elemento constitutivo 
do direito da concorrência, o desenvolvimento desse campo no Brasil implicou um novo princípio para o 
recrutamento de juristas: a posse do saber especializado do law & economics. O estudo é circunscrito aos 
atores recrutados como reguladores no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), no período 
compreendido entre 2003 e 2011. Com base na análise de trajetórias e biografias acadêmicas e profissionais 
de 14 reguladores, constroi-se o perfil da elite de juristas recrutadas ao órgão máximo da regulação da 
concorrência no país. O objetivo é identificar que capitais possui essa elite profissional, comparando-os com o 
que é valorizado, pelo campo do direito concorrência, como saber jurídico legítimo. O artigo se desenvolve em 
três momentos. No primeiro, sustenta-se a relação entre a internacionalização econômica e o estabelecimento 
de regimes regulatórios da concorrência, com ênfase no papel dos juristas na institucionalização da “política 
de defesa da concorrência” no Brasil. Na segunda parte, são discutidos os possíveis impactos da estruturação 
do “direito da concorrência” para o campo jurídico brasileiro e os seus atores, os juristas. Na terceira, são 
apresentados os resultados de investigação empírica que analisa os perfis dos juristas recrutados ao campo 
do direito da concorrência. 
Palavras-chave: elites jurídicas; recrutamento; internacionalização; análise econômica do direito; direito da 
concorrência; 
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Introdução
O presente artigo desenvolve uma aproximação preliminar sobre o “campo do direito da concorrência” 

no Brasil. Propõe-se uma abordagem do papel dos juristas enquanto elite profissional na internacionalização 
da economia, bem como dos impactos desse processo na organização do campo jurídico. Objetiva-se 
identificar as possíveis conseqüências, para o direito e para os juristas, da incorporação da tecnologia jurídica 
da regulação da concorrência. Analisa-se, neste sentido, a hipótese de que, sendo a análise econômica do 
direito (law & economics) elemento constitutivo do direito da concorrência, o desenvolvimento desse campo 
no Brasil implicou um novo princípio para o recrutamento de juristas: a posse do saber especializado do law 
& economics.

O estudo é circunscrito aos atores recrutados como reguladores no Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (CADE), no período compreendido entre 2003 e 2011. Com base na análise de trajetórias 
e biografias acadêmicas e profissionais, constroi-se o perfil da elite de juristas recrutadas ao órgão máximo 
da regulação da concorrência no país. O objetivo é identificar que capitais possui essa elite profissional, 
comparando-os com o que é valorizado, pelo campo do direito concorrência, como saber jurídico legítimo.

O artigo se desenvolve em três momentos. No primeiro, sustenta-se a relação entre a internacionalização 
econômica e o estabelecimento de regimes regulatórios da concorrência, com ênfase no papel dos juristas 
na institucionalização da “política de defesa da concorrência” no Brasil. Na segunda parte, são discutidos 
os possíveis impactos da estruturação do “direito da concorrência” para o campo jurídico brasileiro e os 
seus atores, os juristas. Na terceira, são apresentados os resultados de investigação empírica que analisa os 
perfis dos juristas recrutados ao campo do direito da concorrência. Com base nesses perfis, são discutidos 
os efeitos da importação do direito da concorrência, fenômeno da internacionalização do campo jurídico 
brasileiro.

Internacionalização da economia e juridificação da concorrência: o papel dos juristas
A difusão global da “política de defesa da concorrência” (“antitrust policy”) é representativa da 

relação entre grupos profissionais e os processos de liberalização econômica e reforma do Estado que 
hegemonizaram a agenda política internacional a partir da década de 1980 e, com maior intensidade no Brasil, 
nos anos 1990. Dentre estes profissionais estão os detentores da expertise legal: os juristas. Ao lado de ajustes 
estruturais (Mattei e Nader 2008: 53-58), de novos regimes financeiros (Hartmann 1995), fiscais (Picciotto 
1995), comerciais (Rogowski 1995) e de inovadoras estruturas administrativas e regulatórias (Dezalay 1996), 
os princípios e objetivos da regulação da concorrência capitalista se consolidaram enquanto “consenso 
ideológico global” (Picciotto 2011: 150), em grande medida, por meio de contribuições decisivas do direito e 
dos juristas (Kennedy 2006, 136-47). 

A juridificação da esfera social (Teubner 1987) da competição entre empresas, onde fusões e aquisições 
– objeto da regulação – são estratégias de disputa do mercado (Dezalay 1995), pode ser observada em pelo 
menos duas dimensões: a regulação da concorrência é difundida por juristas e enquanto tecnologia jurídica. 
No âmbito doméstico, atribui-se aos juristas (freqüentemente ao lado dos economistas) a responsabilidade 
de aplicar a política de defesa da concorrência nas instituições regulatórias. A representação dos interesses 
das empresas perante as autoridades regulatórias também é incumbência dos profissionais do direito. Na 
sua difusão global2, advogados – “missionários do antitrust” (Dezalay 1992, 1995) – e escritórios de advocacia 
internacionalizados (Morgan 2006) operaram a exportação da tecnologia de competição empresarial por 
eles produzida. “Comunidades epistêmicas” de advogados especialistas em concorrência se formaram3, 
fomentando a adoção de mecanismos de regulação da competição (Waarden e Drahos 2002), e integrando 
uma verdadeira “comunidade global do antitrust” (Dkelic e Kleiner 2006). Dessa forma, a regulação da 
2  Enquanto em 1980 pouco mais de 20 países haviam editado “leis de concorrência”, em 2009 já eram 
107 os que legislaram sobre o tema. O salto é significativo especialmente até o ano 2000, quando cerca 
de 80 países haviam promulgado legislações específicas sobre antitrust (Aydin 2010: 55, Braithwaite 2008: 
20). Em termos regionais, o crescimento ocorreu especialmente na Europa, na Ásia e nas Américas. Nesta 
última região, em 1980, em cerca de 20% dos países, incluindo Estados Unidos e Canadá, havia legislação de 
concorrência em vigor. Na década de 1990, a proporção dobra, aproximando-se, no ano 2000, de 50% dos 
países (Aydin 2010: 56).
3  Exemplos dessas “comunidades epistêmicas” referidas por Waarden e Drahos são as redes 
transnacionais de profissionais especializados em direito da concorrência, tais como o International Competition 
Network e o Global Fórum on Competition, da OCDE. Para um estudo sobre o papel dessas redes na difusão da 
política de defesa da concorrência, ver Aydin (2010) e Djelic e Kleiner (2006).



761760

concorrência é difundida como tecnologia jurídico-financeira (Dezalay 1992), dando origem a instituições 
responsáveis por aplicá-la. Essas instituições, por sua vez, tem estruturas e atribuições semelhantes às de 
organismos judiciais4.

A importação, em diversos países, de mecanismos de regulação da competição entre empresas 
acompanhou a liberalização da economia5 e a onda de fusões e aquisições que a seguiu6. Neste processo de 
internacionalização econômica intensificado nas décadas de 1980 e 1990, a implementação da política de defesa 
da concorrência foi concebida, em grande medida, a partir do “direito da concorrência”. A edificação de uma 
economia e de um modelo de Estado funcionais a um mercado crescentemente transnacional expressou-se, 
assim, por meio de um “idioma da legalidade” (Halliday 1987). É possível afirmar, dessa forma, que os juristas 
guiaram, em alguma medida, os processos de transformação econômica (Dezalay 1992: 27).

No Brasil, o papel preponderante atribuído aos juristas e ao direito no manejo dessa tecnologia 
está refletido na estrutura institucional do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CADE. 
Substancialmente reformado em 1994, a partir da Lei nº 8.8847, o CADE é uma autarquia vinculada ao 
Ministério da Justiça responsável, entre outras atividades8, por decidir sobre a legalidade das fusões e aquisições 
de empresas.   Sua estrutura é de órgão judicante, nos moldes da Federal Trade Commission norte-americana. 

Além da estrutura institucional, a prática da política de defesa da concorrência também é altamente 
juridificada no Brasil. O saber jurídico, ao lado do econômico, foi definido como a expertise necessária à 
função de aplicar o direito da concorrência. Para ocupar o posto de “Conselheiro” do CADE é preciso 
possuir “notório saber jurídico ou econômico”9. O monopólio do direito de dizer o direito (Bourdieu 2007: 
212), no campo da concorrência, é, portanto, compartilhado entre juristas e economistas. Os juristas ocupam, 
assim, privilegiada posição em um espaço de mediação entre o Estado e as atividades empresariais: o campo 

4  São órgãos administrativos inspirados na Federal Trade Commission dos EUA, que tem o papel de, 
entre outros, controlarem as concentrações empresariais que ocorrem por meio de fusões e aquisições. 
É recorrente, neste sentido, a caracterização das autoridades regulatórias de diversos países como tendo 
função “jurisdicional”, de “tribunal”, “órgão judicante”, ou, na tradição anglo-saxã, “quasi-judicial authority”. Ver, 
neste sentido, relatório da OCDE sobre conceitos e instituições fundamentais da política da concorrência 
(OCDE 2003: 7). 
5  A abertura de mercados diz respeito tanto à “reinserção” de países do bloco soviético ao sistema 
de mercado internacional (Sassen 2008: 236), quanto ao desmantelamento dos modelos de Estado 
desenvolvimentista no Sul global, especialmente na América Latina. É interessante notar, porém, que as 
primeiras tentativas de exportação do modelo norte-americano de regulação da concorrência datam já da 
primeira metade do século 20. A “defesa da concorrência” já havia sido exportada como parte integrante 
do receituário de reformas para a Alemanha e o Japão do pós-guerra, países cuja reconstrução foi dirigida e 
financiada pelos Estados Unidos.
6  Em 1980, o valor de todas as fusões e aquisições ocorridas em âmbito global era o equivalente 
a cerca de 0,3% do PIB mundial. Em 1990, passou a 2% e, em 1999, a 8% do PIB (UNCTAD 2000: 106-
109). Também neste período, as fusões e aquisições representaram a forma preponderante de investimento 
direto estrangeiro. Por oposição ao chamado greenfield investment (investimento no estabelecimento de 
uma empresa, partindo “do zero” em um novo território), as aquisições foram a estratégia mais adotada na 
expansão do capital transnacional no mercado mundial (UNCTAD 2000: 99). Na Argentina, por exemplo, 
entre 1992 e 1999, as fusões e aquisições perfizeram 60% dos investimentos diretos estrangeiros naquele país 
(UNCTAD 2000: 161).
7  Por meio dessa lei, institucionalizou-se, no Brasil, a “política de defesa da concorrência”, com a 
criação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, integrado pelo CADE e por outros dois órgãos 
ministeriais: a Secretaria de Direito Econômico (SDE), também vinculada ao Ministério da Justiça, e a Secretaria 
de Acompanhamento Econômico, subordinada ao Ministro da Fazenda.
8  Suas atribuições estabelecidas por lei são de “orientar, fiscalizar, prevenir e apurar abusos de poder 
econômico, exercendo papel tutelador da prevenção e da repressão a tais abusos”. Fonte: <www.cade.gov.
br>. Acesso em 05/10/2011.
9  Essa estrutura do campo da concorrência foi estabelecida pela Lei nº 8.884. No artigo 4º, ela define 
que “O Plenário do CADE é composto por um Presidente e seis Conselheiros escolhidos dentre cidadãos 
com mais de trinta anos de idade, de notório saber jurídico ou econômico e reputação ilibada, nomeados pelo 
Presidente da República, depois de aprovados pelo Senado Federal (grifei). Os mandatos dos conselheiros são 
de dois anos, renováveis por mais dois.

do direito da concorrência.

Direito da concorrência e difusão do law & economics: os impactos no campo jurídico
A importação da tecnologia de regulação da concorrência, fator estruturante de reforma e construção 

de novos mercados (Dezalay 1995b), não ocorreu, porém, apenas por meio dos juristas e do direito, mas 
também impôs conseqüências para o campo jurídico10. Isto porque, ao mesmo tempo em que buscam 
ativamente impactar a ordem global emergente, os juristas são por ela impactados (Trubek, Dezalay, Buchanan 
e Davis 1995: 411).

A erosão, por meio de privatizações, do modelo de Estado interventor no domínio econômico criou, 
neste sentido, novos espaços para a atividade empresarial. Esta abertura fez crescer o poder de escritórios 
de advocacia, já que a eles tocou a função de mediadores entre empresas, e delas com o governo (Seong-
Hyun 2011). Tanto em setores econômicos até então monopolizados pelo Estado quanto no ramo de fusões 
e aquisições, a criação de regras e de instituições responsáveis por produzi-las e aplicá-las, e a necessidade de 
mediadores das controvérsias decorrentes das disputas de mercado criou um terreno fértil para a atividade 
jurídica, especialmente a advocacia (Pérez-Perdomo 2006: 121).

Neste sentido, a advocacia em temas como “direito concorrencial” e “fusões e aquisições” tornou-
se um mercado extremamente importante no Brasil. Aproximadamente 58% dos 549 maiores escritórios 
de advocacia do Brasil prestam serviços em direito da concorrência11. A proporção é ainda mais relevante 
se consideradas somente as 100 maiores sociedades de advogados do país: 88% delas declaram atuar com 
direito antitruste – ou seja, apenas 12 das 100 maiores não atuam no campo. A institucionalização da política 
de defesa da concorrência fomentou, assim, um novo mercado para a atuação profissional de juristas, de 
especial interesse para os grandes escritórios de advocacia.

Impacto ainda mais radical da juridificação da política de defesa da concorrência é anunciado pelos 
próprios discursos “nativos”12 (Geertz 1994) do campo antitruste, e diz respeito sobretudo à atividade dos 
reguladores. Segundo uma visão da história da política de defesa da concorrência no Brasil, a institucionalização, 
na década de 1990, de mecanismos de regulação da concentração e de condutas competitivas de empresas 
implicou uma verdadeira revolução13 (Mattos 2003, 2008): a difusão da teoria econômica nos processos 
decisórios da autoridade regulatória responsável por implementar a política de defesa da concorrência14.

10  O “direito” é aqui analisado como “campo social”, isto é, enquanto espaço em que atores que detem 
um saber técnico específico batalham pelo monopólio de determinar o direito (Bourdieu 1987: 817). O 
“campo jurídico” compreende uma combinação de instituições e práticas por meio das quais o direito é 
produzido, interpretado e aplicado (Trubek, Dezalay, Buchanan e Davis 1995: 411).
11  Elaboração própria a partir dedados coletados no Anuário Análise Advocacia – os escritórios e advogados 
mais admirados do Brasil, Editora Análise.
12  Utilizando-se a noção de “campo” como recurso metodológico de análise, o papel de uma abordagem 
sociológica do direito deve ser o explicar como funciona o espaço de relações em que atores lutam por 
estabelecer o seu discurso como objetivo. Assim, a sociologia deve “construir o espaço objetivo de relações 
do qual os intercâmbios comunicativos que observamos diretamente são somente a expressão (1992: 256; 
tradução livre). Esses “intercâmbios” aparecem na forma de “estratégias que os atores utilizam para vencer 
a luta simbólica pela imposição do seu veredito”. Na linha de Bourdieu, o discurso sociológico não deve, 
portanto, confundir-se com os discursos que lutam pela imposição do veredito – o que foi chamado, com 
referência a Geertz (1994), de discurso “nativo”. A sociologia deve explicar que princípios estruturam essas 
lutas, quais são as posições nesse campo de batalha, o que  e quem está em disputa, e por meio de que 
estratégias elas ocorrem. A doutrina e as elaborações teóricas internas do campo do direito da concorrência 
são, portanto, aqui encaradas como discursos em batalha, e assim serão analisados.
13  A ideia de que a economicização da regulação de concentrações e condutas empresariais implicou 
uma transformação radical na prática de defesa da concorrência foi importada, assim como o conteúdo 
mesmo da “revolução”, dos Estados Unidos. Kwoka e White (2008), dois economistas norte-americanos, 
publicaram, em 1989, livro intitulado “The antritrust revolution: the role of economics”, hoje na sua quinta edição, 
em que detectaram a crescente incorporação de métodos e conceitos da economia na prática de defesa da 
concorrência nos EUA, e reuniam artigos de renomados economistas para discutir a experiência daquele país. 
Com o mesmo objetivo e forma semelhante, Mattos publicou, em 2003 e 2008, duas coletâneas de artigos 
sob o título “A revolução do antitruste no Brasil”, obra hoje bastante influente no campo nacional.
14  Assim como o campo jurídico ou outro campo social, o campo econômico é um espaço de batalhas 
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Especialmente a partir de 1996, segundo ano de pleno funcionamento das então novas estruturas 
institucionais, a análise econômica do antitruste teria passado a produzir uma “crescente e decisiva influência 
sobre importantes casos concretos julgados pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica” (Mattos 
2003: 20). Nesse sentido, conceitos cuja aplicação depende de métodos das ciências econômicas passaram 
a ser encarados como constitutivos da prática de defesa da concorrência (Salomão Filho 2007: 91-92)15. 
A tradução dessa “revolução” para o campo jurídico teria importado a institucionalização de uma teoria 
científica do direito de defesa da concorrência no Brasil, que seria de matriz norte-americana, por oposição 
à dogmática jurídica ou à exegese de estilo jurídico Europeu (Schuartz 2009). Essa teoria serviria de base 
ao processo decisório e teria as características de um raciocínio jurídico propriamente científico, em razão 
da predominância de elementos dedutivos (Posner 1992). Precisamente a ciência econômica responderia à 
tarefa de fornecer tais elementos à aplicação do direito antitruste.

Assim, conceitos-chave da prática regulatória são construídos, na doutrina do campo da concorrência, 
como sendo tributários de teorias e métodos econômicos. Na perspectiva dos doutrinadores do campo, a 
concentração entre empresas é analisada por meio da delimitação de um “mercado relevante”, do “exercício 
do poder de mercado”, e das “eficiências” passíveis de serem geradas ou perdidas em decorrência da 
concentração. A decisão de um regulador pela legalidade ou não de uma fusão ou aquisição entre empresas 
se dará mediante a aplicação de tais conceitos a um caso concreto. Essa aplicação, por sua vez, depende de 
métodos da economia, muitas vezes institucionalizados em “roteiros de avaliação” cuja função é padronizar 
e fornecer rigor econômico aos julgamentos, como, por exemplo, o Guia Para Análise Econômica de Atos de 
Concentração Horizontal, elaborado pela SEAE e pela SDE, em 200116, e o Guia Para Análise Econômica da Prática 
de Preços Predatórios, expedido em 2002 pela SEAE17.

O direito da concorrência é visto, assim, como um exemplo sem equiparação da influência de uma 
“teoria originalmente extra-jurídica” (Schuartz 2009: 11). A institucionalização da política de defesa da 
concorrência e a difusão da análise econômica do direito (law & economics) mostram-se, no discurso oficial 
do campo do direito da concorrência, interligadas18. Esse fenômeno alinha o campo jurídico brasileiro às 
tendências globais, sendo causa e efeito da sua internacionalização.

A construção do direito da concorrência enquanto campo especializado ocorre, assim, não somente 
a partir da diferenciação do seu objeto (a concentração e as condutas competitivas de empresas), ou de um 
arcabouço institucional (o CADE e o SBDC em geral), mas sobretudo em razão de um método e expertise 

em que teorias estão em constante confronto. Neste sentido, a teoria econômica a que se faz referência 
no presente artigo é aquela que hegemonizou o campo econômico e, posteriormente, o da política da 
concorrência, difundindo-se globalmente: a economia da Escola de Chicago. Refletindo uma batalha do 
interior do próprio campo econômico, o campo da concorrência se desenvolveu pela oposição entre a Escola 
de Harvard e a Escola de Chicago, que propunham métodos de análise distintos para a prática da regulação 
concorrencial. Para uma análise dessas teorias, ver (Gama e Ruiz 2007).
15  A compreensão do estatuto epistemológico do direito concorrencial como sendo determinado 
por conceitos da teoria econômica, bem como a sua relação com a prática jurídica está representada na 
caracterização de Salomão Filho (2007: 91), com base na filosofia da ciência de Karl Popper: “[...] certos 
conceitos são de tal maneira fundamentais e constitutivos para uma ciência que sua definição é axiomática. 
[...] Essa observação aplica-se perfeitamente à análise concorrencial do poder no mercado. Não se trata 
de defini-lo, mas de encontrar na teoria econômica formas de identificar as condições necessárias para 
sua manifestação. Uma vez identificadas essas condições, poder-se-á, com base nos objetivos fixados em lei, 
identificar as formas ilegais de poder no mercado”.
16  Disponível em <http://www.seae.fazenda.gov.br/central_documentos/guias/portconjseae-sde.pdf>. 
Acesso em 05/10/2011.
17  Disponível em <http://www.seae.fazenda.gov.br/central_documentos/guias/precospredpgfn.pdf>. 
Acesso em 05/10/2011.
18  Mattos (2003: 29) caracteriza, neste sentido, a teoria econômica aplicada ao antitruste como precursora 
da análise econômica do direito enquanto disciplina: “Indo ainda mais longe, pode-se dizer que a economia 
do antitruste foi uma das precursoras de um ramo maior, totalmente novo da disciplina: a análise econômica  
do  Direito,  mais  conhecido  como  “Direito  e  economia”  (law  and economics), que vêm se consolidando 
principalmente após a publicação do livro seminal de 1973, “Economic  Analysis  of  Law”, do juiz/economista 
Richard Posner, um dos maiores expoentes da escola de Chicago”.

próprios19. A “revolução do antitruste” tem, por essa razão, o potencial de impactar o campo jurídico por meio 
da difusão de um saber profissional ainda mais especializado, legitimado na posse de instrumentais distintos 
daqueles tidos como tradicionais (a dogmática ou a exegese).

Constrói-se, assim, a hipótese de que a difusão do law & economics, a partir do direito da concorrência, 
implica a introdução de um novo princípio de hierarquização do campo jurídico brasileiro, isto é, um saber 
jurídico especializado que habilita uma elite de atores a ocuparem postos de poder como reguladores. Para 
além da descrição do discurso oficial do campo do direito da concorrência, cabe investigar, neste sentido, se 
a elite de juristas recrutada se caracteriza pela posse dos instrumentais econômicos necessários, segundo o 
próprio campo, para manejar a complexa tecnologia jurídica da regulação da concorrência.
Recrutamento e capitais dos notáveis em direito e economia: quem aplica o direito da 
concorrência?

Para discutir a hipótese, busca-se identificar que elementos tornam certos atores capacitados e 
legitimados à tarefa de regulação do campo da concorrência, uma vez que são recrutados como aqueles 
que possuem o “notório saber jurídico ou econômico” requisitado pelo campo. A abordagem aqui proposta 
está apoiada em três premissas. Primeira, que os elementos que capacitam e legitimam o recrutamento 
são capitais20. Segunda, que, a partir da análise dos capitais possuídos e mobilizados por certos atores, é 
possível identificar mecanismos de recrutamento do campo analisado (Trubek, Dezalay et al. 1994). Terceira, 
que os mecanismos de recrutamento de juristas estão relacionados com redefinições e tensionamentos de 
hierarquia do campo (Engelmann 2006: 106). Em síntese, identificando-se os capitais possuídos e mobilizados 
pelos atores recrutados, será possível analisar quais são os princípios de hierarquização do campo do direito 
da concorrência no Brasil e, dessa forma, discutir os efeitos da difusão do law & economics como expertise. 
Pretende-se, dessa forma, construir uma “fotografia” de quem aplica o direito da concorrência no Brasil.

A análise está circunscrita aos juristas que desempenharam funções de “conselheiro” e “presidente” 
no CADE, no período compreendido entre 2003 e 201121. O total de reguladores identificados neste período 
é de 24, sendo que 14 foram classificados como juristas e os 10 restantes como economistas22. Dentre os 
14 atores classificados como juristas, 9 tem graduação apenas em direito, e 5 tem outros títulos além da 
formação jurídica23, sendo um em economia24. Dentre os 10 economistas, 6 são graduados somente em 

19  Schuartz (2009: 11) sustenta, nesse sentido, que a transformação operada pela difusão da análise 
econômica do direito, no campo da concorrência, foi mais radical no nível metodológico: “O uso intensivo, 
direto ou indireto (via apropriação de proposições dos manuais ou documentos oficiais das autoridades 
estrangeiras, sobretudo as norte-americanas), da economia antitruste na solução de problemas jurídicos 
revolucionou o direito de defesa da concorrência no País. Esta revolução discreta e silenciosa operou em diversos 
níveis, mas é sem dúvida no nível metodológico que se encontram seus impactos mais radicais e ricos em implicações 
teóricas” (grifei).
20  Capitais são recursos que determinam o posicionamento de atores dentro de um campo de poder. 
Além de econômico, há outras formas de capital que estruturam as posições de um campo social, tais como 
cultural (por exemplo, a posse de uma expertise, de uma técnica como o direito), social (pertencimento a 
grupos e associações), familiar e internacional (ter acesso a atores, recursos, técnicas e grupos estrangeiros), 
conforme Bourdieu (1980, 1987) e Dezalay e Garth (2002).
21  O recorte temporal adotado no presente artigo se justifica em razão do estágio da pesquisa a que 
ele está vinculado. O universo empírico do projeto mais amplo no qual se enquadra esta apresentação 
compreende todos os atores recrutados como reguladores no CADE  de 1994 até 2011: foram, até o 
momento, 46 reguladores (entre presidentes e conselheiros do CADE), sendo 27 juristas e 19 economistas.
22  Os indivíduos foram classificados como “juristas” ou “economistas” de acordo com a sua formação 
acadêmica (estudos de graduação e pós-graduação). Nos casos em que os estudos de graduação e de pós-
graduação ocorreram em áreas distintas (por exemplo, graduação em direito e doutorado em economia ou 
ciência política), a classificação também levou em conta a atuação profissional. Esses casos serão identificados 
e as razões para a classificação adotada serão explicitadas.
23  Os outros 4 indivíduos com formação multidisciplinar tem títulos nas seguintes áreas: Administração de 
Empresas, Administração de Empresas e Administração Pública, Matemática (ainda que não tenha completado 
a graduação), e Pedagogia e Letras.
24  Apesar de ter titulação em direito e economia, este ator é classificado como jurista em razão da sua 
atuação profissional, já que por mais de 20 anos trabalhou como advogado.
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economia, 1 é titulado também em direito25, e outros 3 tem graduação em áreas que não a economia26.
A esses atores competiu o exercício da regulação sobre as concentrações e condutas concorrenciais 

de empresas27. Apesar de maioria, os juristas tiveram participação flutuante na composição do Conselho no 
período analisado.

Gráfico 1: Composição do CADE – juristas e economistas

Fonte: elaboração própria com base nos Relatórios Anuais do CADE28 e em Dutra (2009)

Entre o segundo semestre de 2005 e o primeiro semestre de 2008, os economistas eram maioria no 
plenário do CADE. Dos nove anos compreendidos no período de análise, porém, os juristas foram maioria na 
composição do conselho em cinco (dez semestres). Durante apenas um ano (de 2004/2 a 2005/1), juristas e 
economistas estiveram em igual número. O perfil do CADE, neste período, é, portanto, preponderantemente 
“jurídico”, especialmente desde o segundo semestre de 2008. 

Com foco nos juristas, a estratégia de pesquisa consistiu na reconstrução de suas biografias e trajetórias 
profissionais. Entende-se, neste sentido, que a análise desses elementos permite revelar as estruturas 
e instituições hierárquicas em que grupos e indivíduos operam (Dezalay e Garth 2002: 09). A ênfase nas 
carreiras e biografias ajuda a entender como são construídos e legitimados certas instituições e os postos 
de poder existentes dentro delas. Os dados foram coletados de diversas fontes: currículos disponibilizados 
na Plataforma Lattes29, Linkedin30, e na página institucional do CADE. Também foram coletadas informações 
disponibilizadas em páginas pessoais, profissionais (especialmente de escritórios de advocacia e consultorias), 
de universidades, além de uma série da entrevistas realizadas com conselheiros do CADE, publicadas por 
Dutra (2009).

As informações referentes aos 14 juristas identificados no período foram agrupadas nas categorias a 
seguir expostas.

(a) Formação acadêmica
 Buscou-se identificar o padrão de estudos realizados pelos juristas, tanto em nível de graduação 

quanto de pós-graduação (especializações, MBAs, mestrados, doutorados e pós-doutorados), de acordo com 

25  A pesar da titulação em direito (obtida inclusive antes do titulo em economia), este ator é classificado 
como economista por dois motivos: primeiro, seu doutorado é em economia e desenvolveu uma carreira 
acadêmica neste campo; segundo, em entrevista a Dutra (2009: 253), afirma nunca ter “praticado” o direito.
26  São graduados em Administração de Empresas, Administração Pública e Engenharia. Todos possuem, 
no entanto, doutorado em Economia.
27  Entre janeiro de 2003 e agosto de 2011, os reguladores em questão julgaram 4900 Atos de 
Concentração, processos que analisam a legalidade de operações de fusão, aquisição, joint-ventures, entre 
outros, de empresas que apresentam faturamento de R$ 400 milhões ou participação de mercado maior ou 
igual a 20%. Fonte: <www.cade.gov.br>. Acesso em 06/10/2011.
28  Disponíveis em <www.cade.gov.br>. Acesso em 25/08/2011.
29  Disponível em <http://lattes.cnpq.br>. Informações coletadas entre agosto e setembro de 2011.
30  Disponível em <www.linkedin.com>. Informações coletadas entre agosto de setembro de 2011.

a área de estudo, e as instituições e países onde foram realizados31. O perfil dos juristas recrutados, segundo 
a sua graduação, é bastante homogêneo. Estudaram em três grandes centros político-econômicos do país: São 
Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. A cidade de São Paulo abriga as faculdades de direito por onde passaram 10 
dos juristas analisados: oito são egressos da Universidade de São Paulo (USP) e dois da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP). Os outros três juristas obtiveram seus títulos de bacharel em direito na 
Universidade de Brasília, na PUC do Rio de Janeiro e na Faculdade Franciscana de Bragança Paulista.

Quadro 1. Instituição de graduação

USP PUC-SP UnB PUC-Rio
F. Franciscana 
de Bragança 
Paulista

8 2 1 1 1
Fonte: elaboração própria

Prevalece, além da concentração regional, a formação em escolas de direito prestigiadas. Tal qual no 
recrutamento de elites judiciais (Almeida 2010: 289), a posse de um diploma de determinadas faculdades 
habilita à ocupação de certas funções de elite32.

Em termos de estudos de pós-graduação, observa-se um grupo altamente titulado. Dentre os 13 
juristas do período, 10 possuem títulos de doutorado, todos em direito, sendo que um deles possui dois 
títulos de doutorado. Dentre os juristas que não são doutores, 2 possuem título de mestrado – um em direito 
econômico e outro em educação33. Apenas um jurista declarou não ter passado por curso de pós-graduação. 
O perfil dos estudos de pós-graduação, especialmente de doutorado, indica um padrão: 7 doutoramentos 
foram realizados no Brasil, sendo que 6 juristas obtiveram seus títulos na Faculdade de Direito da USP. O outro 
título foi obtido na Faculdade de Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Quando os doutorados 
foram realizados no exterior, os destinos são duas universidades, uma na França34 e outra na Alemanha35, onde 
quatro juristas (considerando um que também obteve outro título de doutorado no Brasil) obtiveram seus 
títulos. No entanto, se forem considerados os juristas que tiveram pelo menos uma experiência de estudos 
de pós-graduação no exterior – seja no doutorado ou no mestrado – o número sobe para 6.

Estudos de pós-graduação realizados fora do Brasil e de países de tradição de direito civil law aparecem 
em apenas 4 casos, no âmbito do mestrado ou na forma de cursos isolados. Dois juristas obtiveram títulos de 
mestre na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos – um em diplomacia e outro em direito tributário. 
Também naquela universidade, um jurista realizou cursos isolados na Escola de Governo e na Escola de 
Negócios. Um quarto jurista realizou um master of laws na área de regulação e política da concorrência na 
Universidade de Nova Iorque, também nos EUA.

Os estudos de doutorado foram realizados nas seguintes áreas: 4 em direito econômico ou regulação, 
2 em direito empresarial, 2 em direito internacional, 1 em direito tributário e 1 em filosofia do direito. 
Todos os títulos obtidos na USP foram de doutorados realizados nos departamentos de Direito Econômico, 
Financeiro e Tributário, de Direito Comercial, e de Direito Internacional. O quadro abaixo apresenta uma 
síntese dos dados obtidos:

31  Informações sobre formação acadêmica disponíveis sobre 13 dos 14 juristas identificados.
32  As instituições de origem dos “notáveis” da concorrência enquadram-se no perfil descrito por 
Almeida (2010: 289) na análise das elites do Poder Judiciário brasileiro: “instituições de ensino superior de 
elite – as fundadas no Império, as primeiras escolas livres da República e as confessionais católicas, seguidas 
de poucos cursos privados laicos surgidos antes  da  massificação  do  ensino  jurídico  da  década  de  1990  
–,  cujo diploma  confere  a  seus  egressos  um  acesso  privilegiado  ao  campo  político  da justiça”.
33  Este último declara não ter concluído o curso de doutorado em direito iniciado na Universidade de 
Barcelona, na Espanha.
34  Dois juristas realizaram estudos de doutorado na Universidade de Paris 1, Pantheón Sorbonne, nas 
áreas de direito econômico comparado e direito internacional econômico.
35  Dois juristas obtiveram título de doutor em direito na Johann Wolfgang Goethe Universität 
(Universidade de Frankfurt em Main), nas áreas de direito tributário ambiental e filosofia do direito.
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Quadro 2. Estudos de pós-graduação

Doutorado
Mestrado

Total:

País:

Instituições:

 
 
Temas de estudo:

101

Brasil (7), França (2), Alemanha 
(2)

USP (6), Univ. de Frankfurt em 
Main (2), Paris I – Pantheón 

Sorbonne (2), UERJ (1)

 
Direito econômico e regulação 

(4), Direito empresarial (2), 
Direito internacional (2), Direito 
tributário (1), Filosofia do direito 

(1)

10

Brasil (6), Estados Unidos (3), Alemanha (1), 
França (1)

USP (4), Harvard University (2), UERJ (1), 
UFMT (1), Paris I – Pantheón Sorbonne (1), 

Universidade de Coimbra (1), New York 
University (1), Univ. de Frankfurt em Main (1)

 
Direito econômico e regulação (3), Direito 

constitucional (1), Ciência política (3), 
Diplomacia (1), Filosofia do direito (1), 

Direito tributário (1), Educação (1)

Se comparada a outras elites do campo jurídico, a proporção de “julgadores” do campo da concorrência 
com doutorado – mais de dois terços – é muito superior. No Supremo Tribunal Federal, por exemplo, 40% 
dos Ministros selecionados no período 1985-2008 possuíam título de doutor. No Superior Tribunal de Justiça, 
14,7%; no Tribunal Superior do Trabalho, 17,86%; e no Conselho Nacional de Justiça, 35,39% (dados para o 
biênio 2005-2007, segundo Almeida 2010: 132-133).

O padrão dos estudos de pós-graduação quanto ao local, porém, não destoa daquele identificado 
para os juristas brasileiros em geral (conforme Engelmann 2008). Segundo este autor, 70% dos juristas com 
estudos de pós-graduação obtiveram seus títulos no Brasil. Padrão semelhante se observa nos reguladores do 
CADE. Ademais, assim como na análise de Engelmann, quando realizados no exterior, predominam estudos 
em países de tradição civil law. Ocorrências de estudos nos EUA, local de produção da tecnologia jurídica 
constitutiva do campo em questão, são minoria.

Os temas de estudo de pós-graduação, por fim, mostram-se relativamente heterogêneos. Predominam 
estudos em direito econômico e regulação, áreas que, em tese, são conexas ao direito da concorrência. Se 
cruzadas com os dados da variável a seguir exposta, porém, as informações sobre os temas de estudo de pós-
graduação levam à conclusão de que os juristas recrutados não eram, em sua maioria, especialistas no campo, 
ou pelo menos não “treinados” em análise econômica do direito.

(b) Experiência acadêmica
 Para complementar as informações sobre o perfil acadêmico dos juristas recrutados ao CADE, 

analisou-se, ainda, a sua experiência, antes do ingresso no Conselho, em atividades de ensino, pesquisa, 
extensão, e orientações de trabalhos acadêmicos em nível de graduação e pós-graduação. Os dados foram 
baseados na análise dos títulos das publicações declaradas pelos atores, bem como nos interesses por eles 
expressados e atividades declaradas em seus currículos acadêmicos. Buscou-se identificar, especialmente, a 
ocorrência de atuação acadêmica prévia com “direito da concorrência”.

Na análise de currículos e trajetórias acadêmicas dos atores recrutados, apenas em quatro casos é 
possível observar experiência com o direito da concorrência. Um deles é precisamente do jurista também 
graduado em economia e sem títulos de pós-graduação declarados. Sua experiência acadêmica com o direito 
da concorrência decorre da participação em projetos de pesquisa conjuntos entre a Faculdade de Direito 
da PUC-SP, onde se formou, e o CADE, datados de 1995 – 7 anos antes do seu recrutamento. Desde 1996, 
o mesmo jurista integra a direção do Instituto Brasileiro das Relações de Concorrência e de Consumo 
(IBRAC). O segundo caso diz respeito a mestrado realizado nos EUA em direito da concorrência, na New 
York University, um ano antes do recrutamento ao CADE. Este caso é o do único jurista com doutorado no 
Brasil mas em outra instituição que não a USP. Um terceiro caso é o de jurista com doutorado em filosofia 
do direito obtido na Alemanha que publicou uma série de artigos sobre direito da concorrência antes da sua 
nomeação ao CADE. Finalmente, o quarto caso é de jurista com experiência em diversas áreas (de direito 
constitucional, teoria do direito e sociologia do direito a regulação e direito do consumidor) que trabalhou 
como professor em curso de especialização, lecionando disciplina de direito da concorrência.

Os temas nos quais os juristas tem experiência antes do seu recrutamento ao CADE são agrupados 
na tabela a seguir, em ordem decrescente de incidência, com destaque para o direito da concorrência:

Quadro 3. Experiência acadêmica prévia de acordo com áreas do direito
Teoria do 
direito, 
Filosofia 
do direito, 
Sociologia do 
direito, direito 
constitucional

Direito  
econômico, 
regulação e 
economia 
política

Direito 
ambiental, 
direito 
urbanístico, 
direito 
administrativo

Direito da 
concorrência

Direito 
internacional 
e arbitragem

Direito do 
consumidor

Direito 
commercial/
empresarial

Direito do 
trabalho, 
Direito 
sanitário, 
Direito 
previdenciário

Direito 
tributário

7 4 4 4 3 3 3 2 2

Fonte: elaboração própria

Chama atenção, assim, a grande incidência de especialidades ditas “propedêuticas” do direito, tais 
como teoria do direito, a sociologia e a filosofia jurídicas, como experiência acadêmica dos juristas recrutados. 
A experiência acadêmica com direito da concorrência aparece, nesse contexto, como excepcionalidade, em 
menos de um terço das trajetórias de juristas recrutados. Durante ou após a passagem pelo CADE, porém, 
a maior parte dos juristas convertem a sua experiência de reguladores em capital acadêmico. Nove deles 
declaram alguma experiência acadêmica com direito da concorrência após o recrutamento, sendo 8 em 
atividades de ensino, 4 em pesquisa, e 9 em publicações. O fluxo de capitais que se observa, portanto, é muito 
maior partindo da estrutura institucional em direção ao campo acadêmico do que o contrário.

(c) Experiência profissional
Além da formação e experiência acadêmicas, o desempenho de atividades “práticas” do direito é uma 

fonte de capitais em potencial para a legitimação de um “notório saber jurídico”, especialmente no Brasil, 
onde se observa uma baixa autonomia do espaço acadêmico em relação ao espaço profissional (Engelmann 
2008:71). Buscou-se, dessa forma, identificar o perfil profissional dos juristas recrutados ao CADE de acordo 
com o setor de atuação (público ou privado). Atentou-se, neste sentido, para a ocorrência de atividades 
relacionadas à política de defesa da concorrência.

Nesta variável, não foi possível acessar informações sobre um indivíduo, e as informações de outros 
2 provavelmente estão incompletas. Observou-se, sem embargo, que prepondera um perfil de juristas com 
atuação no setor público: 8 deles tiveram experiência profissional no setor público antes do recrutamento. 
Essa atuação foi verificada na forma de cargos comissionados de assessoria a ministérios, secretarias estaduais 
e municipais (caso de 4 juristas), na ocupação de cargos de direção, como secretários de estado (1 caso), em 
assessoria a partido político (1 caso) e em carreiras jurídicas (4 casos). Os juristas com experiência prévia 
em carreiras típicas do campo jurídico desempenharam funções como Procuradores estaduais, Promotores 
de justiça, Juiz e até Desembargador. Em proporção menor, a experiência no setor privado foi observada em 
6 casos, todos eles em escritórios de advocacia. Apenas um jurista indicou ter experiência unicamente no 
setor acadêmico. Em apenas 2 casos observou-se experiência prévia tanto no setor público quanto no setor 
privado.

A experiência profissional com o direito da concorrência foi observada no caso de 6 juristas. Antes 
do recrutamento ao CADE, 5 deles passaram pelo próprio Conselho (em outras funções) ou pelos outros 
órgãos que compõem o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, a SDE e a SEAE. No âmbito da SDE, 
um deles foi Chefe de Gabinete do Secretário de Direito Econômico. No CADE, um jurista foi assessor 
da Presidência, outro foi Procurador-Geral do Conselho, e um terceiro participou de programa de estágio 
oferecido pela instituição. Na SEAE, apesar de ser órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, um jurista 
desempenhou a função de Coordenador-Geral de Defesa da Concorrência. Este mesmo jurista também 
participou de estágio no órgão regulador norte-americano, a Federal Trade Commission (FTC), e obteve o 
título de mestre pela New York University. Este é um ator – e possivelmente o único no universo analisado 
– com perfil mais alinhado ao que é tido pelo discurso oficial do campo como expertise própria do direito da 
concorrência. Finalmente, um quinto jurista declarou ter experiência profissional no âmbito associativo, por 
meio da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo, e do Instituto dos Advogados de São Paulo, 
“Comissões de Defesa da Concorrência” organizadas por essas entidades.
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Quadro 4. Experiência profissional
Setor público Setor privado Academia Direito da concorrência

8 6 1 6

Fonte: elaboração própria

Entre os juristas, observa-se que a experiência prévia com direito da concorrência é maior no 
âmbito profissional do que no acadêmico. Apenas no caso de 2 dos 6 juristas que declaram haver atuado 
profissionalmente no campo observa-se experiência acadêmica prévia. Assim, em 4 casos, o contato com 
o campo da concorrência observável deve-se à experiência profissional. Combinando-se os dados sobre 
experiência acadêmica e profissional, observa-se que, no total, apenas 6 dentre os 14 juristas analisados 
tiveram experiência com direito da concorrência anterior ao recrutamento36.
Considerações finais

Os dados apresentados permitem discutir a hipótese de que a institucionalização do direito da 
concorrência no Brasil, tal como propagado pelo discurso oficial do campo, teria difundido a análise econômica 
do direito como expertise. A partir da análise dos perfis dos reguladores nomeados ao CADE, não é possível 
observar um padrão de recrutamento dessa elite de juristas compatível com o propugnado pela doutrina 
do direito da concorrência. Isto é, a reconstrução das trajetórias acadêmicas e profissionais dos juristas 
investigados – com uma exceção mencionada – leva a concluir que os “notáveis” em questão tem perfis que 
remetem a formações generalistas, tradicionais do direito. Quando especialistas em áreas vizinhas ao “direito 
da concorrência”, como o “direito econômico”, suas publicações e atividades acadêmicas indicam estudos de 
orientação mais doutrinária, exegética ou de economia política – e não baseados em métodos e conceitos 
da teoria econômica hegemônica. Por fim, os capitais cultural e profissional possuídos por esse grupo se 
assemelham ao de outras elites jurídicas. 

Os “notáveis em direito e economia” do período analisado, portanto, constroem sua legitimidade 
enquanto expertos do campo da concorrência, capacitados a manejar e aplicar a complexa tecnologia da 
regulação da competição, em outras bases que não na posse do saber do law & economics. Identificar que 
bases são essas, expandindo o estudo para outros mecanismos e estratégias de recrutamento, bem como para 
o período inicial de institucionalização do campo no Brasil são tarefas a serem cumpridas no prosseguimento 
da pesquisa.
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ADVOCACIA PÚBLICA CIDADÃ E LEGITIMAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
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Resumo: O objeto do estudo é examinar de que forma a atuação da Advocacia Pública poderá repercutir 
em favor da superação da atual crise do Poder Judiciário no Brasil, identificada, principalmente, na notória 
morosidade da prestação jurisdicional e na descrença da sociedade na efetividade do processo. Para 
tanto, analisamos o papel da Advocacia Pública a partir da mudança de paradigmas sofridas pelo Direito 
Administrativo contemporâneo, filiando-nos aos estudos recentes que apontam para uma importante 
releitura das antigas concepções teóricas informadoras dessa disciplina, até então mais comprometidas com 
a preservação da autoridade da Administração Pública do que com a realização plena do Estado Democrático 
de Direito. Faremos abordagem crítica quanto à visão corrente segundo a qual à Advocacia Pública cumpriria 
apenas salvaguardar interesses públicos secundários, identificados nos interesses meramente fazendários, 
de arrecadação e proteção do patrimônio público, em contraposição a interesses públicos primários, 
identificados no interesse da sociedade. Seguiremos recentes estudos que apontam que essa instituição, 
antes identificada tão-somente com a defesa dos interesses patrimoniais do Poder Público, passa a ter que 
pautar o cumprimento de seu munus em consonância com os deveres impostos ao Estado pelas normas 
constitucionais, em especial a observância da moralidade administrativa, o respeito aos direitos fundamentais 
e ao exercício pleno da cidadania, isto é, com o dever de consideração do ser humano como fim em si 
mesmo e nunca mero meio para atingir objetivos coletivos ou outros individuais. Além disso, analisamos 
as causas para a descrença da população no Judiciário brasileiro, fator de degradação da legitimação desse 
Poder estatal perante a sociedade contemporânea, resultante da morosidade da prestação jurisdicional e da 
falta de efetividade do processo, para, ao final, enfocarmos as possíveis contribuições da Advocacia Pública no 
desempenho do seu novo papel para a superação do problema.

Palavras-chave: Advocacia Pública. Judiciário. Crise. Efetividade.

Sumário: 1. Introdução. 2. Advocacia Pública ante os novos paradigmas do Direito Administrativo. 3. A 
superação da “crise do Judiciário” como compromisso democrático da Administração Pública. 4. Contribuições 
da advocacia pública para a efetividade da prestação jurisdicional 5. Conclusões. 

1. Introdução
            A Sociologia, como já observou Pierre Bourdieu, “é uma ciência crítica: de si própria e das outras ciências; 
crítica também dos poderes, inclusive dos poderes da ciência”.2 O presente estudo pretende contribuir para uma 
Sociologia do Judiciário e das profissões jurídicas a medida em que busca analisar a relação existente entre 
o desempenho pela Advocacia Pública do seu papel na contemporaneidade e a efetividade da prestação 
jurisdicional pelo Poder Judiciário. 

Para tanto, será preciso enfrentar a corrente e importante releitura das antigas concepções teóricas 
informadoras do Direito Administrativo até então mais comprometidas com a preservação da autoridade 
da Administração Pública do que com a realização plena do Estado Democrático de Direito.3 Esse novo 
1 * Mestrando em Ciências Jurídicas e Sociais na Universidade Federal Fluminense (PPGSD – UFF). 
Especialista em Direito Público pela Universidade de Brasília (UnB). Bacharel em Direito pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Procurador Federal.
2  BOURDIEU, Pierre. Questões de Sociologia. Tradução de Miguel Serras Pereira. Lisboa: Fim de século, 
2003, p. 53.
3  Por todos, v. ARAGÃO, Alexandre Santos de; MARQUES NETO, Floriano de Azevedo (coord.). Direito 
administrativo e seus novos paradigmas. Belo Horizonte: Fórum, 2008; e BINENBOJM, Gustavo. Uma Teoria do Direito 
Administrativo: direitos fundamentais, democracia e constitucionalização. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, em 
especial pp. 9-45. Cumpre registrar obra coletiva coordenada por Maria Sylvia Zanella Di PIETRO e Carlos 
Vinícius Alves Ribeiro (Supremacia do interesse público e outros temas relevantes do Direito Administrativo. São 
Paulo: Atlas, 2010), contendo estudos jurídicos de importantes publicistas, recentemente publicada como 
certa reação aos atuais estudos doutrinários que propõem uma releitura à luz das normas constitucionais 
das antigas categorias do Direito Administrativo. A publicação desses estudos reunidos – diga-se de passagem, 

contexto modificou a interpretação do papel do Poder Público na contemporaneidade e, por conseguinte, 
o da Advocacia Pública, instituição a qual compete assessorar e representar o Estado. A nova postura desse 
órgão de atuação, essencial à prestação da justiça, repercute em favor do resgate da crença da população no 
Poder Judiciário a medida em que passa a assumir o dever de contribuir para a superação da atual crise do 
Judiciário brasileiro.

2. Advocacia Pública ante os novos paradigmas do Direito Administrativo
A crise paradigmática4 do Direito Administrativo consiste na atual ruptura com as fórmulas até 

então invocadas neste ramo jurídico para justificar, por exemplo, a supremacia do interesse público sobre 
o privado, a restrita vinculação positiva do administrador às leis infraconstitucionais e a impossibilidade de 
controle judicial do mérito administrativo. Tais proposições teóricas passaram a sofrer pressão decorrente da 
sua reinterpretação, agora à luz das normas constitucionais.5

Para o que pretendemos enfrentar por ora neste artigo, importa referir à releitura da decantada 
fórmula da supremacia apriorística do interesse público sobre o privado, enaltecida pela doutrina 
administrativista clássica como “verdadeiro axioma reconhecível no moderno Direito Público”6, “objetivo primacial 
da Administração”7 e “grande princípio informativo do Direito Público”8. Em primeiro lugar, a concepção a respeito 
do suposto princípio encerra uma inconsistência teórica: proclama a supremacia do interesse público como 
abrangente também de um interesse particular pela satisfação coletiva (concepção unitária) e, ao mesmo tempo, 
pressupõe a existência de um interesse público identificado com a ideia de bem comum em contraposição 
aos interesses particulares, estes de índole egoística (concepção dual).9 A insubsistência do suposto princípio, 
contudo, não consiste apenas numa impropriedade técnica, mas decorre, com maior ênfase, no seu confronto 
com o processo de constitucionalização do Direito Administrativo. Esse fenômeno contemporâneo, também 
experimentado pelos demais ramos da ciência jurídica10, impôs o irrecusável reconhecimento pelo Poder 
Público do primado da principiologia constitucional11, que consagra a centralidade do sistema de direitos 
fundamentais (v.g., art. 1º, III, e 5º, CRFB/88), recusa a supremacia a priori de um interesse do Estado sobre o 
cidadão12 e rejeita a inviabilização do controle das atividades administrativas “por meio de soluções opacas e 
destituídas de transparência, tais como ´discricionariedade administrativa’, ´conveniência e oportunidade´ e ´interesse 
público’”.13 

Não encampamos, portanto, a concepção de uma supremacia prima facie de um valor, princípio ou 
direito sobre outros. Palmilhando a proposição teórica de Ronald Dworkin segundo a qual os princípios 
jurídicos devem ser coordenados a partir de uma concepção pública de justiça sendo, portanto, apenas aparente 
o conflito entre eles14, incumbe ao intérprete/aplicador do direito, consideradas todas as circunstâncias de 

salutar para a dialética que deverá sempre permear o espaço científico – ao invés de infirmar, está a revelar, 
em contrapartida, a existência cada vez mais presente no Direito Público brasileiro de estudos que apontam 
para uma crise de paradigmas do Direito Administrativo na contemporaneidade.
4  Seguimos aqui a ideia de paradigma conforme exposta por Thomas S. Kuhn em seu A estrutura das 
revoluções científicas. 10 ed. São Paulo: Perspectiva, 2011.
5  Neste sentido, Luís Roberto Barroso, Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 374-375.
6  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 70. No mesmo 
local, prossegue o eminente autor em suas considerações sobre o suposto princípio: “[p]roclama a superioridade do interesse da 
coletividade, firmando a prevalência dele sobre o do particular, como condição, até mesmo, da sobrevivência e asseguramento deste último”.
7  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.43.
8  Cf. GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 20. No mesmo 
sentido, v. CRETTELLA JUNIOR, José. Tratado de Direito Administrativo, v. 10, Rio de Janeiro: Forense, 1972, p. 
39.
9  Para maior aprofundamento, v. BINENBOJM, Gustavo. Uma Teoria do Direito Administrativo: direitos fundamentais, democracia 
e constitucionalização. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, pp. 30-31.
10  A esse respeito, v. BARROSO, Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 360-394.
11  Pensamos não ser necessário lançar maiores considerações sobre o ponto. Sobre o dever de 
observância pelo Estado dos princípios constitucionais, v., por todos, ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. 
2. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, em especial p. 34.
12  Por todos, v. MIRANDA NETTO, Fernando Gama de. Ônus da prova no Direito Processual Público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2009, pp. 119-129.
13  JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 14.
14  A concepção de “integridade” do ordenamento proposta por DWORKIN recusa a ideia de que “diferentes ideologias 
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fato, o dever de extrair qual o interesse a ser tutelado na hipótese enfrentada, considerando não apenas 
a inequívoca unicidade e irrepetibilidade de cada caso mas, sobretudo, a complexidade do ordenamento 
jurídico, composto de princípios e regras, de forma que a ordem jurídica deve ser reconstruída de todas as 
perspectivas possíveis com o propósito de encontrar a norma adequada15 capaz de preservar a coerência e 
a integridade de todo o sistema e de produzir justiça material em cada caso específico.

A alteração dos pressupostos teóricos do Direito Administrativo pela Constituição Federal de 1988 
implicou, ainda, na mudança do foco principal da atuação da Administração Pública, antes calcada no melhor 
interesse do Estado e agora direcionada à realização plena da cidadania (art. 1º, II, CRFB/88), a partir da 
consideração de que o cidadão não é apenas mais um ator da vida democrática do Estado, mas seu “protagonista 
político e jurídico”16. Com essa mudança de perspectiva, o Direito Administrativo deixa de conferir maior 
atenção aos poderes unilaterais do Estado e aos atributos do ato administrativo para direcionar o seu campo 
de estudo, principalmente, à incidência dos princípios constitucionais nas relações jurídico-administrativas e 
ao dever de observância pelo Poder Público dos direitos fundamentais do cidadão-administrado. A partir da 
nova ordem constitucional, o objeto de investigação do Direito Administrativo contemporâneo passa a ser 
fundamentalmente a relação entre a Administração Pública e os administrados.17 

Essa nova perspectiva da atuação estatal corresponde, no plano prático, ao dever de efetivo respeito 
pelo Estado dos direitos dos cidadãos. Respeito à cidadania não é mero discurso político destituído de 
significado: consubstancia dever do Estado de consideração do ser humano como fim em si mesmo e nunca 
mero meio para atingir objetivos coletivos ou outros individuais.18 Nesta pauta, ao cidadão cumpre não apenas 
exercer o papel de definir os fins, meios e limites das ações do Poder Público como, simultaneamente, ser o 
destinatário imediato dessas ações.19 Tais considerações são indispensáveis para a compreensão do atual papel 
desempenhado pela Advocacia Pública, responsável pelas funções de assessoramento e representação jurídica 
do Estado (art. 131, CRFB/88). Essa instituição, antes identificada tão-somente com a defesa dos interesses 
patrimoniais do Poder Público, passa a ter que pautar o cumprimento de seu munus em consonância com 
os deveres impostos ao Estado pelas normas constitucionais, em especial a observância da moralidade 
administrativa, o respeito aos direitos fundamentais e ao exercício pleno da cidadania.20 

Diante da missão constitucional confiada à Advocacia Pública na contemporaneidade, não podemos 
concordar com a antiga visão de que a essa instituição cumpriria apenas salvaguardar interesses públicos 
secundários, identificados nos interesses meramente fazendários, de arrecadação e proteção do patrimônio 
público, em contraposição aos interesses públicos primários, identificados no interesse da sociedade21. 
produziram partes diferentes do direito”. O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 325.
15  A ideia de “dimensão de adequação” apresentada por DWORKIN pode ser encontrada em seu O 
império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 277.
16  MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2005,, p. 79. Coerente com esse pensamento, o aludido autor, em outro estudo, teve oportunidade de afirmar 
que, no Estado Democrático de Direito, “a pessoa humana é o centro ético do Estado e do Direito, que existem 
para ´respeitá-la e protegê-la´” (“Juridicidade, pluralidade normativa, democracia e controle social – reflexões 
sobre alguns rumos do Direito Administrativo neste século”. ÁVILA, Humberto. Fundamentos do Estado de 
Direito – Estudos em homenagem ao Professor Almiro do Couto e Silva. São Paulo: Malheiros, 2005, p.112).
17  Neste sentido, BAPTISTA, Patrícia “Os limites constitucionais à autotutela administrativa: o dever 
de observância do contraditório e da ampla defesa antes da anulação de um ato administrativo ilegal e seus 
parâmetros”. In: BARROSO, Luís Roberto (org.). A Reconstrução democrática do Direito Público no Brasil. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2007, pp. 547-548. 
18  Aprofundamos o ponto em outro artigo de nossa autoria: A proibição de comportamento contraditório 
no âmbito da Administração Pública: a tutela da confiança nas relações jurídico-administrativas. Revista Forense v. 
411. Rio de Janeiro: Forense, setembro/outubro, 2010, pp. 157/188.
19  Cumpre registrar, neste ponto, o pensamento de Jürgen Habermas, para quem “a co-originariedade da 
autonomia privada e pública somente se mostra quando conseguimos decifrar o modelo da autolegislação através da 
teoria do discurso, que ensina serem os destinatários simultaneamente os autores de seus direitos” (sem os 
grifos no original). Direito e democracia: entre facticidade e validade. vol. I. Tradução de Flávio Beno Siebeneichler. 
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 139.
20  Em sentido semelhante, BINENBOJM, Gustavo. “Advocacia Pública tem um compromisso democrático, voltado à 
preservação da legitimidade política e da governabilidade”. Entrevista publicada no Informativo UNAFE – União dos Advogados Públicos 
Federais do Brasil. Brasília/DF. Ano II, Edição 3, maio/2010 p. 4. 
21  Essa classificação, como se sabe, é oriunda de doutrina italiana, encontrada em ALESSI, Renato. Sistema 

Pensamos que essa classificação, embora adotada com certa frequência inclusive pelos Tribunais brasileiros22, 
não encerra critério para determinar a esfera de atuação do Ministério Público e da Advocacia Pública23. 
O rol dos legitimados para a propositura da ação civil pública é exemplo elucidativo neste sentido: além 
do Ministério Público, da Defensoria Pública e das associações, o art. 5º da Lei 7.347/85 também conferiu 
legitimação ativa aos entes federativos e às entidades da administração indireta para postular a tutela dos 
bens constantes do art. 1º do referido diploma normativo, dentre os quais se incluem o meio ambiente e os 
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.24 

Nesta linha de orientação, vale registrar contundente lição de José Afonso da Silva, in litteris: 

A Advocacia Pública assume, no Estado Democrático de Direito, mais do que uma 
função jurídica de defesa dos direitos patrimoniais da Fazenda Pública, mais até 
mesmo do que a defesa do princípio da legalidade, porque lhe incumbe igualmente, e 
veementemente, a defesa da moralidade pública que se tornou um valor autônomo 
constitucionalmente garantido. Não é que essa defesa lhe espaçasse antes do regime 
constitucional vigente. Mas, então, o princípio da moralidade tinha uma dimensão 
estritamente administrativa, quase como simples dimensão da legalidade, ligada aos 
problemas dos desvios de finalidade. Agora não, porque a Constituição lhe deu sentido 
próprio e extensivo, e abrangente da ética pública.25

O papel da Advocacia Pública na contemporaneidade não se limita, portanto, apenas a maximizar 
arrecadação e minimizar despesas, em contraposição ao que seriam os interesses da sociedade. Além disso, 
os Procuradores de Estado não são Procuradores de Governo, sua previsão constitucional consta no capítulo 
dedicado às funções essenciais à Justiça, no título da organização dos Poderes e não no capítulo dedicado ao 
Poder Executivo ou mesmo à Administração Pública.26 Isso demonstra que a Constituição Federal reconhece 
a Advocacia Pública como agente essencial à Justiça: juntamente com o Ministério Público, a Defensoria 
Pública e a Advocacia Privada, “em uma missão de zeladoria de valores, busca a concretização de uma justiça 
em sentido amplo, que é objetivo de todo Estado Democrático de Direito”.27 Por tais razões, pensamos 
ser incompleta a expressão “Fazenda Pública” para designar a presença do Estado na relação processual. 
Muito embora seja de uso corrente na doutrina28 e no discurso judiciário29 e referida em vários dispositivos 
do vigorante Código de Processo Civil30, a expressão “Fazenda Pública” encerra apenas a ideia de que os 
encargos patrimoniais decorrentes da demanda serão suportados pelo erário. A atuação do Estado no 
processo judicial, entretanto, pelas razões brevemente enunciadas neste tópico, não se limita à defesa dos 
cofres públicos. E isso ocorre não somente pelo fato de que a processualística moderna privilegia a tutela 
inibitória, a execução específica e a concreta satisfação dos interesses em detrimento da tutela ressarcitória 
e repressiva, de utilização subsidiária. A principal razão para evitar a expressão é considerar que o Estado 
atua em juízo também – e com maior ênfase – para, dentre outros deveres, preservar a ordem jurídica, 
cumprir a principiologia constitucional, observar os direitos fundamentais, respeitar a cidadania, materializar 
istituzionale del diritto amministratitivo italiano. 3. ed., Milão, Giuffrè, 1960, p.197.
22  v.g., Superior Tribunal de Justiça. MS 11308, 19/05/2008; e Tribunal Regional Federal da 5ª Região. AC 
410516, 01/07/2009.
23  Distinção encontrada, por exemplo, em BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 375.
24  Tecemos maiores considerações sobre a legitimação ativa e o objeto da tutela da ação civil pública 
em artigo publicado alhures: Prescrição e ação civil pública. Revista Dialética de Direito Processual nº 31. São 
Paulo: Dialética, outubro, 2005, pp. 76-87.
25  SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 605.
26  SOUTO, Marcos Juruena Villela. O Papel da Advocacia Pública no controle da legalidade da administração. 
Revista da PGT: Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, n. 1, nov. 2005, p. 36.
27  SANTOS, Valkiria Silva. “Advocacia-Geral da União: perspectivas, atribuições e proteção de direitos 
fundamentais”. In: GUEDES, Jefferson Carús; NEIVA, Juliana Sahione Mayrink (coord.). Publicações da Escola da 
AGU: pós-graduação em direito público – PUC-MG: coletânea de artigos. Brasília: Advocacia-Geral da União, 2010, 
p. 353.
28  Por todos, v. CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 6. ed. São Paulo: Dialética, 2008.
29  Por todos, v. STJ, REsp 1245487/SC, 2ª Turma, DJe 30/05/2011.
30  De que são exemplos os arts. 27, 188, 277, 1.002 e 1.007, CPC.
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a moralidade administrativa e, em especial, contribuir para o aperfeiçoamento das instituições democráticas 
e, mais especificamente, para o aprimoramento da prestação jurisdicional.31

3. A superação da “crise do Judiciário” como compromisso democrático do Estado
Como se sabe, é ao final da Idade Média, no início do século XVI, que surge o Estado moderno. 

Atribui-se a Nicolau Maquiavel a utilização do vocábulo com essa acepção pela primeira vez em seu famoso 
O príncipe, em 1513.32 Neste processo, o poder político paulatinamente descola-se da Igreja, que conferia 
legitimidade a uma fundamentação dos direitos através de cosmovisões metafísicas ou religiosas, imunes à 
crítica e à reflexão.33 Com as Revoluções Francesa e Inglesa, a soberania desloca seu centro de gravidade do 
monarca para o povo, retirando o poder do rei e o atribuindo à lei, e promovendo a transição histórica que 
superou o absolutismo pelo legalismo, identificado no primado na lei como premissa fundamental do Direito. 

A partir da apropriação do poder decisório por meio do monopólio da prestação jurisdicional, os 
Estados modernos passam a exercer sua dominação política através da lógica da racionalidade da jurisdição 
estatal. Como arguciosamente ponderam Delton Meirelles e Luiz Cláudio Gomes, esse processo de 
substituição da legitimidade carismática ou tradicional pela dominação burocrático-racional não ocorreu de 
forma linear ou universal. Partindo de uma metodologia histórica crítica, que rejeita uma teoria do progresso 
linear e contínuo das instituições, os referidos autores ressaltam que, “pelo menos no Ocidente, houve sucessivos 
conflitos entre a maximização dos poderes estatais e autonomia privada, especialmente se compararmos a tradição 
liberal anglo-americana e o estatismo continental europeu”.34

Cortando para o modelo brasileiro recente, sabe-se que a Constituição Federal de 1988 passou a 
conferir grande importância institucional ao Poder Judiciário não apenas ao cometer aos órgãos jurisdicionais 
o poder-dever de apreciação de toda e qualquer alegação de lesão ou de ameaça a direito (art. 5º, XXXV), como 
também ao fazer explícita opção política em prol (i) do amplo acesso à Justiça pelos cidadãos, ao determinar, 
v.g., a criação dos “juizados especiais” (art. 98), que possibilitam a obtenção de prestação jurisdicional sem 
quaisquer ônus ao interessado; e (ii) da ampla possibilidade de impugnação das decisões jurisdicionais, ao 
organizar o Poder Judiciário em graus diferentes de jurisdição, estabelecendo atribuição primordialmente 
recursal para os Tribunais (v.g, arts. 102, II e III, 105, II e III, e 108, II). 

Com isso, a partir da Constituição de 1988, verificou-se verdadeira explosão de demandas e 
recursos. O número de causas novas e recursos no Judiciário se multiplica velozmente. Apenas para usar um 
exemplo concreto: no ano de 1988, logo após a criação do Superior Tribunal de Justiça, foram distribuídos 
6.103 processos àquele Tribunal. No ano de 2010, esse total passou para 228.981, número alcançado após 
a aplicação da Lei 11.672/2008, que instituiu procedimento para o julgamento de recursos repetitivos no 
âmbito daquela Corte. No ano de 2007, antes portanto da edição da referida lei, ao Superior Tribunal de 
Justiça foram distribuídos 313.364 processos.35 E estamos cuidando apenas de uma Corte Superior, com 
competência taxativa (art. 105, CRFB/88) e que, por exemplo, não possui competência para o julgamento de 
recursos oriundos dos juizados especiais. Assim, não é preciso grande esforço para perceber que ainda mais 
dramática é a situação atualmente vivenciada pelos demais órgãos judiciários do nosso país. 

O excesso de demandas resulta, na prática, no acúmulo progressivo de processos no Poder Judiciário 
e, como consequências mais graves, a morosidade da prestação jurisdicional e a falta de efetividade do 
processo, isto é, a falta de concretização das normas jurídicas no mundo fenomênico. É diante de tal panorama 
que o Presidente da Comissão encarregada da elaboração de um novo Código de Processo Civil afirmou 
que os principais objetivos daquela Comissão serão o de “resgatar a crença no Judiciário e tornar realidade a 
31  Sobre esta função da Advocacia Pública, v., por todos, SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à 
Constituição. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 606.
32  DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 51.
33  HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Volume I. Tradução de Flávio 
Beno Siebeneichler. 2. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2010, p. 131.
34  MEIRELLES, Delton R. S; GOMES, Luiz Cláudio Moreira. Tribunal do Júri: sobrevivente da experiência republicana 
(1832/1841) Rio de Janeiro. XIII Encontro de História. Associação Nacional de História Seção Regional do Rio de Janeiro 
(ANPUH-RJ), 2008. Como observam os referidos autores, sem embargo das diferenças entre os métodos para a 
investidura de seus magistrados, fato é que os Estados Modernos de índole racional-burocrática adotam 
a profissionalização dos juízes como método coerente com esse modelo jurídico predominante, também 
adotado no Brasil (art. 93, CRFB/88)
35  Todos os dados aqui enunciados foram obtidos a partir do sítio eletrônico do Superior Tribunal de 
Justiça: http://www.stj.gov.br/webstj/Processo/Boletim/verpagina.asp?vPag=1&vSeq=168. Acesso em 11/06/2011.

promessa constitucional de uma justiça pronta e célere”.36 De fato, fenômeno observado atualmente na maior 
parte do mundo e também no Brasil37, a lentidão da Justiça seguramente consubstancia fator de degradação 
da legitimação do Poder Judiciário perante a sociedade contemporânea.38 Além das mudanças que devem 
ocorrer no plano legislativo, o Poder Judiciário deve caminhar em direção, por exemplo, à adoção de novas 
técnicas de solução de conflitos, e à qualificação de pessoal e utilização de recursos materiais adequados 
às necessidades atuais, dentre outras medidas que aumentem a sua eficiência e diminuam a morosidade da 
prestação jurisdicional. Empreendimentos como os mutirões de conciliação e a crescente virtualização dos 
procedimentos são bons exemplos da modernização pela qual passa a Justiça brasileira.

Essa tarefa, todavia, não é apenas do Legislativo ou do Judiciário. Em um Estado cuja Constituição 
democrática elegeu como fundamento a dignidade humana (art 1º, III), como objetivo promover o bem de 
todos (art. 3º, IV) e como direito fundamental a duração razoável do processo (art.5º, LXXVIII), a superação 
da crise do Judiciário é um compromisso a ser assumido por todos os atores participantes do sistema de 
prestação da justiça: Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública e Privada, entidades de classe, 
enfim: pelas instituições e pela sociedade. A todos compete pensar e atuar em favor de um modelo eficiente 
de justiça. Essa postura passa a enfocar o problema não a partir da responsabilização pela ineficiência do 
Judiciário mas, sim, na perspectiva das propostas de sua superação pelos atores envolvidos. 

Neste cenário, cumpre à Advocacia Pública contribuir para viabilizar a prestação adequada 
e tempestiva da Justiça. Ainda mais diante do notório expressivo volume de causas nas quais o Estado 
figura como parte.39 Essa circunstância só aumenta a responsabilidade desta instituição, que deve contribuir 
decisivamente para reverter o quadro de absoluto entupimento de processos que tramitam no Judiciário 
brasileiro. Além disso, como temos sustentado neste estudo, o foco principal de atuação do Poder Público 
na contemporaneidade é o cidadão e, coerente com esse compromisso, pensar a prestação jurisdicional na 
perspectiva do jurisdicionado significa procurar uma maior aproximação do Poder com a sociedade. Assim, 
é dever também da Advocacia Pública procurar fórmulas capazes de auxiliar o Estado brasileiro a tornar 
mais célere, mais eficiente, a atividade de prestação jurisdicional e atuar sempre em consonância com este 
objetivo. 

4. Contribuições da advocacia pública para a efetividade da prestação jurisdicional
Partindo da premissa de que à Advocacia Pública não compete apenas a defesa do erário mas, sim, o 

respeito às normas constitucionais e aos direitos fundamentais (tópico 2) e apoiado no pressuposto de que 
cabe também a esta instituição, como responsável pelo assessoramento e representação jurídica do Estado, 
contribuir para a superação da crise do Judiciário brasileiro (tópico 3), teceremos considerações, no presente 
tópico, sobre medidas que a serem empreendidas pela Advocacia Pública em favor do aperfeiçoamento da 
prestação da jurisdição.

No plano institucional, podemos apontar duas medidas: (i) a edição de súmulas para a uniformização 
36  Palavras proferidas pelo Ministro Luiz Fux. Fonte: http://www.senado.gov.br/noticias/senado-lanca-anteprojeto-
do-novo-codigo-civil-licitacoes-contratos-e-catalogo-de-obras-de-arte-na-bienal-de-sp.aspx. Acesso em: 13/06/2011. De 
acordo com informações da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o Índice de Confiança da Justiça (ICJBrasil), 
feito pela Faculdade de Direito de São Paulo da referida instituição, caiu nos primeiros três meses de 2010. 
A queda é algo recorrente, no último trimestre do ano passado, foi registrado um índice de 4,2 enquanto 
que no trimestre anterior era de 4,4. O ICJBrasil ocorre desde o ano de 2009 e para que seu cálculo 
seja feito, variando em uma escala que vai de 0 a 10 pontos, foram entrevistados um contingente de 1.570 
cidadãos na Bahia e nos estados de Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São 
Paulo e no Distrito Federal. Enquanto Minas Gerais apresentou o maior índice (4,4), Pernambuco foi o mais 
descrente na Justiça (4,1). De todas as pessoas que foram entrevistas, 46% já recorreram à Justiça ou mora 
com alguém que o fez. O mais preocupante é que 64% afirmaram achar o judiciário pouco ou nada honesto. 
Enquanto 59% acreditam que a influência política domina o judiciário, 78% disseram que o acesso à Justiça 
é algo caro. Fonte: http://www.bahianoticias.com.br/justica/noticias/2011/03/03/40940,confianca-da-populacao-na-justica-tem-
caido.html. Acesso em 13/06/2011.
37  Por todos, v. ALBUQUERQUE, Mario Pimentel. O órgão jurisdictional e a sua função. Estudos sobre a 
ideologia, aspectos críticos, e o controle do Poder Judiciário. São Paulo: Malheiros, 1997, pp. 82-85. 
38 Cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 141. 
39  A título meramente ilustrativo, v. matéria recentemente veiculada no sítio eletrônico do Conselho da Justiça Federal a 
respeito do excesso de demandas nos juizados especiais federais: “CJF e CNJ querem resolver gargalos dos juizados”: http://www.
jf.jus.br/cjf/noticias-do-cjf/cjf-e-cnj-querem-resolver-gargalos-dos-juizados. Acesso em 06/06/2011.
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de entendimentos sobre questões jurídicas controvertidas, principalmente orientadas para temas que 
estejam a acarretar alto índice de postulações judiciais. Sempre que inequívoco o direito do cidadão nessas 
questões, os enunciados devem expressamente orientar seus membros a não insistirem no prolongamento 
das demandas, seja ao reconhecer a procedência do pedido, seja ao renunciar ou mesmo desistir do recurso; 
(ii) o reconhecimento de independência funcional dos procuradores integrantes dos quadros da Advocacia 
Pública de forma a garantir o desempenho de suas funções essenciais à justiça sem interferências indevidas e 
sem que haja constrangimento, por qualquer modo, do agente nelas investido40. 

No desempenho da função de assessoramento do Estado, deve o advogado público utilizar não apenas 
as regras infralegais como parâmetro de juridicidade do ato administrativo mas, também e principalmente, 
as normas constitucionais. Com a constitucionalização do Direito Administrativo, não se concebe mais a 
existência de liberdade decisória da Administração Pública infensa ou mesmo livre da incidência das regras e 
princípios constitucionais.41 Além disso, deverá sempre ser considerado como parâmetro de validade do ato 
administrativo examinado a conduta anterior levada a efeito pela própria Administração Pública, pois a teoria 
das autolimitações administrativas, projeção do princípio de proibição ao comportamento contraditório no 
âmbito das relações jurídico-administrativas, impõe que a Administração Pública, no desempenho de suas 
inúmeras funções, se autovincule aos atos por ela praticados.42 Nesta direção, a Advocacia-Geral da União 
editou sua Súmula de nº 34, que enuncia que “não estão sujeitos à repetição os valores recebidos de boa-fé pelo 
servidor público, em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da Administração Pública”.43 
Esse verbete concretiza o dever de proteção da confiança legítima no espaço das relações de Direito Público.

Finalmente, como representante do Estado em Juízo, é vastíssima a possibilidade de contribuição da 
Advocacia Pública para a superação da crise de efetividade do processo: reconhecer a procedência do pedido 
nos casos em que seja evidente o direito do cidadão, entabular acordos nas demandas em que estiver bem 
demonstrado o direito pelo administrado, deixar de recorrer quando se afigurar pouco provável a reforma 
da decisão proferida contra a tese apresentada pelo Poder Público. Tais medidas sinalizam ao jurisdicionado 
que o Estado possui o compromisso democrático de considerar o cidadão como finalidade principal e não 
como mero meio para obtenção de outros fins. A proposta de transação judicial, por exemplo, além de 
instrumento de pacificação social, consubstancia indicação pelo Estado de que pretende evitar os efeitos 
perniciosos do prolongamento dos litígios. Ademais, o prolongamento do litígio nas causas manifestamente 
favoráveis ao administrado apenas eternizaria o estado de insegurança jurídica. Nestes casos, nem mesmo o 
interesse meramente fazendário seria tutelado com a insistência no litígio, pois o prolongamento da demanda 
aumentaria o valor do montante devido, em se tratando de decisões condenatórias contra a Fazenda Pública. 
Tais instrumentos são importantes para a efetivação da prestação jurisdicional e representam a utilização 
responsável do sistema judiciário pelo Estado, consistente na plena consciência da Advocacia Pública das 
implicações que sua postura no litígio irá carrear não apenas à parte contrária, mas ao sistema judiciário, ao 
próprio Estado e à sociedade.

5. Conclusões      
A constitucionalização do Direito Administrativo impôs a observância pelo Poder Público do 

primado da principiologia constitucional, que consagra a centralidade do sistema de direitos fundamentais 
e recusa a supremacia apriorística de um interesse do Estado sobre o cidadão. Implicou, ainda, na mudança 
40  Neste sentido se pronunciou Diogo de Figueiredo Moreira Neto em palestra sobre “A responsabilidade do Advogado de 
Estado”, exposição apresentada em 31 de outubro de 2007 no auditório da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro.
41  Segue-se, aqui, posição defendida por BINENBOJM, Gustavo. Uma Teoria do Direito Administrativo: direitos 
fundamentais, democracia e constitucionalização. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, pp.314-316. No mesmo 
local, assevera o autor que existem graus de vinculação à juridicidade, conforme sejam os atos administrativos 
vinculados por regra (vinculação maior), por conceitos jurídicos indeterminados (vinculação intermediária) ou 
diretamente por princípios (vinculação menor). Daí decorre que o grau de controlabilidade judicial dos atos 
administrativos deverá ser proporcional ao grau de vinculação da Administração Pública à juridicidade. Além 
disso, nas hipóteses em que, pela alta complexidade e especificidade da matéria, careça o Poder Judiciário de 
parâmetros seguros e objetivos para aferir a juridicidade do ato administrativo, menor deverá ser o controle 
exercido.
42  Por todos, v. ARAGÃO, Alexandre Santos. Teoria das autolimitações administrativas: atos próprios, 
confiança legítima e contradição entre órgãos administrativos.  Revista de Direito do Estado nº4. Rio de Janeiro: 
Renovar, outubro/dezembro de 2006, pp. 231-244.
43  Editada em 16 de setembro de 2008. Publicada no DOU, Seção I, de 17/09; 18/09 e 19/09/2008.

do foco principal da atuação da Administração Pública, antes calcada no melhor interesse do Estado e agora 
direcionada à realização plena da cidadania. É nesse contexto que se compreende o atual papel da Advocacia 
Pública, antes identificada tão-somente com a defesa dos interesses patrimoniais do Poder Público, e agora 
comprometida com as normas constitucionais, em especial, a observância da moralidade administrativa, o 
respeito aos direitos fundamentais e ao exercício pleno da cidadania. 

À Advocacia Pública também incumbe o dever de contribuir para a superação da crise do Judiciário 
brasileiro, cujas principais causas são a morosidade da prestação jurisdicional e a falta de efetividade do 
processo. Não apenas em razão do Estado figurar como parte em número expressivo de demandas como, 
principalmente, por caber a ela promover o aperfeiçoamento das instituições democráticas. Pensamos que 
a Advocacia Pública poderá contribuir para a diminuição da morosidade da prestação jurisdicional e para a 
efetividade do processo se adotar medidas no plano institucional (edição de súmulas para a uniformização de 
entendimentos sobre questões jurídicas controvertidas e o reconhecimento de independência funcional dos 
advogados públicos); no plano do assessoramento jurídico (aplicação das normas constitucionais e da teoria das 
autolimitações administrativas); e no plano judicial (reconhecimento da procedência do pedido, propositura 
de acordos e dispensa de recursos). 
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Justiça do Consumidor:
contratualismo e o fluxo das interações sociais

Manuela Fialho Galvão1

RESUMO

Este texto busca compreender as dinâmicas interacionistas na formação da justiça, tendo em vista a prática 
diferenciada da conciliação na justiça do consumidor em Camaleônico. Nosso ponto de partida é o debate 
travado por Habermas e Chanial em torno da Teoria da Justiça de Rawls; além do procedimentalismo 
questionado por Heller, apontamos a perspectiva da dádiva e da sociologia da disputa como fundadores da 
justiça segundo os movimentos da vida. Nesse sentido, a questão do reconhecimento recíproco entre gestores 
públicos, agentes de mercado e consumidores usuários de bens essenciais se colocam com importância 
no debate. O suporte de nossas observações são as audiências de conciliação e os arquivos processuais 
do juizado especial e PROCON da referida cidade. Concluímos que as práticas judiciárias inquisitivas e 
conciliadoras se revezam no processo judicial, sendo o “espírito” conciliador aquele que aproxima a justiça 
das concepções populares de direitos, de forma a reduzir, ainda que de forma experimental, as desigualdades e 
a dominação do magistrado. Por outro lado, a dimensão do político aparece com importância na participação 
e composição dos conflitos de consumo, ao tornar mais transparente no debate público os processos de 
exploração econômica entre a empresa capitalista e os consumidores reclamantes, sendo este aspecto 
importante na nacionalização do direito essencialmente abstrato. 

Palavras-chave: justiça, interacionismo, conciliação, bens essenciais.

ABSTRACT

This text seeks to understand the dynamic interactions in the formation of justice, bearing in mind the 
different practices of conciliation in the consumer justice in Camaleônico. Our starting point is the debate 
of Habermas and Chanial around the Theory of Justice by Rawls; beyond the procedural form questioned 
by Heller, we target the perspective of the gift and the sociology of dispute by Boltanski as the founders of 
the second justice the movements of life. In that sense, the question of the reciprocal recognition between 
public gestors, market agents and essential goods consumers are essential to the debate. Supporting our 
observations are the hearings of conciliation and the procedural files of the special court and PROCON (the 
Brazilian consumer rights organization) of the referred city. We conclude that the inquisitive judicial and 
conciliatory practices alternate themselves during the entire judicial process, being the conciliatory spirit of 
one approaching justice of the popular conceptions of rights, reducing in an experimental democracy social 
inequalities and the domination of magistrate on trial. On the other hand, the dimension of politics appears 
more important in the participation and composition of the conflicts related to consumption, become clearer 
in the public debate the trials of economic exploitation between the capitalist company and the consumers’ 
complaints, with this important aspect in the nationalization of the essentially abstract right. 
 
Keywords: justice, interaction, conciliation, essential goods.

1 Mediadora do Curso de Pedagogia da UFPB Virtual. Mestra em Sociologia pela Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE). Associada a Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS) e sócio-fundadora da 
Associação Brasileira dos Pesquisadores em Sociologia do Direito (ABRASD).

1. Das audiências de conciliação aos arquivos processuais: os contratantes são companheiros?

 A justiça do consumidor possui modelo centrado no processo e no convencimento negociado. 
Tendo considerado este aspecto, fizemos uma amostra qualitativa, buscando uma compreensão sociológica 
interacionista dos processos e de sua dinâmica, tendo investigado no Procon, nos arquivos da dívida ativa2, 75 
cadernos processuais, sendo: 29 (38.6%) cadernos processuais referentes à empresa de energia; 05 (06.7%) 
cadernos processuais referentes à empresa de água e esgoto; 41 (54.7%) cadernos processuais referentes à 
empresa de telefonia. No Juizado de Camaleônico3, pesquisamos 121 cadernos processuais, sendo: 17 (14%) 
cadernos processuais referentes à empresa de energia; 14 (11,6%) cadernos processuais referentes à empresa 
de água e esgoto; 90 (74.4%) cadernos processuais referentes à empresa de telefonia.

Cada caderno consiste na forma simplificada de uma sucessão de atos processuais, que se inaugura 
com a reclamação e pode se encerrar com a decisão de segundo grau pela turma recursal num julgamento 
que se realiza no próprio micro-sistema, no Tribunal Estadual, situado na capital de Camaleônico4. Cada ato 
corresponde a uma tese interpretativa dos fatos e normas, com significados mais ou menos determinantes 
da ação social. Se em alguns cadernos estas teses estão articuladas segundo fatos e normas, da reclamação a 
contestação, e assim por diante, ampliando a compreensão racional do conflito com pareceres e julgados de 
forma no “diálogo respeitoso” no sentido da “não dominação”; de outra maneira, as teses são frontalmente 
opostas, havendo aqui o que denominamos de transfiguração de fatos e normas para o leitor dos cadernos 
processuais, para os juízes e conciliadores. 

No entanto, pareceu-nos que essa obscuridade, ou o que percebemos como a transfiguração dos 
fatos nas denúncias e defesas dos contratos consiste numa moeda de troca5 e de manipulação em torno do 
conflito político, buscando uma unidade ou alguma possibilidade de compartilhamento de interesses comuns 
nas negociações econômicas. De um lado, a empresa que age autorizada pela norma e agência reguladora na 
exploração do bem e, de outro, o consumidor autorizado por seu salário, sua renda e economia doméstica. 
Estes conflitos podem ser delimitados no caderno processual em posicionamentos beligerantes das empresas, 
na tendência de serem as relações consumeristas de bens essenciais englobadas pela esfera do direito penal, 
na promoção da campanha interna da empresa pela recuperação de consumo nas unidades consumidoras, 
tipificado como furto do bem colocado a disposição. No caso da telefonia, acontece sistematicamente a 
reclamação de ligações não originadas dos terminais dos consumidores. Pareceu-nos que estas batalhas 
ou litígios colocam em jogo duas verdades, difíceis de serem averiguadas na simples contraposição de 
argumentos individualizados e na desconfiança de um ao outro. Ao buscar compreender este conflito de 
argumentos, a cada página manuseada do caderno processual, pode-se comumente ser surpreendido com 
um fato novo, melhor dizendo, um mesmo fato modificado em discurso assertivo e confrontacional, que 
consiste na obrigação de falar de acordo com regras de disputa, silenciando e desvalorizando os menos 
privilegiados, que se sentem diminuídos e frustrados, perdendo a confiança em si. Este tipo de discurso é mais 
valorizado que o discurso tentativo, exploratório ou conciliatório (Young, 2001). A “plasticidade dos fatos”, 
característica desses processos confrontacionais onde não se verifica um entendimento prévio, remonta a 
herança e dominação romana no direito moderno:

Uma das peculiaridades mais importantes do direito romano primitivo (...) é seu 
caráter eminentemente analítico. Isso se refere, especialmente, ao fracionamento da 

2 Na organização interna, estes processos são aqueles em que o Procon condenou as empresas a pagar multa por 
má prestação de serviço a ser depositada no fundo de direitos difusos, e que ainda esperavam seu adimplemento. O arquivo 
processual é recente no prédio, em razão disso escolhemos o ano de 2005 para a leitura dos processos, uma vez que já teriam 
em sua maioria sido arquivados, tendo assim uma amostra mais fidedigna. 

3 As instalações dos juizados são prédios de pequeno porte, sendo os cadernos processuais 
encaixotados conforme baixa no cartório numa sala quase inóspita. Ao início desta pesquisa possuía em 
média 232 caixas, tendo consultado destas, o número de 140 caixas, selecionando os processos pelo tipo de 
serviço e pelo ano.

4 Como já indicamos, nos juizados especiais consiste num sistema de direito autônomo em face ao 
sistema comum e a pirâmide judiciária, onde as demandas não sobem na hierarquia às instâncias superiores. 

5 Este termo tem um sentido vulgar, procuramos, todavia com esta expressão indicar uma economia 
emocional na expressão dos conflitos.
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colocação do problema processual, por essa via, do formalismo técnico-jurídico, nas 
situações de fato logicamente “mais simples”. Um processo trata de um problema 
só, um problema é tratado num processo único, um acordo jurídico limita-se a um 
assunto, a uma promessa, a uma prestação, sendo por isso unilateral, etc. Precisamente 
a decomposição dos complexos fatos plásticos da vida cotidiana numa série de atos 
elementares juridicamente qualificados de forma unívoca é, de fato, uma das tendências, 
metodologicamente de enorme alcance, do antigo direito civil. Essa tendência ao 
procedimento analítico corresponde exatamente ao tratamento primitivo dos deveres 
rituais dentro da religião nacional-romana. (Weber, 1999, p. 95).

Esta “plasticidade” (Weber, 1999) quer dizer, que fatos e normas são tomados no mais alto nível 
de abstração possível, e que se procedeu a sua “desnacionalização” para assumir um caráter universal, 
distanciando-se, portanto da tradição6, mais o aproxima da manipulação dos intérpretes e sua imaginação 
interessada e contraditória: “os interessados capitalistas costumam dar-se melhor com a aplicação universal 
de uma justiça rigorosamente formal, na máxima processual (...) que exclui tanto a vinculação a tradição 
quanto o arbítrio e somente permite a derivação do direito subjetivo a partir de normas objetivas” (Weber, 
1999, p. 104). 

Nos cadernos processuais de Camaleônico, os agentes que figuram no processo, quando não 
complementam a informação em torno da demanda buscando a todo tempo o entendimento mútuo, 
apresentam como recurso argumentativo uma inteira modificação factual, que se esfacela em estilhaços a ferir 
em trocas de acusações sobre (des) honestidade, na ação que fere o status pessoal e empresarial ou a honra e 
a dignidade dos constituintes ao colocá-los em jogo na desconfiança mútua. Esse aspecto da honra, da ofensa 
e honestidade tem uma componente religiosa que, misturado ao pedido laico do direito, tem aparecido juntos 
fortemente nos juizados especiais. De forma semelhante, no direito antigo, segundo Weber (1999), reforçar 
o “direito” de sua parte, era também expor à maldição divina a própria pessoa, isto é, aquilo que se quer que 
valha é considerado idêntico àquilo que de fato existe.

O defeito na distribuição do bem, e na prestação do serviço comercial pode suscitar trocas de palavras 
e ofensas, numa situação que se tornou aflitiva para o consumidor, que busca no processo se resguardar em 
melhores condições contratuais. Com efeito, quem compra e vende buscam ambos a estabilidade do vínculo 
afirmado para que se perpetue em contraprestações recíprocas, ao mesmo tempo o consumidor busca se 
resguardar economicamente da exploração excessiva e do poder privado da empresa capitalista. Na justiça 
do consumidor se observa que o “inimigo” não é pessoalmente nem o consumidor, nem o preposto, mas 
as condições objetivas de exploração e de redistribuição das riquezas autorizadas e formadas numa reunião 
interna empresarial em desatenção às condições dos consumidores enquanto cidadãos, conforme deixam 
entrever os conflitos. 

Com efeito, os contratos econômicos celebrados entre pares, segundo o Weber (1999), são de dois 
tipos. O tipo funcional quer dizer que os acordos têm apenas a função de produzir determinados atos 
e resultados concretos, quase sempre econômicos, deixando intocado o status das pessoas participantes, 
isto é, as trocas não dão origem às pessoas as qualidades de companheiros. De outra maneira, o contrato 
de confraternização é aquele onde há “transformação da qualidade jurídica global, da posição pessoal e do 
habitus social das pessoas; estes são originalmente sem exceção, atos mágicos, ou diretamente de alguma 
forma magicamente significativos, e por muito tempo conservam em seu simbolismo resíduo desse caráter” 
(Weber, 1999:19) 

Estes contratos celebrados na prestação de serviços de bens essenciais não compõem um ou outro 
contrato descrito tipicamente por Weber, mas a composição de ambos. Em outras palavras, os conflitos em 
torno desses contratos engendram um constrangimento útil do serviço, mas também muda a posição e status 
da pessoa e comunidade contratantes, cuja fruição de determinado bem os posicionam na escala de classe. 
Com efeito, é sensível a vida moderna, citadina, a utilidade e posição de classe das comunidades que usufruem 

6  Esta característica remonta a influência do direito romano sobre os direitos nacionais: “Para 
possibilitar a recepção, as instituições jurídicas romanas – como com razão ressalta particularmente Erlich 
– tinha que ser despidas de todo resto de uma vinculação nacional e elevadas à esfera do logicamente 
abstrato, e o direito romano tinha que ser absolutizado como o direito “logicamente correto” por 
excelência (...) Entretanto, na aplicação deste direito a situações de fato totalmente estranhas à Antiguidade, 
apareceu no primeiro plano a tarefa de “construir” juridicamente, sem contradições, a situação dos fatos 
(...) Nisto tem origem o chamado “caráter alheio à vida” do direito puramente lógico. (Weber, 1999, p 129)

dos serviços de água encanada, esgoto, energia e telefonia, esta linha de passagem é tênue da vida média à 
miserável. São serviços que por sua essencialidade a maioria de nós não questiona praticamente. Segundo 
Dowbor (2003): a rede de energia elétrica torna-se essencial para um conjunto de atividades trazidas com 
a própria urbanização moderna, em investimentos capilares de serviços prestados a cada domicílio, exigindo 
visão planejada, e de conjunto, tendo a idéia de privatização do setor público nos trazido a burocracia privada 
e truculência dos interesses financeiros...

Numa sociedade contratualista, no conflito tanto está em jogo o uso útil do bem, quanto a qualidade 
das pessoas e comunidades contratantes. Nesse sentido seria mais adequado redimensionar o projeto 
empresarial moderno de ampliação do acesso aos bens essenciais às efetivas condições de qualidade e de 
permanência continuada na prestação e no uso desses serviços, desenvolvidas segundo uma participação 
paritária nos espaços públicos. Isto tem uma importância substancial enquanto “estratégia de reformas não 
reformistas” evitando as reificações, os deslocamentos e os desenquadramentos (Fraser, apud Silva, 2005). 

Dessa maneira, pode-se “reprogramar” o modelo da justiça adversarial, nos comportamentos de 
dúvida, desconfiança e ignorância mútua das empresas e consumidores, porque são anteriormente a este 
estado de disputa, pares ou companheiros na relação contratual, tendo constituído acordos mútuos de 
prestação de serviços. Pensamos que o conciliador tem uma atividade a desempenhar institucionalmente ao 
buscar garantir de forma interativa os argumentos opostos e, ao mesmo tempo, o entendimento comum em 
torno da utilidade e do respeito à liberdade, recompondo o sentimento dos contratos nascentes, ao mediar 
as negociações em torno das obrigações materiais e morais.

As limitações contextuais dessa prática conciliadora passam necessariamente pela postura das partes, 
que não utilizam a diferença mútua como recurso na transformação das opiniões de forma transcendente 
(Young, 2001) – sendo pautados pelas opiniões iniciais, formados em projetos que se preferem radicalmente 
distintos no momento dos conflitos – de um lado no princípio contratual da segurança da exploração 
econômica, de outro, no princípio da boa vida do consumidor lhe faltando tantas vezes a consciência deste 
princípio - que implica na participação e controle do que está sendo feito com os recursos públicos - em face 
da perfeição profissional dos contratos. 

Quando estas diferenças se prolongam nos argumentos, percebemos que as partes no processo 
arriscam a desqualificação de um deles no pedido, e de terem rompidas suas relações na instância secundária. 
Neste caso, conforme demonstra Chanial, a justiça é incapaz de compensar a perda moral conseqüente à 
ruptura da relação na desconfiança de um com os outros. Em outras palavras, esta oposição dos fatos se 
revela a desintegração de valores, criam a desunião, desordem e instabilidade nas relações contratuais, cujo 
processo judicial nem sempre pode reverter: “os próprios meios jurídicos da garantia de liberdade são os que 
põem em perigo a liberdade dos supostos beneficiários” (Habermas, 2002, p. 406).

Na luta processual tradicional, o vencedor é aquele que dispõe das últimas informações, que movimenta 
uma série de recursos materiais, contrata pareceres7, referenciam livros de direito que dominam a justiça na 
mesma forma que uma lei (Weber, 1999) no sentido de chamar a lide favoravelmente para si; é este tipo de 
investimento racional que o juizado filosoficamente viera simplificar em favor da população despossuída destes 
recursos. Na filosofia do Juizado, duas pessoas adentrariam a casa judiciária ainda brigando e encontrariam 
mediação ali. Como a justiça do consumidor no projeto dos juizados torna facultativa a mediação de advogados 
autônomos ou associados, tendo isto sido resolvido por meio de lei, assiste, portanto, a população de forma 
direta. Por outro lado, os advogados das empresas no caderno processual estão investidos a atuar nesta seara, 
especializando-se nas razões empresariais e situações de mercado, o que demonstra na medida de forças um 
investimento maior do que o reclamante poderia argumentativamente sustentar:

A necessidade crescente de conhecimentos jurídicos especializados fez surgir o 
advogado profissional. Estas exigências crescentes de experiência e conhecimentos 
especializados entre os práticos jurídicos e, com isso, o impulso para a racionalização 
do direito em geral partem, quase sempre, da importância progressiva da troca de 
bens, e daqueles interessados no direito que nela participam, pois nesta esfera surgem 
problemas para cuja solução uma especialização profissional, e isto significa racional, 
tornam-se uma necessidade imperiosa (Weber, 1999, p. 85).

7  “Laudos emitidos por faculdades constituíam no continente autoridade última em casos jurídicos 
duvidoso, e os honoratiores jurídicos típicos eram juízes e notários com instrução acadêmica, ao lado dos 
advogados. Onde quer que faltasse um estamento de juristas nacional organizado, o direito romano avançou 
vitoriosamente com a ajuda deles (...) Em nenhum caso o desenvolvimento do direito ocidental conseguiu 
manter-se totalmente livre dessas influências” (Weber, 1999, p. 130)
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2. O caso da assinatura telefônica residencial: uma denúncia contratual típica ao atendimento na forma jurídica 
conciliadora.  

Consideramos a demanda que questionou a cobrança de assinatura de serviço de telefonia um 
exemplo típico a forma conciliadora porque não possui a priori um enquadramento legal objetivo do pedido, 
sendo, portanto, fundada no direito somente subjetivo dos consumidores. Dos bens essenciais pesquisados, 
estes foram um dos poucos cadernos processuais que tiveram julgamento de segundo grau no micro-sistema, 
o que demonstra ter sido a demanda mais controvertida na amostra representativa. Não tendo sido possível 
conciliá-las, foram recepcionadas no julgamento pelos práticos jurídicos enquanto um problema de controle, 
e não como um meio de solução de problemas por meio de um entendimento recíproco: “as percepções de 
crise relativas ao mundo da vida não podem traduzir-se integralmente em problemas de controle relativos a 
sistemas (...) pelo contrário é necessário que os impulsos do mundo da vida possam influir no autocontrole 
dos sistemas funcionais” (Habermas, 2002, p 504-5). Senão, vejamos. 

As empresas de telefonia responderam a uma série destas ações denominadas “ação declaratória 
de inexigibilidade da cobrança de assinatura mensal”, numa verdadeira batalha argumentativa8, utilizando os 
recursos processuais, em torno de decisões políticas anteriores sobre medidas e cobranças das empresas 
capitalistas aos consumidores do sistema de telefonia residencial. Em outras situações republicanas, discutimos 
o padrão e o sistema de pesos e medidas no comércio, impostas de cima para baixo, tendo de forma 
semelhante a cobrança no sistema de pulsos e da assinatura telefônica provocado questionamentos na esfera 
dos direitos e deveres, após a situação “exterior” de privatização das empresas.  

Segundo Oliveira (2005), o próprio processo de privatização das empresas estatais, também conhecido 
como reformas políticas liberalizantes, foi discutido no poder judiciário pelo Supremo Tribunal de Justiça e 
no Supremo Tribunal Federal, nas ações impetradas por associações de classe, sindicatos e partidos políticos, 
e decididos nos termos especializados em torno da constitucionalidade/inconstitucionalidade. Do exame 
da avalanche dos processos judiciais que buscavam reverter o processo de desestatização, Oliveira (2005) 
constata: “os juízes têm se eximido de adotar uma postura política ativa e de promover uma interferência 
judicial em âmbitos eminentemente políticos, o que pode ser verificado pelo resultado das ações impetradas 
– nenhuma das ações conseguiu barrar a venda de uma empresa estatal” (Oliveira, 2005, p. 583).

Se não se pode imaginar com Oliveira (2005) uma judicialização da política9 na fase final do ciclo 
que é a decisão de mérito, pode-se questionar sobre os efeitos subjetivos da privatização que mobilizaram 
empregados em situação de instabilidade, assim como as tramas institucionais que romperam a cadeia e a rede 
em que estão envolvidos os fatos a cada novo processo, em um tribunal diferente. Apesar da despolitização 
na decisão que autoriza as privatizações, e a simples baixa e arquivo destes processos judiciais, pode-se ainda 
perguntar de forma objetiva com os autores, depois de privatizadas, qual a nova situação contratual destas 
empresas com os usuários? Qual a influência do judiciário neste novo momento? Que novos instrumentos 
processuais são acionados pela sociedade? Que ações são recebidas? De que forma jurídica e em que tribunais 
as demandas são atendidas e decididas?

Segundo Dowbor (2003), deve-se lançar um novo olhar sobre o processo de privatização, na medida 
em que mobiliza o poder local, uma vez que o interesse local tem o condão de provocar a organização social. 
As denúncias contratuais ou reclamações dos consumidores nos juizados especiais (de pequenas causas) 
em torno da cobrança de assinatura mensal às empresas então privadas guardam passados alguns anos um 
elo com esse processo abordado por Oliveira. Resumidas nos termos simples, cuidam de ações solidárias a 
julgados favoráveis no sul do país, cujos autores interpretaram a cobrança de assinatura mensal por empresa 
de telefonia como abusiva e indevida. Nesta interpretação dos fatos e normas do consumidor, as empresas 
não poderiam cobrar dos consumidores assinatura que não corresponderia a um serviço prestado, e que, 

8 Foram propostas ações coletivas, pelos organismos de defesa do consumidor, como o Instituto de 
Defesa do Consumidor (IDEC: http://www.idec.org.br)

9  A autora discute qual foi efetivamente o papel do judiciário na política de privatizações, tendo como banco de dados 
tabelas produzidas pelo BNDES e pelo STF, assim como processos em tramitação no STF, e STJ, de onde a autora chega as 
seguintes conclusões: que apesar de o judiciário ter sido acionado pela sociedade civil, não barrou nenhuma privatização de 
empresa pública, sendo os processos arquivados; que o poder executivo e a interpretação da constituição pelo supremo 
estiveram em perfeita sintonia. Outra conclusão a que chega é que este processo não mais poderá ser revertido, a esperar que as 
demais ações se extingam por perda do objeto. 

passada a empresa para o regime privado, os clientes não desejariam contratualmente arcar com as despesas 
de manutenção e infra-estrutura, mas tão somente pelo serviço efetivamente prestado e consumido. De 
outra maneira, entendiam essa cobrança como um tributo. Sobre isto:

Nesta ação, cujo resultado é a modificação do direito, participam várias categorias 
de pessoas. Em primeiro lugar, os interessados individuais na situação concreta. Cada 
interessado individual, em parte para proteger seus interesses sob ‘novas’ condições 
externas, em parte para protegê-los melhor do que antes nas condições já existentes, 
modifica sua ação, particularmente, sua ação social. (Weber, 1999, p. 69)

 Considerando as características do processo descritas por Weber (1999), o juizado de Camaleônico 
realizou neste caso em comento procedimento secular na herança antiga ao reduzir o processo político-
econômico de reformas liberais questionado ainda por amplos setores da sociedade civil ao debate simplificado 
em torno de dispositivos contratuais que exigiam do consumidor o pagamento da assinatura mensal, cada vez 
mais onerosa do serviço de telefonia descontextualizados do processo de reformas nacionais acima referidos. 
A denúncia desses contratos, por sua vez, é a maneira pela qual se qualificou o debate pelos consumidores 
no juizado de Camaleônico, que numa “explosão dos fatos”, formaram uma série de interpretações dos fatos 
e normas - reclamações/defesas/e julgamentos de primeiro e segundo graus individualizados em torno da 
cobrança da assinatura.
 Na batalha de pretensões, cada fase processual é fundamentada em pareceres solicitados a estudiosos, 
tornando o caderno extenso, o que não chega a ser habitual nos juizados, por prezar em princípio pela 
simplicidade dos atos. Ainda sobre estes cadernos, incluem-se um dossiê, e uma série de análises unilaterais, 
incluindo a agência reguladora que é chamada pela ré empresa a falar na lide sobre a ação. Nesta passagem, 
fica evidente que as ações são recebidas por aqueles que direta ou indiretamente estão nelas envolvidos com 
o receio e temor apontado por Geertz (1998)10:

Essa inventividade é, em verdade, fruto da recessão econômica vivida pela nação, que 
leva as pessoas a pretenderem a redução imediata de suas despesas pessoais, sem 
medir as conseqüências da consecução de tal pretensão. (...) Uma questão macro-
econômica compromete os pilares do novo modelo das telecomunicações brasileira 
da competição e universalização do acesso (Contra-Razões, Empresa de Telefonia, 
Juizado de Camaleônico, ano 2005)

 Finalmente, chegou a hora de analisar a ação de julgar a cobrança da assinatura mensal. No juizado 
em estudo, esta ação de decidir consiste na formação de uma terceira tese distinta daquelas apresentadas 
por cada parte, decisão especializada, ao discutir a legalidade/ ilegalidade da cobrança. Esta tese do juizado 
na interpretação profissional do “direito de juristas” deliberou pela legalidade da cobrança, o que tem por 
efeito a autorização judicial dessas cobranças pela empresa concessionária, numa decisão objetiva que caiu 
como uma luva aos interesses econômicos capitalistas mas que, por outro lado, viola a reciprocidade entre 
os atores no contrato real. 
 Mas, o que quer dizer neste caso que na tese do prático jurídico se fez uma interpretação legalista do 
direito? Isto quer dizer que na interpretação do direito há primazia da lei sobre as outras fontes de produção 
do direito, colocando em “suspensão” as jurisprudências e as reclamações do consumidor fundamentadas em 
novas condições contratuais: “um novo tipo de ação leva a mudança na significação do direito vigente ou a 
criação de um direito novo (...) é mais freqüente que os indivíduos criem um novo conteúdo da ação social 
‘inventando-o’, e que este conteúdo depois se propague por imitação e seleção” (Weber, 1999, p 69). 
 De outra maneira, decisões como essas deixam o consumidor ao relento a espera de lei que defina 
outras formas de cobranças adequadas aos serviços telefônicos, submetendo o consumidor a condição não 
desejada de subordinação pessoal e autoritária à empresa capitalista. Isto se as vias judiciais comuns não 
fossem “alternativamente” acionadas pelos autores interessados na demanda. Como foi dito acima, este 
processo não encontrou parecer favorável no Juizado de Camaleônico, que decidiu de forma estrita sobre a 
legalidade / ilegalidade da cobrança, vejamos:

(...) inadequada e desinteressante intervenção do poder judiciário na economia (...) 
antes dos anos noventa, o Estado atua de uma forma direta no domínio econômico, 

10  Essa “ansiedade jurídica” sobre os fatos procura diferenciar os fatos do universo dos julgamentos, ao invés de uni-los.
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sendo desnecessária qualquer forma de controle do Estado. Afinal, ele era o 
proprietário da maioria absoluta das empresas concessionárias, invadindo até setores 
que tradicionalmente sempre coube a iniciativa privada (...) abarcar responsabilidades 
alheias é retroceder na evolução e afirmação dos princípios e ideais democráticos, 
o Poder Judiciário deve primar pela estabilidade de suas condutas, pela coerência 
de medidas dentro dos limites imaginários, a fim de, pensando em contribuir, não 
prejudique o processo histórico de conquista social pelo próprio povo que fez a 
nação (...) é estranha a competência do poder judiciário dizer se o preço da tarifa é 
abusivo, legal, ou ilegal, num questionamento muito restrito ao caso particular (...) só 
a lei pode ditar regras de ação positiva (fazer) ou negativa (deixar de fazer, 
abster-se), não se arvora a atingir a competência do outro – matéria de 
legislar (...) (Sentença de Mérito, Juizado de Camaleônico, ano de 2005)

Esta sentença, reproduzida em seu teor para os demais casos que ingressaram no juizado, desloca 
o problema para a competência legislativa, observamos ser recorrente esta passagem institucional pelos 
próprios legisladores e juristas, por dois motivos: tanto por uma afinidade nas atividades executadas, quanto 
serve de saída alternativa aos problemas institucionais. No entanto, essa passagem acontece numa estrita 
atribuição de competências que não comunicam, além disto, demandas, decisões, enfim, não potencializam as 
ações e os meios democráticos. Esta decisão de primeiro grau traz no texto uma reflexão sobre o papel do 
Estado, disciplina elementar no ensino das faculdades de direito, o que conforme a observação de Weber tem 
precedência na decisão ou aplicação do direito na forma de uma regra racional: “Em primeiro lugar, importa 
a natureza do ensinamento jurídico, isto é, da formação dos práticos jurídicos” (Weber, 1999, p. 85). Assim, o 
direito é ao mesmo tempo na sua aplicação um “direito de juristas” e materialmente um “direito do povo”:

A única forma correta de colocar o problema é antes esta: até que ponto são as 
concepções “populares”, isto é, difundidas entre os interessados no direito, capazes 
de impor-se contra o “direito de juristas” dos praticantes do direito, constantemente 
ocupados com a invenção dos contratos e com a aplicação do direito (“advogados e 
“juízes”). (Weber, 1999, p. 84)

Nesta sentença de mérito, observa-se que as razões das partes não são ouvidas na formação e 
composição da decisão – a razão dos consumidores, ou a simples aferição do valor da assinatura cobrado e 
da capacidade salarial do reclamante na comunidade de Camaleônico, o que configuraria um julgamento entre 
pares. Dessa maneira, entende-se que a reclamação é acolhida na prática conciliatória, e julgada na prática 
inquisitorial, na ação racional tradicional.  Dessa maneira, o tribunal, conforme bem observou Young (2001), 
percebe a deliberação como agonística, na incapacidade de formar contra-argumentos, consentido por causa 
da “força do melhor argumento”.

Nesse sentido, a linha do costume dos práticos jurídicos é a decisão estritamente legalista, numa ação 
que evitaria qualquer erro e dúvida de sua soberania. Nesta fase do processo, conforme nos indica Kant de 
Lima (1991), o mundo do direito não corresponde ao mundo dos fatos sociais, mas estes são submetidos a 
um tratamento lógico-formal, característico da cultura jurídica e daqueles que a detém. Tendo esta decisão 
soberana legalista no juizado, as ações de inexigibilidade da cobrança de assinatura mensal passaram por 
diversas instâncias judiciárias e tramas institucionais, na confusão formal e burocrática de competências - 
ao juízo comum e ao juizado federal (cuja parte não seria mais a empresa concessionária, mas a agência 
reguladora), a procura de guarida. Na jurisdição comum, alguns juízes concederam favoravelmente a pretensão 
aos autores de serem reparados em dobro pelas assinaturas pagas indevidamente11. 
 Tendo por hegemônico a necessidade de regulamento, fora aprovada lei, sendo a conversão de plano 
telefônico nos terminais consumidores realizada até julho do ano corrente. A empresa concessionária tem 
autorização para cobrar legalmente a queixosa “taxa” de assinatura de manutenção com franquia de minutos, 
pondo a disposição planos residenciais obrigatórios – o básico e o alternativo, cuja cobrança contratual passa 
a ser renomeada de pulsos para minutos, conforme exigia a mediação conciliadora do PROCON, buscando 
facilitar o controle das contas pelos consumidores. É preciso observar, no entanto, que a mesma autorização 
legislativa, dispões sobre adicionais de tarifas e taxas de complementação, e que o simples ato de atender a 

11 A ação é cumulada com ação de repetição de indébito, isto é, sendo declarada a inexigibilidade da 
cobrança, os autores têm o direito de serem restituídos em dobro pelos valores pagos indevidamente.

ligação se processam alguns minutos.
 Nesta nova situação contratual, poder-se-ia dizer que as reclamações acrescentaram ou modificaram 
os projetos econômicos das empresas concessionárias? Poder-se-ia pensar a relação do judiciário com o 
político? Por outro lado, no legislativo, a composição da lei regulamentadora aconteceu segundo um debate 
representado, com independência e indiferença da participação direta dos consumidores no processo judicial 
descrito? Poder-se-ia colocar discutir a igualdade procedimental das posições nesta composição? A defesa do 
consumidor em face da economia de mercado foi efetiva na medida de forças com os interesses e sabedoria 
do mercado? Estas questões demandariam estrategicamente análises e observações amplas. Pensamos que, 
na forma liberal, consumidores e empresas concorrentes criarão alternativas de planos de serviços, tendo em 
vista a qualidade da comunicação social, e da convivência, a comunhão de valores, tendo o serviço de telefonia 
importância às comunidades de interesses.
 Mas não queremos perder o foco dos problemas internos ao desenvolvimento do sistema judiciário, 
e pensamos ser imperioso revisar a praxe legalista que, se por um lado consiste modernamente no avanço 
com relação ao estado político anterior de exceção por alguns de nós conhecido, por outro lado, há um 
retrocesso ao autoritarismo, ainda presente na interpretação estritamente legalista, sendo necessário no 
nosso entendimento o compartilhamento necessário das jurisprudências na defesa do consumidor, numa 
ação legítima do juizado, acolhendo e melhorando a vida boa da comunidade no controle de seus gastos e do 
seu orçamento das cobranças que se mostram excessivas e onerosas da parte das empresas concessionárias 
públicas. 

A jurisprudência ou o precedente é, com efeito, uma atividade jurisdicional equivalente em poder 
a capacidade legislativa de elaborar a lei, embora referida a um caso concreto e específico, estende-se aos 
semelhantes. Desta feita, observamos que os cadernos processuais trazem em si mesmos a sua própria crítica, 
e que não cessaram nestes as jurisprudências favoráveis ao consumidor provenientes de outros juizados, não 
encontrando na praxe legalista de Camaleônico vigor enquanto produto do direito, assim como não vigorou 
o ponto de vista dos usuários dos serviços processuais. Sobre isto, discorre Weber:

(...) a legalidade intrínseca à lógica de todo pensamento jurídico formal (é) inconciliável 
com as ações juridicamente relevantes dos interessados e com seus acordos, fechados 
para obter efeitos econômicos e orientados em expectativas economicamente 
qualificadas. E este encontra, atualmente, também apoio na opinião dos próprios 
juristas sobre seu procedimento. (...) Referia-se em geral, somente a um círculo 
limitado de manipulações consideradas sujas e fraudulentas. Nessa função, o direito 
podia garantir de fato apenas o “mínimo ético” (Weber, 1999, p. 146).

 No desfecho da demanda, passamos a discutir a decisão de segundo grau. As fases processuais são 
caracterizadas pelos principais argumentos defendidos pelas partes que formam teses pautadas pelo princípio 
anterior do contraditório. No micro-sistema especial de Camaleônico, há dois julgamentos tomados na 
perspectiva inquisitória, ou seja, na averiguação de questões e na formulação da verdade, sem que esta se 
constitua pela tese de uma das partes, mas pela tese do juizado no “direito de juristas”, numa interpretação 
profissional. Esta terceira tese, conforme discutimos anteriormente, caracteriza-se por ser uma tese legalista. 
Por sua vez, a segunda decisão ou o que seria uma quarta tese, naquela turma recursal durante o ano de 2005, 
nos casos de bens essenciais em estudo, apresenta-se com poucas variações, esta forma de um despacho:

Acorda a Egrégia 2º Turma recursal Mista da Comarca..., à uma unanimidade de votos, 
conhecer do recurso por ser tempestivo, e negar-lhe provimento, nos termos do voto 
oral do relator, mantendo-se a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, 
deixando-se de condenar o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e 
honorários advocatícios, por ser o mesmo beneficiário da justiça gratuita. Participaram 
do Julgamento: Relator, 1º Vogal, 2º Vogal, Promotor e Secretária. (Certidão de 
Julgamento da 2º Turma Recursal Mista, 2005)

 Em termos materiais esse julgamento confirma julgamento de primeiro grau nos seus próprios 
termos, não se fazendo como de praxe uma satisfação das partes em argumentos racionais, evitando-se uma 
nova tese e, na falta de ação deliberada, confirmou-se a tese legalista de primeiro grau aos consumidores 
reclamantes. A decisão despachada se viabiliza formalmente o prosseguimento processo, ao não reexaminar a 
matéria, torna o recurso neutro e negativo enquanto instrumento autônomo em face do inconformismo da 
parte solicitante com a decisão de primeiro grau. Finalmente, esta atividade da turma recursal, ao desapreciar 
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as teses opostas nos termos objetivos, viola a reciprocidade entre os agentes no sistema de direito e na sua 
base entre os pares constituintes da relação em deslinde. 

De outra maneira, entendemos que fica prejudicada a fixação da jurisprudência no Juizado de 
Camaleônico, não sendo, portanto, possível, por este meio, antecipar-nos sobre demandas existentes e ter 
sobre estas alguma previsibilidade, tanto para os profissionais que nele atua, quanto à população consumidora 
que atende, isto é, como veremos desestimulador de demandas e da participação dos consumidores na 
regulação da desmedida do mercado. Nesse sentido, a liberdade de comunicar-se se move nos limites e 
negociações com os projetos de mercado. Com efeito, toda a interação intersubjetiva dos consumidores 
e advogados com a turma recursal é estruturada, sobretudo, na experiência secular do direito romano 
primitivo, predecessor do direito moderno:

A decisão dos consulentes jurídicos era comunicada as partes oralmente e, por 
escrito, à autoridade solicitante, mas até a época imperial isso se realizava da mesma 
forma que o oráculo dos sábios jurídicos carismáticos ou o fetwâ do mufti: sem que 
se lhe juntasse uma fundamentação (Weber, 1999, p. 95)

Resta-nos ainda plantar a questão nos termos foucaultianos se a dominação magistrática na instância 
recursal se enfraqueceu na decisão despachada, ou se mascarou outro tipo de dominação – da empresa 
capitalista exploradora dos bens essenciais. Finalmente, pudemos observar comparativamente a outras 
experiências de juizados especiais que, em Camaleônico, a normalização das relações de consumo de bens 
essenciais no micro-sistema se ressente de um processo de racionalização na administração dos julgados 
em defesa da sociedade, ação que sedimentaria ou tornaria cognitivamente estável e seguro, ainda que de 
forma sempre provisória, o entendimento em torno das relações contratuais entre consumidores e empresas 
concessionárias de telefonia. Sobre isto o mesmo Weber: 

A fixação sistemática do direito efetua-se, pelo menos, no interesse da segurança 
jurídica, após conflitos sociais. Nesse caso, os interessados na fixação escrita costumam 
naturalmente ser aquelas camadas que até então mais sofreram pela falta de normas 
inequivocadamente estabelecidas e acessíveis a todo mundo, isto é, apropriadas ao 
controle da justiça (Weber, 1999, p. 124).

 Finalmente pensamos que este caso caracteriza bem a derrota jurídica com ganho político, ao ter 
ampliado os limites do que pode ser demandado, desnudando o judiciário da sua penumbra tecnocrática, 
trazendo-o para fora do amplo debate, sendo assim, segundo Machado (1981), o judiciário pode ser pensado 
como parte integrante do processo de democratização, pensando a mudança institucional de forma complexa 
com toda pedra no meio do caminho e embate que acompanham tal desafio.
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através da abordagem interacionista, pensamos que a composição da justiça do consumidor nos 
juizados especiais e a normalização das relações nesta micro-justiça se formam numa série de atos fracionados, 
sucessivos e dinâmicos, segundo as formas jurídicas de escuta e atendimento das demandas que estruturam 
toda a ação essencialmente comunicativa no processo judicial, percorrendo todo o sistema até a instância 
recursal, de onde emanam e se consolida uma praxe do foro ou as jurisprudências. Em Camaleônico, o 
problema do juizado pareceu-nos mais controverso, principalmente porque nele co-existem práticas que são 
antagônicas no campo do direito, revezando-se entre conciliação e inquisição. Dessa maneira, a micro-justiça 
não é um sistema somente de relações horizontalizadas, mas onde co-existem de forma mesclada a prática 
de conciliar e julgar, numa fórmula redutora de ambos, que se revezam a cada procedimento jurídico. 
 Assim, a pessoa do julgador, seus engajamentos ordinários e o seu quadro institucional são decisivos 
na aplicação do direito, conforme esteja mais ou menos influenciado por um tipo de prática. No micro-
sistema de juizados especiais, se a ação do julgador se estrutura mais na forma conciliadora que inquisitorial, 
pensamos que o fato social se torna de forma crescente um elemento político constitutivo e sistemático às 
jurisprudências, e ao mundo do direito, e menos uma evidência sem importância. Com efeito, o social possui 
regras próprias, e uma regularidade constitutiva das normas, corroborando a tese de que não se justifica na 
vida institucional um descolamento entre mundo da vida e sistema, ou dicotomia somente dogmática entre 
fatos e normas, Com efeito, fatos e normas são exteriores e coercitivas aos indivíduos, e compõem uma 
estrutura e ordem social, se o primeiro possui forma política, códigos, símbolos, o segundo lhes concede 

forma jurídica, uma instância secundária de reflexão, experimentalmente democrática, com semelhante poder 
deliberativo sobre a vida social.

O desafio consistiria, portanto, numa atuação institucional extravagante nos termos individualistas no 
momento da instauração da lide para uma existência comunitária trazida com o sistema dos juizados especiais, 
ampliando a prestação jurisdicional ao máximo de pessoas, com presteza e agilidade. E que as jurisprudências 
sejam, enquanto ação do Estado, instrumentos da coletividade (Durkheim, 1983), o registro dessa experiência 
comunitária local, numa progressão de melhorias, menor neutralidade, e reprodução de desigualdades. Dessa 
maneira, além das políticas e programas sociais, o Estado atuaria através do judiciário, sobretudo enquanto 
garantidor das relações e da vida social, na passagem ao estado de paz e, nos limites com o mercado para 
uma adequada oferta e retorno dos bens essenciais à comunidade, resguardando os indivíduos tanto na sua 
individualidade quanto a coletividade, redirecionando em proposições coletivas e locais ações imediatas para 
as empresas concessionárias. Nesta parte, consideramos que o Estado, junto às associações e organizações 
não governamentais, desempenha um papel importante na administração da justiça, tendo ainda que refletir 
sobre seu desempenho com relação à regulação do mercado, não na forma estrita de leis e de projetos 
regulamentadores, mas a partir da participação, interações entre os consumidores e empresas públicas na 
administração da justiça do consumidor, e da própria prática jurídica. 

Esta proposição tem algumas conseqüências, no sentido de reforçar um diálogo público para a 
responsabilização da empresa concessionária com a boa vida da comunidade, e como um substituto ao 
entendimento predominante nos juizados especiais de que a prestação inadequada do bem enseja ofensa 
ou constrangimento individual, exigindo os danos morais, e reforçando o caráter privado da obrigação da 
reciprocidade. Conforme se procurou expor a noção de reciprocidade maussiana consiste na dimensão 
relacional do direito, intrínseca na obrigação do dar, receber e retribuir; e englobaria, portanto, simultaneamente 
direitos e valores. É esta dimensão que é imperioso resguardar, mais do que um ou outro indivíduo/grupo, 
a questão do uso que se faz do nome das pessoas nas práticas de concessão de crédito e de mercado não 
parece, portanto, nesta investigação o aspecto mais relevante. Esta questão da indenização por danos morais 
fatalmente desestimula o sentimento da vida comunitária, ensimesmando o indivíduo na satisfação de um 
“direito”, conforme nos indicou Chanial. Por outro lado, na ocasião da demanda, o gestor pode compreender 
a prestação inadequada do serviço reclamado enquanto uma ofensa à coletividade na vida comum dos 
indivíduos, exigindo as mudanças e melhorias materiais, mas, sobretudo, a publicidade da obrigação e a 
generalização da reciprocidade.

Consideradas estas questões relativas ao desenvolvimento interno do judiciário, e sobre a cidade de 
Camaleônico, finalmente concluímos que a cidade se estampa no rosto de seus moradores, na sua forma de 
vida; sendo as práticas e formas jurídicas internalizadas, inventando modos e subjetividades. Assim, pensamos 
duas ordens de mudanças: uma que se refere a modificação das pessoas, segundo experiências parciais, ao 
internalizar o outro numa compreensão ampla dos processos de forma transcendente, de outra maneira, 
como observamos, há transfigurações físicas, exteriores, com menor interferência nas subjetividades. De outra 
parte, enxergamos os dilemas do julgador, as tradições e costumes do direito, e a velocidade das mudanças 
políticas, econômicas e sociais sobre as quais deve “operar” e decidir. Pensamos que o julgador vive tantas 
vezes os conflitos na forma dilemática entre passado, presente e futuro, conforme expusemos. Achamos que 
resolvendo essa equação do tempo, na aproximação sempre tentativa e renovada da população usuária dos 
serviços públicos, como na composição popular conciliadora, só então poderemos de forma conseqüente 
ter a estabilização e regulação cognitiva desta ordem de relações. De outra parte, como pudemos perceber, 
o direito se reflete na sociedade que regulamenta e vice-versa, sendo o julgado, assim como a conciliação, 
completado na ação simultânea, concorrente ou posterior das partes constituintes, de reparação de status, 
ou de revisão obrigacional, o que torna na sociedade de consumo as relações contratuais mais justas.

Exploração: revisitando os descritivos
O primeiro descritivo se refere ao fato de que as demandas são recepcionadas nos juizados especiais 

segundo o enquadramento legal, numa filtragem como procedimento de balcão12. Consideramos que isto 
é verdadeiro nos tribunais tradicionais cujo modelo de jurisdição é centrado no processo e cuja escuta da 
demanda somente se realiza segundo o estrito enquadramento legal, reduzindo e enfeixando a esfera de 
ação social no legalismo. Nos juizados especiais, o processo existe de forma secundária, sendo primordial o 
“espírito” conciliador no atendimento das demandas, tendo a instituição através dos seus atores imbuídos 

12 Este é um descritivo da antropologia jurídica, presente em Cardoso de Oliveira.
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desse dom, preservado ainda que de forma simplificada o campo de ação interpretativa dos reclamantes. 
A segunda observação se refere aos fatos que “explodem” nos tribunais e a ansiedade jurídica na 

interpretação dos fatos13. Pensamos que a “explosão dos fatos” tem como ação anterior o programa político 
de reformas liberais. Com efeito, o projeto de privatização das empresas concessionárias redefine muitos 
aspectos dos contratos celebrados com consumidores dos serviços públicos. Estas redefinições contratuais 
provocam a estrutura e ação jurisdicional ao questionamento das ações/planos verticais, onde as relações das 
empresas com usuários se posicionam na seara contratual da economia privada e da defesa do consumidor. 
Estes fatos não explicam outros fatos, mas possuem como vínculo mediador entre eles as percepções 
individuais e as novas criações, ou seja, uma dinâmica de resposta subjetiva aos problemas de ação para 
solucioná-los (Joas, 1999). 

A terceira observação se refere ao fato de que na defesa do consumidor o Procon e Juizado, de 
competências distintas, operam de forma comum além da matéria, na interpretação e aplicação aos casos 
reclamados. Com efeito, embora sejam analisadas segundo um modelo de integração normativa, essas instituições 
apresentam-se com relações de concorrência entre agentes coletivos (Joas, 1999). Como as relações de 
consumo pertencem a um “domínio social regulado por processos de mercado ou por interconexões não 
planificadas entre os resultados das ações, considera-se que as instituições referidas constituem parte de um 
sistema orgânico, com funções a desempenhar, mas que no conjunto não manifestam um sistema de valores 
integrativo” (Joas, 1999, p.159). 

A quarta observação se refere a precedência dos valores econômicos nas demandas levadas ao juizado 
do consumidor. Com efeito, os consumidores reclamam objetos com disposição do mercado, questionando 
no “processo reflexivo” as mercadorias segundo o valor “simbólico” que tem para eles mesmos no mundo da 
vida. Dessa maneira, na ação de negociação essencialmente política, os atores procuram estabilizar a corrente 
de interpretações sobre os objetos na ação comum, e de forma que os consensos alcançados pressupõem 
conflitos de interpretação necessariamente entre exploradores e usuários, cujos acordos são sempre tênues 
e provisórios na ordem negociada – neles o poder, o conflito e as imposições estruturais desempenham 
importante papel: “levam-se em conta resultados de ações passadas, (...) processos anteriores de negociação 
ou a resultados intencionais ou não intencionais da ação” (Joas, 1999, p. 164).

Inspeção: revisitando conceitos
Além dos meros relatos descritivos, buscamos o aprimoramento das referências conotativas de 

conceitos e na formulação das proposições teóricas, na investigação meticulosa da natureza de elementos-
chave da análise, se são pertinentes e válidos, testando e revisando na trajetória de uso no mundo empírico: 
“seu exame cuidadoso deve ser feito no contexto da área empírica da qual faz parte (...) podemos apanhá-lo, 
toma-lo de perto, olhar por um outro ângulo distinto, levantar questões para saber como isto é possível, 
retornar ao problema...” (Blumer, 1984, p.25)

Dessa maneira, passamos a inspecionar os termos que viemos discutindo no capítulo I enquanto 
recurso analítico ou elementos-chave na interpretação do mundo dos juizados do consumidor. O primeiro 
termo é utilizado por Rawls, “justiça mútua”. Com efeito, a justiça que atua nos limites com a economia 
é aquela em que o contrato e a liberdade são centrais, assim, a composição dos conflitos é formada na 
interação e deliberação mútua dos indivíduos contratantes, oportunamente, segundo uma normatividade que 
lhes é anterior. 

A segunda terminologia “justiça política” tem razões morais objetivas na defesa do potencialmente 
mais fraco na relação de consumo. Isto se observa nos enunciados normativos que concedem a defesa e 
no dispositivo da inversão de prova para a empresa em favor do consumidor na limitação dos poderes da 
oligarquia econômica. A justiça do consumidor é um campo normativo anteriormente definido como um 
campo formador de cidadãos, institucionalmente dispostas ao exercício da autonomia, tendo os consumidores 
a oportunidade de reclamar o “valor justo e honesto” das suas liberdades subjetivas em face do mercado. 
Neste, as “boas razões” são especificadas por meio do programa de justiça já reconhecido. (Habermas, 2002).

A terceira terminologia, “justiça dinâmica”, apontada por Heller, nos reporta à justiça do consumidor 
na sua prática da conciliação, onde as partes agem autorizadas pelas normas vigentes, mas questionam além 
13 Para Geertz, o temor sobre a explosão dos fatos sempre foi um sentimento jurídico, cujas mãos 
perderiam o controle do mundo e a ocorrência das circunstâncias, compensado por cautela a esterilização 
dos fatos, confundindo a própria prática do direito: “como diz explicitamente um desses compêndios mais 
recentes, a função do juiz nas questões de admissibilidade é decidir quando o julgamento seria melhor sem 
a evidência” (Geertz, 1997, p. 256).

das normas, buscando a justiça da relação contratual no “mundo da vida”, acolhendo de forma ampla as 
reclamações além do que está estritamente prescrito em lei, atualizando senão os termos da lei, o exercício 
do direito, segundo o “senso de justiça”, em face ao fenômeno do mercado.
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UMA INVESTIGAÇÃO DIALÉTICA ACERCA DA ADVOCACIA POPULAR

MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA LIMA FILHO*

RESUMO
Este artigo busca captar o movimento real em que se desenvolve a advocacia popular e, assim, poder 
estabelecer, a tendência do seu processo. Pretende-se com isso elaborar um estudo sobre o perfil e as 
atividades realizadas por esses profissionais militantes pouco conhecidos no meio jurídico. O método 
utilizado será o dialético e o referencial teórico o materialismo histórico, ambos consoante a elaboração 
de Karl Marx. A técnica de pesquisa predominantemente utilizada será a bibliográfica, embora haja também 
pesquisa documental indireta através de sítios eletrônicos. Também serão usadas as reflexões do autor em 
torno de algumas experiências de trabalho com advogados populares. Para cumprir tal objetivo esclareceu-
se, logo de início, o que se entende por uma investigação dialética a partir da interpretação dos escritos 
que Marx construiu. Após essa elucidação, passa-se a delinear todos os traços constitutivos do objeto de 
pesquisa no conjunto de relações em que ele está inserido. Por fim, desenvolve-se, a partir da análise desse 
conjunto de relações reais, aquilo que se considera a tendência da advocacia popular que é associar-se ao 
Estado na execução de políticas públicas em razão dos problemas de subsistência financeira e de retração 
das mobilizações de massa nas ruas.

Palavras-Chave: Dialética. Advocacia Popular. Movimentos Sociais.

1 INTRODUÇÃO
O direito como fato social tem sua vinculação com as relações de poder centrais numa sociedade 

admitida tanto pelo positivismo jurídico quanto pelo marxismo, bem como pelas visões pós-modernistas 
que não abriram mão das propostas de emancipação humana enquanto projeto resultante da atividade 
social consciente dos sujeitos. 

No caso do positivismo jurídico1, a norma fundamental, ou seja, a base hipotética de qualquer 
ordem jurídica, pressuposta como condição de todas as normas jurídicas positivadas, é a transformação do 
poder em direito.  Para o marxismo, há uma plêiade de autores que expõe essa vinculação: Wolkmer, Lyra 
Filho, Enoque Feitosa, cada um com sua vertente bastante diferenciada seja como justificação do poder da 
classe dominante2, seja como positivação da liberdade conscientizada3.

A diferença na abordagem das relações entre direito e poder incide no enfoque que cada 
segmento teórico atribui a essa ligação. Para o positivismo jurídico, o conteúdo do direito corresponde 
a uma conciliação entre os grupos sociais em conflito, que não os deixa plenamente satisfeitos, mas 
estabelece um equilíbrio social, possibilitando a paz.

Para o marxismo, o direito positivo vai representar um instrumento de controle social que 
tem como função primordial a manutenção da ordem vigente em que uma das classes sociais domina e 
estabelece as condutas que devem ser seguidas pelas demais nas relações em sociedade. Embora algumas 
releituras contemporâneas – e mais especificamente, a de Boaventura de Sousa Santos – procure, a partir 
de um ponto de vista marxiano, um potencial emancipatório no próprio direito, com base numa distinção 
(moral) entre direito e ordem jurídica.4 

Bem, se há essa constatação das relações entre direito e poder, independente do marco teórico 
que o oriente, as diversas classes e grupos sociais em conflito na sociedade participam da vida jurídica. 
A nossa opção metodológica é por investigar como as classes e grupos subalternos lidam com esse 
instrumento, o direito, que, em tese, seria contrário as suas reivindicações. Desse modo é que se origina o 
interesse em laborar intelectualmente o nosso objeto de estudo: a advocacia popular. 
1 * Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba na 

área de concentração em Direitos Humanos, email: mjolf13@hotmail.com. 
 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 622-624.
2  FEITOSA, Enoque. O Discurso Jurídico como Justificação. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 
2009, p.58-59.
3  LYRA FILHO, Roberto. O que é Direito. São Paulo: Brasiliense, 2006, p. 88.
4  SANTOS, Boaventura de Sousa. O discurso e o poder: Ensaio sobre a sociologia da retórica 

jurídica. Porto  Alegre: SAFE, 1988.

A advocacia popular é consequência da escolha de colocar o conhecimento técnico jurídico 
a serviço das lutas políticas dos espoliados e oprimidos. Dessa maneira, o advogado popular é aquele 
profissional que conhece o meio jurídico e compartilha das causas políticas dos movimentos sociais 
populares, por isso, ele sabe como utilizar melhor aquele conhecimento em favor destes grupos sociais e 
como decodificar a linguagem dessas duas realidades.

A atividade do advogado tradicional é amplamente conhecida em virtude de ser a forma 
hegemônica do exercício profissional em questão e de sua atividade possuir amplo respaldo social. Já 
a popular, por ser contra-hegemônica, não oferecer muito retorno financeiro e ainda lidar com grupos 
socialmente vulneráveis não possui visibilidade, sendo bastante desconhecida no meio jurídico e ainda mais 
fora dele. Tentar lançar luzes sobre esta atividade é o motivo que justifica o estudo.

O tema da pesquisa insere-se principalmente no campo da Sociologia Jurídica, uma vez que 
abordará fatos sociais numa perspectiva de descrevê-los na totalidade de suas relações, ou seja, captar 
uma série de determinantes que caracterizam a advocacia popular. Contudo, há de se ressaltar que haverá 
também uma reflexão filosófica sobre a tendência social que o nosso objeto de pesquisa deve seguir 
doravante. Assim, a pesquisa também estaria inserida no campo da filosofia do direito ainda que de modo 
menos acentuado.

O problema que nos propomos a debater nesse escrito é se a advocacia popular, atividade cujo 
financiamento está ligado a doações de grupos internacionais, poderá subsistir enquanto profissão que 
presta serviço de assessoria jurídica a movimentos populares diante da sensível redução destas.

Nossa hipótese é que: não é possível, no atual contexto de crise do capitalismo, a manutenção da 
advocacia popular na forma como surgiu nos anos setenta, pois não há recursos financeiros disponíveis para 
sua manutenção.

O marco teórico que será trabalhado ao longo da pesquisa, ou seja, o ponto de vista a partir do 
qual se percebemos o objeto de estudo e a realidade em que ele está inserido, é o materialismo histórico 
de Karl Marx. Segundo esta teoria, as relações jurídicas para serem compreendidas, como qualquer 
relação social, devem levar em conta as relações de produção que estão na base dessa sociedade e que as 
condicionam.5 As relações de produção são aquelas relações necessárias em que estão definidas que detém 
a propriedade das forças produtivas e, conseguintemente, a apropriação do trabalho gerado por elas.6 Por 
forças produtivas, entendemos os recursos naturais, a força de trabalho, os instrumentos de trabalho, o 
conhecimento.7 O fato das relações jurídicas serem determinadas pelas relações de produção não quer 
dizer que o direito não sofra reformas, adaptações e melhoras ou pioras do ponto de vista de quem as 
conquistou ou perdeu, mas afirma que uma transformação social que mude a posição das classes que serão 
favorecidas não passa meramente pela sua superestrutura ideológica, onde está localizado o fenômeno 
jurídico, ou pior ainda, por uma das relações sociais que se desenvolvem nela. Uma transformação desse 
cunho, em que são invertidas as classes que fazem as regras dominantes da vida social, só pode haver com 
uma mudança na própria estrutura que determina essas relações sociais, ou seja, com uma mudança na 
totalidade das relações de produção. Estas transformações, por sua vez, são sujeitas às contradições entre o 
desenvolvimento das forças produtivas e a expressão jurídica das relações de produção, isto é, as relações 
jurídicas de propriedade, ou seja, no momento em que estas passam a ser entraves ao desenvolvimento 
daquelas. Contudo, devemos alertar que esses processos sociais, sobretudo a transformação das relações 
sociais que estão na superestrutura, não se dão de modo mecânico, mas através da luta entre as classes e 
grupos que estão em conflito na sociedade.

O método de abordagem do estudo será o dialético marxista. Como existem enormes 
divergências em torno dele, e isso não nenhuma novidade, pois Marx8 já assinalava as confusões devido às 
interpretações contraditórias sobre o conteúdo do mesmo, tanto que ele menciona as diversas definições 
recebidas de vários periódicos da época como: metafísico, análise crítica do dado, dedutivo, analítico, 
realista; discorreremos sobre o método dialético na obra de Marx em um tópico a parte, utilizando como 
5  MARX, Karl. Contribuição à Crítica da Economia Política. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 
2008, p.47.
6  BOTTMORE, Tom (ed.). Dicionário do Pensamento Marxista. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, 
p. 157.
7  MARX, Karl. Trabalho Assalariado e Capital & Salário, Preço e Lucro. 2. ed. São Paulo: Expressão 

Popular, 2010, p. 105.
8  ______. Posfácio da 2ª edição. In: O Capital: crítica da economia política. Volume I, livro primeiro, 

tomo I, São Paulo: Nova Cultural, 1996, p. 137.
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base alguns de seus poucos escritos acerca do tema. Além dessa celeuma, consideramos importante esse 
esclarecimento, porque a dialética recebeu diversas significações no decorrer histórico consoante cada 
autor que lhe abordava.

Já as técnicas de pesquisa utilizadas serão a bibliográfica, utilizando aqui as pesquisas empíricas 
já existentes sobre o assunto, e a observação direta intensiva de tipo assistemática, participante, natural 
e individual, tendo em vista que o pesquisador, apesar de não possuir registro na Ordem dos Advogados 
do Brasil, é membro associado de uma organização de assessoria jurídica popular sem fins lucrativos, a 
Dignitatis, já participou de trabalhos com advogados populares e fruirá dessas experiências para formar sua 
convicção teórica.

Com base nessa metodologia, nosso artigo será constituído de três partes: Na primeira, 
analisaremos o método dialético na obra marxiana, indicando como o compreendemos e como 
pretendemos captar nosso objeto na realidade histórica. Na segunda parte, será exposto o resultado 
da pesquisa bibliográfica junto com as reflexões sobre a experiência do autor com a advocacia popular, 
mostrando como advocacia popular desenvolveu-se do final da década de setenta até hoje. Na terceira 
parte, serão expostas as reflexões do autor sobre as atuais tendências da advocacia popular, bem como, 
serão apresentadas as considerações finais em torno da mediação da hipótese de trabalho com o 
movimento real do objeto captado pelo autor e exposto no decorrer do artigo.
2 O MÉTODO DIALÉTICO EM MARX

Um dos debates mais instigantes acerca da obra marxiana diz respeito ao método utilizado pelo 
autor para conduzir seus estudos. Há muita discordância entre seus discípulos e estudiosos em relação a 
como seriam os procedimentos da dialética marxiana.

Essa plêiade de interpretações deve-se aos poucos escritos de Marx sobre o tema. Diferentemente 
de outros autores tradicionais das ciências sociais ou humanas, que dedicavam obras inteiras apenas 
ao estudo do método, Marx escreve em algumas passagens de poucos livros como ele tratava os 
procedimentos metodológicos. Em face dessa problemática, tentaremos discorrer sobre o método dialético 
em Marx, utilizando como base alguns de seus poucos escritos.

Marx herda o pensamento dialético de Hegel. Não obstante o reconhecimento desse espólio, ele 
trata logo de desfazer qualquer tentativa de identificação entre os dois modos de pensar a dialética. Isso 
ele faz com muita clareza n’ A Miséria da Filosofia, sua polêmica crítica a Proudhon, e n’ O Capital, mais 
especificamente, na posfácio à segunda edição.

Sua principal divergência com Hegel diz respeito ao idealismo. Para este pensador, a ideia, o 
processo de pensamento, é a criadora do real e o mundo material seria a sua mera manifestação externa. 
Marx, ao contrário, considera o caráter apriorista da matéria face à ideia que constitui apenas o real 
traduzido na cabeça dos homens. Como pode ser aferido na seguinte passagem:

Por sua fundamentação, meu método dialético não só difere do hegeliano, mas é 
também a sua antítese direta. Para Hegel, o processo de pensamento, que ele, sob 
o nome de idéia, transforma num sujeito autônomo, é o demiurgo do real, real 
que constitui apenas a sua manifestação externa. Para mim, pelo contrário, o ideal 
não é nada mais que o material, transposto e traduzido na cabeça do homem.9 

Marx sente essa necessidade de atribuir a fonte da sua dialética a Hegel, devido às fortes críticas 
que alguns filósofos burgueses10 da época que, mesmo sem as grandes contribuições do filósofo idealista, 
vinham fazendo-lhe desmerecidamente. Então, para esclarecer essa celeuma e para corrigir as críticas que 
fez no passado sem apontar o devido suporte, Marx escreve a passagem abaixo:

Há quase trinta anos, numa época em que ela ainda estava na moda, critiquei 
o lado mistificador da dialética hegeliana. Quando eu elaborava o primeiro 
volume de O Capital, epígonos aborrecidos, arrogantes e medíocres, que agora 
pontificam na Alemanha culta, se permitiam tratar Hegel como o bravo Moses 
Mendelssohn tratou Espinosa na época de Lessing, ou seja, como um “cachorro 
morto”. Por isso, confessei-me abertamente discípulo daquele grande pensador 

9  ______. Posfácio da 2ª edição. In: O Capital: crítica da economia política. Volume I, livro primeiro, 
tomo I, São Paulo: Nova Cultural, 1996, p. 140.

10  Marx refere-se aí aos filósofos burgueses alemães Büchner, Lange, Dühring, Fechner e outros. 

e, no capítulo sobre o valor, até andei namorando aqui e acolá os seus modos 
peculiares de expressão. A mistificação que a dialética sofre nas mãos de Hegel 
não impede, de modo algum, que ele tenha sido o primeiro a expor as suas 
formas gerais de movimento, de maneira ampla e consciente.  É necessário 
invertê-la, para descobrir o cerne racional dentro do invólucro místico.11 

Em A Miséria da Filosofia, Marx (1985) trava um debate mais ácido com a dialética hegeliana. Na 
verdade, a polêmica concerne ao seu uso malfeito, segundo o autor, do referido método por Proudhon. 
Como este atribui suas ideias metodológicas a Hegel, Marx termina por criticá-lo junto, com a diferença 
de que com este há apenas a divergência de pensamento em razão de sua superação, enquanto com aquele 
se trata de uma total desvalorização  das ideias expostas. Nesta obra, Marx debate a questão do método 
com Proudhon e com Hegel por tabela através de sete observações acerca de trechos da obra do filósofo 
francês. 

A tônica das críticas apresentadas no texto é bem demonstrada logo na primeira observação. 
Nela, Marx critica a forma como Proudhon adota os dogmas da economia política clássica e, a partir 
disso, explica as relações que os engendram, ou seja, parte do postulado hegeliano de que a ideia cria a 
matéria independentemente das relações reais e ainda adapta isso à economia política. Enquanto Marx via 
nas categorias formas de expressão do ser, ele acusava Proudhon de tê-las apenas como ideias dadas nos 
livros de Economia Política. É, sobretudo, uma crítica à utilização desmedida da lógica formal, em que são 
abstraídos todos os traços constitutivos e determinações que afirmam a particularidade do objeto, aplicada 
à vida social. Assim Marx conclui a primeira observação:

Para Hegel, portanto, tudo o que ocorreu e ainda ocorre é precisamente o 
que ocorre em seu raciocínio. Assim, a filosofia da história não é mais que 
a história da filosofia, da sua própria filosofia. Já não há a ‘história segundo 
a ordem temporal’: há, apenas, a ‘sucessão das idéias no entendimento’. Ele 
acredita construir o mundo pelo movimento do pensamento, enquanto somente 
reconstrói, de forma sistemática e ordenando segundo o método absoluto, as 
idéias que estão na cabeça de todo mundo.12 

O método em Marx não se trata de mero expediente de pesquisa com vistas a isolar o objeto das 
interferências do Mundo, ao contrário, ele buscava sempre apreender seu objeto de estudo nas relações 
que mantinha na sociedade.

Marx pregou que o ponto de partida da investigação é o elemento fático, o empírico, o fenômeno. 
Marx compara seu trabalho ao de um físico que observa os fenômenos no local em que ele aparece 
com maior nitidez. Para estudar o capital, ele utiliza como exemplo a Inglaterra do século XIX, onde o 
capitalismo aparecia no seu estágio mais desenvolvido. Contudo, ele alertava os seus leitores de que aquela 
situação da Inglaterra era o prenúncio de como seria a situação dos demais países europeus em pouco 
tempo devido às “tendências que atuam e se impõe com necessidade férrea”13 do desenvolvimento social 
do capitalismo. Fazendo o julgamento histórico daquela explanação, podemos observar que sua análise 
estava correta e o processo de desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra alastrou-se pelos demais 
países do continente Europeu. 
 Contudo, esse concreto, na sua aparência, surge como um todo caótico, ou seja, formado por um 
conjunto de determinações que não podem ser apreendidas senão pela faculdade intelectual da abstração. 
A abstração enquanto faculdade cognitiva é o principal instrumento de que dispõe o cientista social para 
compreender a essência dos fenômenos. Como leciona Marx: 

11  ______. Posfácio da 2ª edição. In: O Capital: crítica da economia política. Volume I, livro 
primeiro, tomo I, São Paulo: Nova Cultural, 1996, p. 140.

12  MARX, Karl. Miséria da Filosofia. São Paulo: Global, 1985, p. 105 e 106.
13  Marx ponderava que, naquela época, apesar de não ser possível saltar nem suprimir as suas fases naturais de 

desenvolvimento, seria possível para as sociedades ainda não desenvolvidas abreviar e minorar as dores do parto, referindo-se 
aos danos causados pelo desenvolvimento do capitalismo utilizando como base a experiência de países que já passaram por 
essa fase, desta forma, percebe-se que apesar das tendências do desenvolvimento social, há sempre margens de escolhas a 
serem tomadas para decidir os rumos da sociedade diferentemente das leis da natureza. MARX, Karl. Prefácio da 1ª edição. In: 
O Capital: crítica da economia política. Volume I, livro primeiro, tomo I, São Paulo: Nova Cultural, 1996, P. 131.



801800

Porque o corpo desenvolvido é mais fácil de estudar do que a célula do 
corpo. Além disso, na análise das formas econômicas não podem servir nem o 
microscópio nem reagentes químicos. A faculdade de abstrair deve substituir 
ambos. Para a sociedade burguesa, a forma celular da economia é a forma de 
mercadoria do produto do trabalho ou a forma do valor da mercadoria14

Mas atenção, não se deve confundir a abstração enquanto faculdade intelectual com o abstrato, ou 
seja, a ideia sem mediação com a realidade.

A partir da abstração desse concreto, real ou dado, o pensamento vai chegando cada vez a 
características mais simples. Depois de descobertas as determinações mais simples do concreto, o 
pensamento volta a ele e percebe-o não mais como aquela abstração inicial, mas como uma unidade de 
diversas relações que o formam, ou como diria Marx “síntese de muitas determinações”.15

Por outro lado, Marx critica os economistas burgueses, por dissiparem o concreto na 
determinação abstrata, ou seja, partiam do real, mas como não passavam da sua aparência, seu objeto de 
estudo perdia sua qualidade determinada, seus traços característicos particulares, fazendo com que, no 
desenrolar da investigação, ele se tornasse meramente uma ideia oca.16

Aí também estava o ponto chave para compreender a polêmica de Marx com Hegel. Ele critica 
seu predecessor por não ter compreendido que ao elevar-se do abstrato ao concreto, o processo do 
pensamento não criaria este, apenas reproduzir-lo-ia idealmente. É a ideia que reproduz o real e não o 
contrário. A matéria existe antes do pensamento e existirá depois do mesmo jeito, porque a atividade do 
pensamento é puramente especulativa e não interfere na realidade. As ideias podem mudar os homens, mas 
jamais a realidade sem a mediação destes. Nesse sentido, expõe Marx (2008, p. 260): “O objeto concreto 
permanece em pé antes e depois, em sua independência e fora do cérebro ao mesmo tempo, isto é, o 
cérebro não se comporta senão especulativamente, teoricamente.”

Para não se perder nas abstrações, o cientista social deve ter em mente a ressalva que Marx 
(2008, p. 264) muito apropriadamente lembrou de que mesmo as categorias mais abstratas, ou seja, aquelas 
que têm existências em diferentes ou em todas as épocas, são produtos das condições históricas e sua 
validade está limitada por essas mesmas condições. Assim, os fenômenos sociais por mais que possam 
existir em diferentes períodos históricos possuem determinações muito particulares de acordo com o 
desenvolvimento da base material de reprodução da vida social.

Ao contrário do que muitos críticos desavisados ou mal intencionados afirmam, Marx não 
estabeleceu uma fórmula para compreensão de todas as sociedades ou de todos os fenômenos sociais. Ele 
concebeu que a compreensão da produção da vida material burguesa serve como ponto de partida para 
compreender a organização das relações de produção de todas as formas societais anteriores. No entanto, 
isso não quer dizer que a compreensão do modo de produção capitalista serve para explicar todos os 
demais modos de produção, mas que vale como ponto de partida para compreendê-los, tendo em vista que 
as categorias que aparecem totalmente desenvolvidas na sociedade burguesa, existiam mais simplesmente 
nesses modos de produção antigos. Nesse sentido, suas palavras são esclarecedoras: “A economia burguesa 
fornece a chave da economia antiga etc. Porém não conforme o método dos economistas, que fazem 
desaparecer todas as diferenças históricas e vêem a forma burguesa em todas as formas de sociedade”.17 
Dessa forma, o grande mérito de Marx não teria sido desenvolver uma fórmula ou um método para 
entender todas as formas de organização social, mas a análise do capitalismo com suas determinações 
e tendências que o levará a ser substituído por outro modo de produção e que pode ser utilizado na 
compreensão das formas passadas de organização social.

Para Marx, na sociedade burguesa, portanto, neste período histórico determinado, a forma como 
se organiza o capital, ou seja, a produção material dominante desta forma de vida social deve constituir o 
14  ______. Prefácio da 1ª edição. In: O Capital: crítica da economia política. Volume I, livro 

primeiro, tomo I, São Paulo: Nova Cultural, 1996, p. 130.
15  MARX, Karl. Contribuição à Crítica da Economia Política. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 
2008, p. 258.
16  ______. Contribuição à Crítica da Economia Política. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 
2008, p. 259.
17  ______. Contribuição à Crítica da Economia Política. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 
2008, p. 264.

ponto inicial e o final na análise da economia política e das demais ciências humanas, pois o capital, como 
relação hegemônica, determina as demais relações nesta sociedade.18

No tocante às categorias em Marx, elas não aparecem como retratos da realidade, conceitos 
estáticos que não acompanham o seu movimento. Para ele, as categorias exprimem formas de vida, formas 
de ser, determinações de existência dos objetos dessa sociedade determinada, no caso do seu estudo a 
sociedade burguesa. Essas formas de ser podem existir em diferentes momentos históricos, mas em cada 
um apresentam particularidades, traços distintivos em relação aos demais, nunca do mesmo jeito, pois como 
a realidade está sempre em transformação e as categorias exprimem essas formas de ser do real, elas não 
podem ser arrancadas da história e penduradas em conceitos. Desta forma, ele nos diz:

Quando se estuda a marcha das categorias econômicas e em geral qualquer 
ciência histórica, sempre convém recordar que o sujeito – a sociedade burguesa 
moderna, nesse caso – se encontra determinado na mentalidade tanto quanto 
na realidade, e que as categorias, portanto, exprimem formas de vida, 
determinações de existência (grifo nosso), e amiúde somente aspectos 
isolados dessa sociedade determinada, desse sujeito, e que, por isso, a [Economia 
Política] não aparece também como ciência senão unicamente a partir do 
momento em que trata dela como tal.19 

Após essa breve explicação sobre as categorias em Marx, fica mais fácil compreender porque ao 
invés de estabelecer conceitos, ele prefere tentar descrever os objetos no seu movimento e nos diversos 
aspectos em que se relacionam na totalidade.

Deve ser levado em conta também que a adoção do método dialético marxiano implica na 
concepção da realidade enquanto movimento e mudança. Daí também a impossibilidade de conceitos 
estáticos. Nesse sentido ele afirmava: “a atual sociedade não é um cristal sólido, mas um organismo capaz 
de mudar e que está em constante processo de mudança” (MARX, 1996, 132). Por isso, ele criticava a 
Economia Política Clássica que compreendia a sociedade burguesa não como um estágio historicamente 
transitório da humanidade, mas como a última forma de desenvolvimento das relações de produção 
humanas (Marx, 1996, p. 134). Ele entendia que esses pensadores clássicos (Smith e Ricardo, principalmente) 
afirmavam isso, devido ao estado latente da luta de classes com o proletariado e a necessidade de destruir 
de vez as relações feudais, mas que após seu surgimento explícito, ficaria impossível sustentar de modo 
ingênuo essa declaração, ou seja, sem perceber os condicionamentos de classe que influenciam essa 
assertiva tal quais fazem alguns autores hodiernamente.20

Quanto à construção da obra teórica e sua relação com o método, Marx diferenciava o 
método de investigação do método de exposição. O primeiro é aquele em que a pesquisa tem de captar 
detalhadamente a matéria, analisar as suas várias formas de evolução e rastrear sua conexão íntima. 
O segundo seria aquele que, finalizado esse trabalho de apreender o movimento real da matéria, o 
pesquisador passaria a reproduzi-lo teoricamente. Dessa maneira, a conclusão da investigação constitui 
o ponto de partida da exposição, somente após ter finalizado toda a averiguação, é que o pesquisador 
passaria a escrever seus resultados.21 

Por fim, é importante ressaltar como Marx já o fazia em sua época que o incômodo da burguesia 
e de seus filiados teórico com o “método dialético racional”22 é que no momento em que ele afirma a 
situação existente, traz no seu bojo também a sua negação, ou seja, caso se aceite o método dialético 
marxiano, corrobora-se a premissa de que, como fase do desenvolvimento histórico, o capitalismo está 
fadado à transitoriedade como qualquer outro modo de produção. É esse caráter revolucionário que 
18  ______. Contribuição à Crítica da Economia Política. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 
2008, p. 267.
19  ______. Contribuição à Crítica da Economia Política. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 
2008, p. 265.
20  MARX, Karl. Prefácio da 1ª edição. In: O Capital: crítica da economia política. Volume I, livro 

primeiro, tomo I, São Paulo: Nova Cultural, 1996, P. 132-134.
21  ______. Posfácio da 2ª edição. In: O Capital: crítica da economia política. Volume I, livro 

primeiro, tomo I, São Paulo: Nova Cultural, 1996, p. 140.
22  O racional utilizado por Marx e aqui repetido é uma contraposição ao caráter místico da dialética 

hegeliana. ______. Posfácio da 2ª edição. In: O Capital: crítica da economia política. Volume I, livro 
primeiro, tomo I, São Paulo: Nova Cultural, 1996, p. 140.
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amedronta os reacionários e aqueles que teimam em absolutizar o tempo presente. 
Aos leitores mais apressados que alegarem que aqui misturamos método e teoria marxiana, 

informamos-lhes que a utilização é deliberada, pois, como já afiançamos antes, não é possível tratar do 
método em Marx sem entrar  minimamente em parte de sua teoria. Portanto não estamos subsumindo o 
método dialético à teoria marxista, mas mostrando as conexões que existem entre eles.

Chegado o fim dessa segunda etapa da nossa empreitada, com alguma base sobre o que seja o 
método dialético em Marx para que possa ser feita uma crítica mais abalizada do presente estudo, posto 
que se tem descrito como o autor compreende o seu referencial teórico e o método, passaremos ao 
estudo dos traços constitutivos, ou seja, das determinantes concretas da advocacia popular na sua recente 
trajetória histórica.

3 O DESENVOLVIMENTO E AS CARACTERÍSTICAS DA ADVOCACIA POPULAR        A 
PARTIR DOS ANOS 80 NO BRASIL

A origem recente da advocacia popular no Brasil, nos termos em que a trataremos aqui, 
está ligada ao período da repressão estatal durante a ditadura militar e ao envolvimento de setores 
da Igreja Católica na luta contra violação de direitos humanos. Sua formatação atual dá-se no final da 
década de setenta com a ida do advogado Vanderley Caixe para Paraíba a convite do arcebispo 
Dom José Maria Pires e a criação do Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Arquidiocese da 
Paraíba (CDDH) para assessorar jurídico e politicamente os novos movimentos sociais23. A partir 
daí, a militância jurídica passa a voltar-se para defesa e para o reconhecimento de direitos desses 
novos grupos de luta política popular.

Essa designação do adjetivo popular ao profissional advogado está ligada intimamente 
aos diversos traços que o distinguem do advogado tradicional. O primeiro e mais forte que se 
pode apontar é o público com que lida. Esses assessorados são  constituídos por sindicatos 
de trabalhadores e, sobretudo, movimentos sociais populares que não dispõem de recursos 
suficientes para recorrer a advogados tradicionais.

Ao público de baixa renda financeira com que lidam liga-se diretamente os parcos 
recursos monetários que recebem. Isso foi constatado tanto na pesquisa de Junqueira24 em que a 
questão financeira é dos principais obstáculos ao exercício da profissão como na de Kopittke25 em 
que 51% dos advogados recebem de 1 a 4 salários-mínimos e outros 46% recebem de 5 a 10.  

Mas não é só a questão de recurso financeiro que determina a demanda desses clientes 
pelo advogado popular, mas sim, e aqui aparece então a segunda característica, o compromisso 
político. Para que possam entregar a defesa de causas tão importantes para essas pessoas como 
a defesa de suas necessidades básicas sem ter a quantia necessária que o mercado exige para 
pagar pelo serviço tradicional, é necessária a vinculação político/ideológica. Até porque os 
advogados tradicionais prestam serviços para as empresas ou pessoas que estão em litígio com os 
movimentos sociais populares e podem pagar bem melhor do que eles.  

Esse compromisso é ressaltado quando se verifica que os advogados populares 
geralmente são ligados a partidos de esquerda. A filiação partidária deles é de quase 70% 

23  Grupos sociais do campo e da cidade que carecem de recursos materiais para suas 
necessidades                  básicas e organizam-se politicamente de forma coletiva para 
reivindicá-los, porém sem uma estrutura hierárquica mais rígida como as dos partidos. São 
exemplos concretos: O Movimento Nacional das Comunidades Negras Rurais Quilombolas 
(Movimento Quilombola), Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), Movimento dos 
Atingidos por Barragem (MAB), a Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB).

24  Pesquisa realizada em janeiro de 1996, com advogados populares registrados no censo do Instituto 
de Apoio Jurídico Popular (AJUP). JUNQUEIRA, Eliane Botelho. Los abogados populares: en busca de una 
identidad. El Outro Derecho, Bogotá D. C., n. 26-27, p. 204, abr. 2002. Disponível em: http://ilsa.org.
co:81/ biblioteca/dwnlds/od/elotrdr026-27/elotrdr026-27-09.pdf. Acesso em: 20 jan. 2011.

25  Pesquisa realizada, em 2007, com advogados populares membros da Rede Nacional de Advogados 
e Advogadas Populares (RENAP). KOPITTKE, Alberto Liebling. Introdução à Teoria e à Prática 
Dialética no Direito Brasileiro: a experiência da Renap. São Paulo: Expressão Popular, 2010, p. 64. 

consoante Junqueira26. Já segundo Kopittke27, essa proporção caiu para 54%. Além da 
predominância do Partido dos Trabalhadores (PT), chama a atenção o fato de ter sido citado o 
PSDB na pesquisa de Junqueira, cremos que isso se deve aos militantes ainda restantes da ditadura 
militar que, por ingenuidade, acreditavam nos escritos do discípulo de Florestan Fernandes, 
Fernando Henrique Cardoso, e não conseguiam compreender que a conjuntura da luta contra 
a ditadura militar fazia com que se unissem conservadores e progressistas no mesmo campo de 
oposição aos generais golpistas, mas que passado esse momento, este partido se constitui num 
entrave às conquistas de direitos pelos movimentos sociais populares.

Ao contrário do que poderiam pensar algumas mentes mais apressadas e propensas à 
lógica do capital, o fato dos advogados populares aceitarem receber uma remuneração abaixo 
do que poderiam conseguir, caso optassem em seguir pela advocacia tradicional com interesses 
particulares, não deriva de uma falta de preparo profissional. Esses profissionais comumente 
apresentam uma boa formação e advém de escolas bem conceituadas nas suas regiões. Isso pode 
ser observado tanto aqui, em João Pessoa, em entidades como a Dignitatis, que tem o seu corpo 
de associados formado, em sua maioria, por egressos da Universidade Federal da Paraíba, boa 
parte dele, inclusive, já com mestrado, como também em âmbito nacional, Kopittke28 destaca que 
65% dos advogados populares possuem pós-graduação, porém apenas 12% com mestrado ou ainda 
em alguns países da América Latina, como pode ser percebido na seguinte citação de Hurtado29:

Ellos no son necesariamente los desempleados ni los graduados de las escuelas 
de derecho con menos prestigio. En realidad, una mayoría de ellos parecen 
haberse graduado en las elitistas escuelas tradicionales. Lo que los distingue 
a ellos es su actitud crítica hacia las formas tradicionales del ejercicio del 
derecho. Su perspectiva es fundamentalmente crítica de la profesión legal. Es una 
crítica tanto moral como política de la profesión que permanece ciega ante la 
desigualdad y la injusticia. Desde un punto de vista, como el de Habermas, uno 
puede ver que ellos comunican su rechazo a la profesión a través de minuciosos 
símbolos: vestido informal, la adopción de las formas de hablar de las clases 
trabajadoras o maneras espontáneas como oposición a las formales. Algunos 
de ellos inclusive escogen aislarse del resto de la profesión, constituyendo un 
reducido círculo para la socialización y la estimulación mutua.30   

A aparente contradição em torno da formação acadêmica entre as pesquisas dá-se, pois os 
advogados populares com titulação de pós-graduação stricto sensu, devido aos problemas profissionais, 

26  JUNQUEIRA, Eliane Botelho. Los abogados populares: en busca de una identidad. El Outro 
Derecho, Bogotá D. C., n. 26-27, p. 196, abr. 2002. Disponível em: http://ilsa.org.co:81/ biblioteca/dwnlds/
od/elotrdr026-27/elotrdr026-27-09.pdf. Acesso em: 20 jan. 2011.

27  KOPITTKE, Alberto Liebling. Introdução à Teoria e à Prática Dialética no Direito Brasileiro: 
a experiência da Renap. São Paulo: Expressão Popular, 2010, p. 69. 

28  ______. Introdução à Teoria e à Prática Dialética no Direito Brasileiro: a experiência da 
Renap. São Paulo: Expressão Popular, 2010, p. 65.

29   Artigo baseado na pesquisa empírica realizada entre 1983 e 1986 na Colômbia, no Peru, Chile e 
Equador pela Asociación Interamericana de Servicios Legales (ILSA). HURTADO, Fernando Rojas. 
Comparación entre la tendencia de los Servicios Legales en NorteAmérica, Europa y América Latina. 
El Outro Derecho, n. 2. Bogotá D. C., p. 45, jan. 1989. Disponível em: http://ilsa.org.co:81/biblioteca/
dwnlds/od/elotrdr002/elotrdr002-01.pdf. Acesso em: 23 mar. 2011.

30  Eles não são, necessariamente, os desempregados nem os graduados das escolas de direito com menos prestígio. Na 
realidade, a maioria deles parece ter sido formada nas escolas elitistas tradicionais. O que os distingue é a sua atitude crítica 
em relação às formas tradicionais de exercício do direito. A sua perspectiva é fundamentalmente crítica da profissão legal. 
É uma crítica tanto moral como política da profissão que permanece cega diante da desigualdade e da injustiça. A partir de 
um ponto de vista, como o de Habermas, pode-se ver que eles comunicam sua rejeição à profissão através de minuciosos 
símbolos: vestuário informal, a adoção das formas de falar das classes trabalhadoras ou maneiras espontâneas em oposição 
às formais. Alguns deles inclusive até optam por isolar-se do resto da profissão, constituindo um reduzido círculo para a 
socialização e estimulação mútua (tradução livre).
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principalmente a dificuldade financeira, migraram para a Academia, ou seja, tornaram-se professores. No 
final da década de oitenta, quando Hurtado realizou sua pesquisa, a advocacia popular estava em ascensão e 
seus melhores profissionais tinham como sobreviver dela. Já em 2008, quando Kopittke realiza seu estudo, a 
advocacia popular já havia perdido parte dos seus melhores quadros para as Universidades. Esse movimento 
é fundamental para compreender a ascensão do número de programas de extensão universitária que 
trabalham com assessoria jurídica popular demonstrada por Luz31, bem como, para entender a formação de 
novos grupos de pesquisadores interessados em discutir a relação do direito com os movimentos sociais, 
um dos exemplos destes é o grupo direito e movimentos que está se estruturando no Nordeste. 

Ora, se não há recurso financeiro em abundância nem compromisso político, não há como 
os advogados tradicionais enfrentarem os riscos32 decorrentes da luta política que o público 
dos advogados populares trava, ou melhor, dos embates contra quem eles litigam no Judiciário. 
Eles defendem grupos que carecem de recursos materiais ou são oprimidos em razão da não 
aceitação de suas características específicas. Para enfrentar essa realidade, esses grupos sociais 
vão ter que exigir que, no caso da falta de recursos materiais, seja retirado uma parcela destes 
de alguém que tenha, para que seja dado aos que necessitam. Só que quem detém a propriedade 
dos recursos materiais não aceita perder, mesmo que o tenha em demasia. No caso dos conflitos 
de convivência pacífica, a intolerância dos grupos opressores e os benefícios advindos com 
essa dominação também não aceita-se abrir mão, pelo contrário, busca-se sempre reafirmá-
lo mesmo que inconscientemente. Daí, gera-se o conflito e geralmente a parte que tem menos 
recursos financeiros e, portanto menos influência sobre o Estado, leva a pior. Como os advogados 
populares defendem esses grupos socialmente vulneráveis, eles terminam pagando o preço 
também. Isso é o que mostra a pesquisa efetuada por Kopittke33, em que 43% dos profissionais 
militantes relataram já terem sofrido ameaças.  

Com tanto riscos e pouco retorno financeiro é de se questionar, porque os advogados 
populares resolvem aderir a essa profissão. Na pesquisa de Junqueira34, os compromissos 
derivados da militância partidária e da orientação religiosa aliada ao trabalho junto às pastorais 
sociais constituíam fortes fatores de motivação para a escolha pelos questionados, assim como, 
uma ideologia de transformação social e de indignação face à situação social precária, que podem 
ser consideradas como decorrentes das ligações com as instituições acima.  Na pesquisa de 
Kopittke, a novidade foi a citação da conexão com o movimento estudantil e com os próprios 
movimentos sociais populares. Isso indica uma guinada da militância jurídica que anteriormente 
era mais próxima aos partidos eleitorais em direção aos movimentos sociais populares. 

No tocante à relação com os “assessorados”, a advocacia popular foi pioneira ao 
instalar modo diferente de se relacionar com eles. Podemos enumerar várias características 
que diferenciam essa relação. Uma delas é tipo de causa recebida. Junqueira35  expõe que esses 

31  LUZ, Vladimir Carvalho. Assessoria Jurídica Popular no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2008.
32  Recentemente foram assassinados dois advogados populares: Manuel Mattos na fronteira da Paraíba 

com Pernambuco e Sebastião Berreza no Tocantins. Os dois pela militância nas suas causas. A Dignitatis, 
que atua na federalização do processo criminal da morte de Manuel Mattos, teve sua sede arrombada no 
início de 2011. Esses riscos não são privilégio dos defensores pátrios, Cappelletti em sua pesquisa sobre 
acesso à Justiça demonstra como advogados de causas populares enfrentam problemas seja nos Estados 
Unidos, seja na Indonésia, onde o Diretor da Agência de Assistência Jurídica e Defesa Pública de Jacarta 
passou um ano preso sem acusação formal. CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. 
Porto Alegre: Fabris, 1988, p.42. 

33  KOPITTKE, Alberto Liebling. Introdução à Teoria e à Prática Dialética no Direito Brasileiro: 
a experiência da Renap. São Paulo: Expressão Popular, 2010, p. 79.

34  JUNQUEIRA, Eliane Botelho. Los abogados populares: en busca de una identidad. El Outro 
Derecho, Bogotá D. C., n. 26-27, p. 197-198, abr. 2002. Disponível em: http://ilsa.org.co:81/ biblioteca/
dwnlds/od/elotrdr026-27/elotrdr026-27-09.pdf. Acesso em: 20 jan. 2011.

35  ______, Eliane Botelho. Los abogados populares: en busca de una identidad. El Outro Derecho, 
Bogotá D. C., n. 26-27, p. 196, abr. 2002. Disponível em: http://ilsa.org.co:81/ biblioteca/dwnlds/od/
elotrdr026-27/elotrdr026-27-09.pdf. Acesso em: 20 jan. 2011.

profissionais estão estreitamente ligados às causas coletivas, uma vez que trabalham com 
movimentos sociais. Acrescentamos aqui, as causas individuais de repercussão coletiva como os 
casos de racismo e de violência contra a mulher. Essa postura redunda no atendimento de causas 
coletivas ligadas a grupos indeterminados de pessoas com características comuns de hipossuficiência. 

Outra peculiaridade é a levantada por Campilongo36 em que o militante jurídico assume a postura 
de conscientização e organização com objetivo de alertar seu público sobre os limites das soluções 
oferecidas pelo Judiciário tendo em vista a desigualdade existente na realidade material e a dificuldade de 
se enfrentar sozinho essas diferenças no plano institucional e sobre o potencial transformador que a luta 
política organizada pode assumir. Trata-se do caráter pedagógico tão ressaltado pelos advogados populares 
e exposto por Junqueira37:

Para los abogados populares, el trabajo que realizan está muy próximo al del 
pedagogo [...] En resumen, se trata de una abogacía no tradicional que “estudia 
con los necesitados las alternativas al conflicto, enseñándoles a hacer su proyecto 
y sus propuestas, y que apuesta en sus procesos de organización los cuales busca 
fortalecer”. Existe la preocupación por que se dé un tratamiento diferente a 
los clientes y por “aumentar el nivel de conciencia de los grupos envueltos en 
pedidos colectivos”.

Desse caráter pedagógico decorre a horizontalidade da relação entre advogado e movimento. Isso 
é resultado da influência do movimento da educação popular38 sobre a advocacia. Há rompimento com as 
práticas da educação bancária39 como a absolutização da ignorância, isto é, tratar a si mesmo como dono 
do conhecimento e o outro como aquele que nada sabe. Aqui a figura do advogado doutor é afastada e 
todas as ações do advogado são dialogadas com o movimento, afinal é ele quem vai sofrer as consequências 
políticas da reação ao processo judicial. 

Com a cisão acima, vem a consequente adoção da concepção problematizadora40 da educação, 
em que o advogado, na sua prática pedagógica, busca trabalhar com os movimentos sociais de uma forma 
com que eles consigam relativa autonomia no trato com os diversos atores estatais e possam inclusive tirar 
proveito desse instrumento, o direito, que em tese serviria para lhes tolher as lutas políticas. Daí deriva uma 
postura diferenciada do cliente, enquanto na advocacia tradicional a tônica se dá na passividade do litigante 
suprida pela influência social 41da parte, na advocacia popular, há uma postura reivindicante e participativa 

36  CAMPILONGO, Celso Fernandes. Assistência Jurídica e Realidade Social: Apontamentos para uma 
Tipologia dos Serviços Legais. Discutindo a Assessoria Popular. Rio de Janeiro: AJUP, n. 15, p. 11, jun. 
1991.

37  JUNQUEIRA, Eliane Botelho. Los abogados populares: en busca de una identidad. El Outro 
Derecho, Bogotá D. C., n. 26-27, p. 202, abr. 2002. Disponível em: http://ilsa.org.co:81/ biblioteca/dwnlds/
od/elotrdr026-27/elotrdr026-27-09.pdf. Acesso em: 20 jan. 2011.

38  O esforço de mobilização, organização e capacitação científica e técnica das classes populares, 
visando a transformar a organização do poder burguês para que se possa reinventar a escola. Tinha como 
principais características a “reinvenção da escola” e ação cultural.  FREIRE, Paulo; NOGUEIRA, Adriano. 
Que Fazer - Teoria e Prática em Educação Popular. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 1999. 

39  Caracteriza-se pela relação em que há um sujeito narrador – o educador - e vários objetos ouvintes, os educandos. Sob 
esse prisma, os educandos são tratados como recipientes vazios em que o educador deve depositar os conteúdos. FREIRE, 
Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2010, p. 65.

40  Paulo Freire contrapõe à concepção bancária da educação, um modelo de educação que busca 
a libertação humana, ou seja, o processo através do qual os indivíduos vão tomando consciência da 
situação que lhes oprime para poder superá-la através da ação com outros homens na tarefa de 
recriarem um mundo cada vez mais humano e, a partir daí, poderem ser senhores dos seus próprios 
destinos, escolhidos por eles e não determinado pela propaganda opressora. Para mais detalhes acerca de 
educação em direitos humanos e a concepção problematizadora da educação ver: LIMA FILHO, Marcos. 
A Educação em Direitos Humanos como Instrumento Político para a Efetivação de Direitos Humanos. 
Anais do VI SIDH-PB, 2011, no prelo.

41  Aqui nos referimos tanto a influência da posição de classe social como a das relações pessoais no 
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da clientela à qual cabe pressionar publicamente as instituições a responderem suas demandas em virtude 
de poderem contar com a influência social de seu grupo.

As atividades desempenhadas também constituem um diferencial dos advogados populares. 
O papel dos assessores jurídicos populares não se restringe à assistência processual, pelo contrário, 
eles costumam atuar em diversas linhas. Procurar-se-á demonstrar algumas dessas atividades que estão 
presentes no cotidiano desses profissionais. 

Segundo informações coletadas na XXV Semana da Terra42, promovida pela Associação de 
Advogados de Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia (AATR)43, uma das atividades mais importantes 
das assessorias tem sido o trabalho de educação jurídica popular. Trata-se de uma ação de formação, 
geralmente, com lideranças de movimentos sociais e de comunidades com vistas tanto a informar os 
direitos estabelecidos no ordenamento jurídico estatal, mas principalmente, a conscientizar esses grupos 
dos seus papéis de atores sociais e construtores de direitos. 

Presente em boa parte das entidades, a educação jurídica popular teve como inspiração o 
movimento de educação popular e as ações oriundas das comunidades eclesiais de base. Uma das 
primeiras experiências foi o programa Juristas Leigos da AATR, existente até hoje. Outro programa de 
destaque na área é o Juristas Populares44 da Fundação Margarida Maria Alves (FDDHMMA)45. Além de 
programas perenes de educação jurídica popular existem aquelas entidades que a fazem através de projetos 
esporádicos como é caso da Dignitatis que realizou o I Curso de Extensão para Comunidades Quilombolas 
e Indígenas do Estado da Paraíba em 2008.

Seus principais desafios são: fazer com que esse conhecimento não fique restrito às lideranças 
dos movimentos e associações, explicar a importância de um conhecimento crítico, não limitado ao direito 
positivo estatal e dar continuidade aos trabalhos após o fim dos cursos previstos. 

A educação jurídica popular é importante na medida em que propaga a ideologia das classes e 
grupos explorados e oprimidos em relação ao direito e ao Estado, empoderando as lideranças populares. 
Essas noções são fundamentais, quando da discussão sobre as estratégias de embate político dos 
movimentos e das associações. Além disso, percebe-se sua significância também devido a sua expansão para 
outros campos de atuação das assessorias, não se restringido a uma ação isolada dentro de um único eixo 
dessas entidades. 

Outro campo de atuação das assessorias populares é o da assessoria judicial. Ela consiste na 
proposição de documentos legais como ações emblemáticas, relatórios, denúncias internacionais, pareceres. 
Essa linha de atuação está em praticamente todas as entidades, com variáveis na forma de encarar essas 
ações.  Nesse campo tomaríamos como destaque as entidades como Justiça Global, Rede Social, Terra de 
Direitos, Gabinete de Assessoria Jurídica a Organizações Populares (GAJOP) e a Dignitatis.  

processo.
42  A Semana da Terra, evento tradicionalmente realizado pela AATR, foi instituída como uma 

homenagem da associação a seu patrono, Eugenio Lyra. Nos seus quase 30 anos de história, já foram 
realizadas 25 edições do evento, que discute em conjunto com associados, parceiros e organizações 
populares, temáticas ligadas aos processos de lutas sociais, principalmente relativas aos movimentos do 
campo. Disponível em: <http://www.aatr.org.br/site/semanas_terra/index.asp>. Acesso em: 10 fev. 2010.

43  Prestar assessoria jurídica popular às organizações e movimentos sociais no estado, em especial aos movimentos 
do campo, e incidir na formação crítica e socialmente comprometida dos profissionais do Direito - esta é a finalidade 
da Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia (AATR), associação civil sem fins lucrativos e 
econômicos fundada em 21 de abril de 1982 e reconhecida como de utilidade pública estadual pela lei n.º 7.289/98. Disponível 
em: <http://www.aatr.org.br/site/aatr/index.asp>. Acesso em: 10 fev. 2010.

44  Curso de Formação de Juristas Populares: é um projeto com 11 anos de existência, já 
formou cerca de 200 pessoas de diversas comunidades de João Pessoa, Bayeux, Mari e Santa Rita, dentre 
outros.O objetivo do curso é dar noções de todas as áreas do Direito, como Direito do Consumidor, do 
trabalho, de familia, penal, previdenciario, dentre outros.O perfil dos alunos engloba líderes comunitários, 
como presidentes de sindicatos, associações de moradores, dentre outras lideranças populares, sendo 
necessário que o candidato faça parte de alguma entidade, por mais simples que seja, que atue em defesa 
dos direitos humanos, sob qualquer âmbito. Disponível em: http://www.fundacaomargaridaalves.org.br/
atuacao/. Acesso em: 03/03/2010.

45  A Fundação de Defesa dos Direitos Humanos Margarida Maria Alves (FDDHMMA) é uma entidade 
da sociedade civil, sem fins lucrativos, regida pela legislação aplicada às fundações. Disponível em: http://
www.fundacaomargaridaalves.org.br/a-fundacao/. Acesso em: 03/03/2010.

Geralmente ligadas às demandas coletivas, elas refletem casos de grande repercussão jurídico-
politíca. Essas ações constituem formas de disputa dentro do Judiciário pelo reconhecimento de outro 
direito ou, ao menos, de uma forma de interpretação mais condizente com as necessidades dos grupos 
explorados e oprimidos, servindo também como forma de denúncia e de politização do Judiciário como 
nos dizeres de Andrade46:

a sociedade civil começou a organizar-se e a trazer ao Poder Judiciário 
reivindicações não resolvidas pelos outros Poderes; todas, até então, consideradas 
políticas, econômicas ou sociais, não jurídicas. São exemplos, as questões da terra 
(ocupações políticas), dos salários (grandes conflitos coletivos e greve – sistema 
econômico) e, inclusive, pedidos de indenizações por mortes ocasionadas pelo 
regime anterior (política). 

Um exemplo recente desse tipo de atuação com grande repercussão nacional foi a atuação da 
Justiça Global e da Dignitatis no processo de federalização do caso que investiga o homicídio de Manuel 
Mattos. Impressionante é como com tão parcos recursos, essas entidades conseguiram enfrentar interesses 
tão poderosos como: os dos próprios grupos de extermínio e de seus financiadores que não desejavam a 
federalização, os do Estado da Paraíba, nas diversas funções, que negou enquanto pode a existência de tais 
grupos, pois não queria admitir a sua ineficiência combatê-los, os das associações de juízes que defendiam 
que a federalização desmoralizaria os magistrados estaduais. Como pode se perceber, foi uma luta de Davi 
contra Golias.

No campo da articulação da sociedade civil, a advocacia popular atua também de maneira 
importante. São seus membros os responsáveis não só por subsidiar a criação de espaços de participação 
política como os Conselhos de Direitos ou de redes como o Movimento Nacional de Direitos Humanos, 
mas também por participarem ativamente desses espaços, promovendo a articulação das diversas entidades 
existentes na luta por direitos.

Esses espaços servem principalmente para enfrentar os projetos políticos que não respeitam os 
movimentos sociais populares e para unificar as diversas demandas fragmentadas, formando uma pauta 
comum na luta pela concretização de direitos das camadas que tem dificuldade para acessar os serviços 
do Estado. Como exemplo atual vale lembrar a atuação da Dignitatis e do Cedhor na reconstrução do 
Conselho Estadual de Direitos Humanos e do Movimento Nacional de Direitos Humanos ambos na 
Paraíba e, no Nordeste, a participação de advogados populares que são membros da articulação em rede 
da Confederação do Equador na formação de comitês para avaliar os impactos das obras para a Copa do 
Mundo ou da transposição do Rio São Francisco sobre os grupos sociais vulneráveis.

Finalizando a parte dedicada as atividades dos advogados populares, cumpre ressaltar a formação 
continuada como um dos eixos de ação da advocacia popular. Essa atuação dá-se através de encontros, 
palestras, debates ou mesmo através de modalidades eletrônicas como o uso da rede mundial de 
computadores. Sua importância está na busca de uma reflexão sobre a prática para que não se caia em 
um ativismo cego sem direcionamento político. Além disso, esses espaços servem também para troca 
de experiências entre os militantes e para formação de novos membros. Em 2002, com esse objetivo, a 
Dignitatis promoveu o Seminário Terra e Território juntamente com o INCRA.

Diante do grande número de atividades a serem desempenhadas e do pouco número de 
profissionais, os advogados populares são obrigados a lidar com mais duas dificuldades: demandas em 
excesso e amplo espectro de atuação. A carga de trabalho é tão grande que um dos advogados populares 
revela que “no existe sábado, domingo, feriado.”47 e isso dificulta uma assessoria de maior qualidade, além 
de má qualidade de vida para o militante. Já Kopittke48 mostra que 54% dos advogados populares atuam em 
mais de três questões sociais como terra, trabalho, moradia, racismo. O campo temático abrangente impede 
46  ANDRADE, Lédio Rosa de. O que é Direito Alternativo? 2. ed. Florianópolis: Habitus Editora, 
2001, p. 23-24.

47  JUNQUEIRA, Eliane Botelho. Los abogados populares: en busca de una identidad. El Outro 
Derecho, Bogotá D. C., n. 26-27, p. 207, abr. 2002. Disponível em: http://ilsa.org.co:81/ biblioteca/dwnlds/
od/elotrdr026-27/elotrdr026-27-09.pdf. Acesso em: 20 jan. 2011.

48  KOPITTKE, Alberto Liebling. Introdução à Teoria e à Prática Dialética no Direito Brasileiro: 
a experiência da Renap. São Paulo: Expressão Popular, 2010, p. 78.
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a especialização em determinado campo do conhecimento e conseguintemente maior apropriação dela.
 No tocante à forma de organização e ao financiamento, os advogados populares organizam-se 
majoritariamente em organizações não-governamentais. É o caso da Dignitatis e do Cedhor, em João 
Pessoa. Alguns advogados populares, diante da ausência de recursos financeiros das organizações, têm 
buscado as universidades e os escritórios particulares como forma de sustento e dedicado as horas vagas 
à militância jurídica. Essas organizações, historicamente, vêm sendo mantidas por doações de entidades não 
estatais internacionais, contudo essas fontes vêm diminuindo em quantidade de doadores e sofrendo cortes 
cada vez maiores de nos recursos. Destarte, a FMMA perdeu seu longo parceiro de financiamento do 
programa de educação jurídica popular e teve que procurar outro, ficando sob ameaça de ver o programa 
findar, a Dignitatis não recebe mais financiamento internacional que era captado pela Comissão Pastoral da 
Terra (CPT). Cumpre destacar a articulação em rede através da rede mundial de computadores promovida 
entre as diversas entidades, tanto para trocar experiências e discutir estratégias de atuação, como para 
articularem-se como a Confederação do Equador no Nordeste.

Outro aspecto que deve ser ressaltado como determinante da advocacia popular é a vinculação 
entre objetivos, ideologias e a percepção sobre o fenômeno jurídico. Como constatado por Junqueira49, a 
atividade tem como escopo principal auxiliar na transformação social rumo à igualdade. Como fins mais 
práticos, poderíamos citar o fortalecimento das lutas políticas populares, a defesa de seus direitos e a crítica 
ao direito e ao judiciário. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 Chegando ao último andar da nossa empreitada, cumpre-nos, após explicitar nosso método de 
análise e expor o movimento real do nosso objeto de estudo, apontar as conclusões a que chegamos. 
Conforme explicamos no item acima as organizações de advocacia popular mantinham-se principalmente 
através de financiadores internacionais. Na década de 2000, inicia-se a fase de declínio da advocacia popular, 
após breve período de expansão entre os finais das décadas de 70 e 90, em que, mesmo com dificuldades, 
conseguia subsistir. Um dos principais motivos para a derrocada foi a fuga das agências fomentadoras.

Expliquemos, com o processo de reabertura eleitoral no Brasil, houve uma absorção de 
considerável parcela das reivindicações populares pelo ordenamento jurídico estatal. Isso levou a uma 
transformação da luta que antes era primordialmente pelo reconhecimento formal de direitos para a 
disputa pela sua efetivação material. Essa mudança no contexto histórico dos embates sociais levou os 
movimentos populares a buscarem novas formas de pleitear essas demandas. Os protestos de rua passaram 
a ser substituídos pela concorrência por espaços institucionais.  

Essa substituição não foi meramente uma escolha dos movimentos organizados, mas fruto de um 
contexto histórico hostil para os espoliados e oprimidos em que o capitalismo reina sem outra forma de 
organização das relações de produção que ameace sua hegemonia. Com a queda da União Soviética, o 
socialismo ficou muito enfraquecido na contenda ideológica com o capitalismo, não à toa diversos autores 
burgueses festejaram o fim das ideologias ou o fim da história. Sem uma ameaça real, o capital pode 
aumentar sua exploração sobre os que não detêm propriedade dos meios de produção. No Brasil, isso 
pode ser verificado no discurso da retirada de direitos trabalhistas ou na tentativa de criminalização de 
qualquer reivindicação social por direito, isto é, na penalização da cidadania.

Some-se a isso, as recentes crises econômicas que têm afetado principalmente os países europeus 
e suas organizações não estatais, que eram os grandes financiadores da advocacia popular. Ora, se na época 
em que havia abundância de recursos, a quantia que era destinada para as entidades de advocacia popular 
era parca, que diremos agora na situação de racionamento econômico.

Diante desse contexto histórico, a alternativa encontrada por algumas organizações não 
governamentais de advocacia popular foi juntar-se ao Estado para executar programas de proteção aos 
direitos humanos. Com isso recebe-se razoável quantia em dinheiro para que a organização possa financiar 
algumas de suas atividades. No entanto, a falta de tempo gerada pela execução dessas tarefas irá impedir 
que todo aquele formato anterior das atividades seja mantido. Ademais, as mudanças nas assessorias 
também são necessárias em virtude da transformação das lutas sociais como exposto acima. Um exemplo 
dessa tendência é o GAJOP que executa o Programa Estadual de Apoio e Proteção a Vítimas, Testemunhas 
e Familiares de Vítimas da Violência (PROVITA) em parceria com o governo do Estado e o projeto Justiça 

49  JUNQUEIRA, Eliane Botelho. Los abogados populares: en busca de una identidad. El Outro 
Derecho, Bogotá D. C., n. 26-27, p. 201, abr. 2002. Disponível em: http://ilsa.org.co:81/ biblioteca/dwnlds/
od/elotrdr026-27/elotrdr026-27-09.pdf. Acesso em: 20 jan. 2011.

Cidadã em parceria com a prefeitura do Recife. 
Essa alternativa foi oportunizada com a chegada do PT ao Executivo Nacional e do consequente 

crescimento dos partidos que promovem a ideologia da classe trabalhadora e dos grupos oprimidos50 do 
qual o Partido Socialista do Brasil (PSB) é exemplo. Como boa parte dos advogados populares era filiada 
ou tinha ideologia semelhante à do Partido dos Trabalhadores e os objetivos de ambos eram análogos, o 
diálogo institucional ficou mais acessível, possibilitando essa anteriormente inimaginável conjugação entre a 
advocacia popular e o Estado, tendo em vista que ela aparece no combate à ditadura militar.

As entidades que não conseguiram manter os financiamentos internacionais nem adaptarem-se 
a outra forma de financiamento tiveram de lidar com a militância voluntária em que os profissionais que, 
antes subsistiam do trabalho na organização, hoje ganham seu sustento em escritórios particulares ou 
em universidades e, nas horas disponíveis, atuam nas causas da organização. Contudo, cremos que esse 
modelo deve-se extinguir no futuro pela falta de sustentabilidade financeira e a dificuldade de se manter um 
trabalho de cunho ideológico em separado de uma organização maior que lhes dê sustento material e ideal 
também.

Assim, concluímos nosso trabalho, afirmando, conforme especulamos na hipótese inicial, e agora 
podemos confirmar, que a advocacia popular continuará a existir só que agora com um novo formato 
que será definido de acordo com as condições materiais de existência. A tendência que se delineia é a 
conjugação de algumas atividades já executadas, consoante a exposição no item anterior, com a execução 
de algumas políticas públicas sejam de governo, sejam de Estado.

Isto não significa que a classe trabalhadora e os grupos oprimidos ficarão sem advogados, mas 
que a advocacia popular, nos moldes em que ela surgiu no final dos anos setenta passa por um processo 
de transformação, pois o alicerce do seu financiamento, os organismos internacionais, já não mais dispõem 
de recurso para sustentar esse trabalho, mediante as seguidas crises econômicas que assolam os países 
desenvolvidos, e as mudanças na forma de reivindicar as demandas dos movimentos sociais populares, 
exigindo uma remodelação também de suas assessorias. Essa remodelação obedece às possibilidades 
materiais existentes dentro do contexto da disputa política atual e, portanto, a associação ao Estado foi a 
forma encontrada por elas para continuarem sobrevivendo e executando seus trabalhos, mesmo que de 
forma diferente da que faziam, quando surgiram. 
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ABSTRACT
This article attempts to capture the actual movement that develops advocacy popular and thus able to 
establish the trend of your process. It is intended to prepare a study on the profile and activities performed 
by these little-known militant professionals in the legal environment. The method used is the dialectical 
and historical materialism is the theoretical reference, depending on both the development of Karl Marx. 
The technique of research is predominantly bibliographical, although there are also desk research indirectly 
through their websites. It also will use the author’s reflections about some experiences of working with 
lawyers popular. To fulfill this goal has been clarified at the outset what is meant by a dialectical research 
from the interpretation of the writings that Marx built. After this clarification, It is to outline all the features 
that constitute the research object in the set of relations in which it is inserted. Finally, it develops from 
the analysis of this set of real relationships, what one considers the trend of popular advocacy is to join the 
state in the execution of public policy because of financial problems of subsistence and retraction of the 
demonstrations mass in the streets.

KEY WORDS: Dialectic. Popular Advocacy. Social Movements.
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GRUPO DE TRABALHO: Sociologia do judiciário e profissões jurídicas

RESUMO: Hoje em dia o Ministério Público (MP) é uma das instituições mais poderosas e com maior 
reconhecimento social no Brasil. Esse poder do MP foi construído aos poucos, a partir da década de 70, 
período em que o Brasil era governado por militares, e se consumou com a Constituição de 1988, em que a 
instituição conseguiu certa independência ante aos demais poderes do Estado. Mas o poder alcançado pelo 
MP brasileiro a partir de 1988 passou por uma luta intensa nos campos da política e do direito, e que se 
realizou de forma mais clara na Assembléia Nacional Constituinte de 1987, onde o MP constituiu poderoso 
lobby a partir de sua associação de classe, a CONAMP. A expansão do poder do MP na sociedade brasileira 
não se daria sem uma construção ideológica que a sustentasse: o MP se elevou na Constituição de 1988 à 
categoria de instituição portadora do mandato da sociedade para redemocratização política do país, pela via 
da construção ideológica da necessidade de uma instituição independente e forte para impedir a volta do 
autoritarismo de Estado, depois de mais de vinte anos de ditadura militar. Essa ideologia foi fundamentada 
na necessidade de proteger uma sociedade considerada politicamente incapaz. O objetivo desse artigo é 
discutir, a partir da sociologia das profissões, o poder do MP para a criação de ideologias profissionais 
capazes de estabelecer/disseminar, nos membros do MP e na sociedade, representações sociais que reforcem 
a importância do próprio grupo profissional (no caso, o próprio MP). Esse trabalho é resultado de pesquisas 
realizadas em nível de doutoramento e utilizou-se de métodos qualitativos, principalmente de observação 
participante e entrevistas.

PALAVRAS CHAVES: Profissões Jurídicas; Ideologias Profissionais; Ministério Público.

Corporações, globalização, cultura legal: advogados e juízes na elaboração do Código de 
Processo Civil
 

Autor: Delton R. S. Meirelles – Professor Adjunto da Universidade Federal Fluminense – UFF e Doutor em 
Direito (UERJ).

e-mail: delton@vm.uff.br
GT: Sociologia do judiciário e profissões jurídicas

RESUMO: A comunidade jurídica brasileira acompanha o processo legislativo de elaboração do terceiro 
código de processo civil republicano, virtualmente o primeiro gerado numa época de normalidade democrática. 
Entretanto, investiga-se em que medida esta lei contempla os ideais de um processo justo (COMOGLIO, 
MORELLO), que atenda à expectativa da sociedade em geral por um efetivo acesso à Justiça; ou se atende aos 
interesses globais e de mercado (BOAVENTURA, GARAPON). Também são expostas as tensões internas da 
comissão de juristas, que revelam o conflito entre as culturas legais (FRIEDMAN, NELKEN) dos magistrados 
e advogados comprometidos com o modelo econômico hegemônico.
 Aqui são apresentados os dados já analisados referentes ao processo legislativo do futuro Código de Processo 
Civil (atas das reuniões das comissões de juristas, audiências públicas e intervenções parlamentares)

PALAVRAS CHAVES: Código de Processo Civil; Cultura legal; Processo legislativo.
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GT: Sociologia do judiciário e profissões jurídicas

RESUMO: O presente artigo é fruto de pesquisa em desenvolvimento, cujo objeto é a  assistência jurídica 
no projeto de futuro Código de Processo Civil, em trâmite legislativo no Congresso Nacional (PL 166/2010 
– Senado – e PL 8046/2010 - Câmara). A partir do exame dos documentos preliminares aos projetos de 
lei (atas das reuniões da comissão de juristas autora do anteprojeto, audiências públicas e intervenções 
parlamentares), busca-se avaliar em que medida houve efetivo fortalecimento do sistema de assistência jurídica. 
Para tanto, utiliza-se o conceito de “reversão institucional” (MEIRELLES & MELLO), para analisar o fenômeno 
de incorporação legislativa de um certo ativismo judicial, em que os textos legais constituem a normatização 
de conquistas na arena jurisprudencial. Por fim, é dado especial destaque  aos núcleos de prática jurídica, tidos 
como formadores de futuros advogados e como órgãos de assistência jurídica das faculdades de direito, os 
quais finalmente vieram a ser integrados a uma codificação de direito processual. 

PALAVRAS CHAVES: Assistência judiciária; ativismo judicial; novo CPC; núcleos de prática 
jurídica.

Título: O Juiz, Senhor do Tempo: Reflexões Filosóficas e Sociológicas sobre a Antecipação de 
Tutela e o Acesso à Justiça em sua Vertente Temporal.

Autor: Malê de Aragão Frazão. Bacharel em Direito/UFF. Mestrando 
do Programa de Pós-Graduação “strictu sensu” em Direito 

Constitucional da Universidade Federal Fluminense.
E-mail: mal27br@yahoo.com.br

GT: Sociologia do Judiciário e Profissões Jurídicas

Resumo: No artigo (em fase intermediária de elaboração) tem-se por objeto examinar o papel do juiz 
como controlador do tempo no processo. Para tanto, escolheu-se como recorte o instituto da antecipação 
dos efeitos da tutela, tratado por MARINONI justamente nesta vertente de técnica judiciária e judicial de 
“distribuição do ônus do tempo no processo”. Nesse sentido, e a partir da análise desta ferramenta à disposição 
do julgador, aprofundam-se as reflexões sobre a relação desta instituição social de linguagens simbólicas que 
é o tempo (ELIAS e OST) com o direito e o processo, além de se propor uma revisitação dos conceitos de 
“efetividade do acesso à justiça” e “custo do processo” (CAPPELLETTI e GARTH), realçando seus aspectos 
temporais para se entender como as decisões que antecipam ou não os efeitos da tutela realizam ou não 
esta efetividade e diminuem ou não este custo. Nisto, parafraseando OST, concebe-se duas faces do senhorio 
temporal judiciário: a face destemporalizadora, ou “face Kronos” e sua face retemporalizadora, ou “face 
Horas”, enquanto conjunto de práticas e (pré)compreensões judiciárias no ato de concessão ou denegação 
da tutela antecipada, e examina-se seus reflexos na práxis judicial por meio de exame da jurisprudência. 
Finaliza-se o artigo com um balanço do todo exposto e realiza-se digressões acerca da contribuição de 
um acesso à justiça retemporalizador do direito e do processo na realização do mínimo ético (ARRUDA 
JÚNIOR e GONÇALVES).

Palavras-chave: 1. Judiciário; 2. Tempo; 3. Acesso à Justiça; 4. Antecipação de Tutela; 5. Sociologia Jurídica.
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RISCO E PERIGO DEMOCRÁTICO: REFLEXÕES SOBRE O PAPEL DO TERCEIRO SETOR 
NA CONSOLIDAÇÃO DA COMPLEXA DEMOCRACIA BRASILEIRA

Fernanda Busanello Ferreira1
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RESUMO: O desenvolvimento da atual teoria do risco, em âmbitos sociológicos, tem encontrado raízes em 
autores como Ulrich Beck, Anthony Guiddens e Scott Lash. Mas foi Niklas Luhmann quem apresentou a 
diferenciação entre risco e perigo de forma inovadora, não opondo a noção de risco à noção de segurança. 
Luhmann também incluiu tal variável entre uma das principais para a observação da complexa sociedade 
contemporânea de forma que precisou que não há decisão que não seja crivada de risco. Tal marco teórico 
será utilizado na pesquisa, ainda em fase inicial, para observar a democracia brasileira e perquirir até que 
ponto as entidades do terceiro setor representam um incremento de risco, e não de perigo, na complexa 
democracia brasileira, bem como em que medida a democracia representativa constitui-se em perigo, e não 
risco, aos cidadãos. A pesquisa, de base bibliográfica, perpassará a observação do marco legal do terceiro setor 
e objetiva associar os conceitos de risco e perigo, propostos por Luhmann, aos conceitos de democracia 
participativa e representativa. No âmbito democrático muitas decisões são tomadas. Logo, pergunta-se se tais 
decisões se apresentam como risco ou como perigo aos cidadãos e quais os limites legais trazidos pelo marco 
regulatório do terceiro setor. Ainda, indaga-se se o surgimento dessas organizações representariam, ou não, 
um incremento do risco, ao permitir um novo espaço de participação popular, ou se, ao contrário, mascaram 
perigos à esfera pública.
PALAVRAS-CHAVE: RISCO; PERIGO; DEMOCRACIA; TERCEIRO SETOR; DECISÃO.

ABSTRACT: The development of the current risk theory in sociological areas, has found roots in authors 
such as Ulrich Beck, Anthony Guiddens and Scott Lash. But it was Niklas Luhmann who introduced the 
distinction between risk and danger in an innovative way, not opposing the concept of risk to the notion of 
security. Luhmann also included risk as a variable in the main complex for the observation of contemporary 
society and sad that there is no decision that is not riddled with risk. This theory will be used in research, 
even at an early stage, to observe the Brazilian democracy seeing extent to which third sector entities 
represent an increased risk, not of danger, the complex Brazilian democracy, as well as the extent to which 
representative democracy is in danger, and no risk to the public. The research, bibliographic database, spanning 
the observation of the legal framework of the third sector and aims to link the concepts of risk and danger, 
proposed by Luhmann, the concepts of participatory and representative democracy. Under many democratic 
decisions are made. So the question arises whether such decisions are presented as risk or danger to citizens 
and legal limits which brought the regulatory framework of the third sector. Still, he asked whether the 
emergence of these organizations represent, or not, an increased risk by allowing a new space for popular 
participation, or whether, instead, mask dangers to the public sphere.
KEYWORDS: RISK, DANGER, DEMOCRACY, third sector; DECISION.
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A MUTAÇÃO DO CONCEITO DE RISCO 
As primeiras civilizações não tratavam do risco da mesma forma como ele é tratado hoje. A ideia de 

risco, inclusive, não fazia parte do imaginário social dos povos precursores; estes explicavam o mundo muito 
baseado nos mitos. Nas sociedades “sem escrita”2 prever o futuro, bem como, de certa forma, controlá-lo, era 
privilégio dos deuses. Os processos de adivinhação também regiam o futuro neste período em que inexistia 
uma concepção de risco, pois acreditava-se que o futuro não era passível de controle humano. Assim, o 
homem estava totalmente à mercê dos fenômenos que ocorriam ao seu redor. O futuro pertencia aos deuses 
até então.

Quando o cristianismo ascendeu, nas sociedades pré-industriais, a concepção de risco passou a ser 
associada ao pecado e à compensação ou ira de um único deus. O futuro continuou um mistério, mas 
passaram a existir padrões claros de conduta moral e de fé com os quais se poderia ter ajuda divina3. A Igreja 
instituiu a noção de culpa e “o pecado surge como um equivalente funcional servindo de explicação para a 
desgraça” 4.

Com a Reforma e o advento da modernidade, a razão toma o centro das questões mundanas. O 
racionalismo transforma a concepção de risco e admite um certo controle das situações. Nesta fase é que 
a palavra risco começa a ter uso corrente. Na verdade, apenas ao largo da transição da idade média para a 
modernidade é que se começa a usar a expressão risco5.

Deste modo, a passagem para a modernidade6 é marcada pela noção de que o futuro depende dos 
homens e não é uma escolha dos deuses7. Há também uma ruptura com a concepção medieval que associava 
a ideia de dano à de pecado. Ocorre uma mudança de perspectiva: o que as sociedades antigas atribuíam à 
sorte, as sociedades modernas atribuem ao risco 8. 

A concepção moderna de risco substitui a de destino, pois introduz a compreensão de que boa parte 
dos acontecimentos antes entendidos como fatalidade são, na verdade, uma consequência das próprias 
atividades e decisões humanas, em vez de exprimirem significados ocultos da natureza ou intenções indizíveis 
da Deidade9 (grifo nosso).

Num primeiro momento, isto conduziu à análise sistemática da probabilidade (a medida de nossa 
confiança em que algo vai acontecer), e chegou-se ao limiar da quantificação do risco, que remetia à frequência 
dos eventos passados. O cálculo das probabilidades se tornou a matéria-prima dos seguros10.

Tradicionalmente, portanto, o risco recebeu um tratamento estatístico, ou seja, recorreu-se aos 
cálculos de risco; o racionalismo convencionava que, dentro do possível, os danos deveriam ser evitados11.  

Hodiernamente constata-se a necessidade de se efetuar uma correção importante no interior do 
modelo quantitativo de cálculo de risco. Às conhecidas discussões sobre o cálculo, percepção, valoração e 
aceitação do risco, se soma a problemática da seleção dos riscos, a qual não obedece relações de causalidade, 
mas reflete sobre a possibilidade dos fatores sociais influenciarem e dirigirem o processo de seleção12.

Desta forma, o recurso à racionalidade universal aos poucos se tornou incompatível com a crescente 
complexidade da sociedade13. A própria revolução na ciência que suplantou a concepção clássica de física 

2   Termo adotado pelo antropólogo Lévi-Straus. LEVI-STRAUSS, Claude. Mito e Significado. Lisboa: Edições 70, 2000. 
p. 29.
3   BERNSTEIN, Peter L. Desafio aos deuses: a fascinante história do risco. Rio de Janeiro: Campus, 
1997. p. 18
4   LUHMANN, Niklas. Sociología del riesgo. México: Iberoamericana, 1992. p. 51.
5   Idem.
6   Adota-se a posição de Giddens para quem modernidade refere-se a estilo, costume de vida ou organização social 
que emergiram na Europa a partir do século XVII e que ulteriormente se tornaram mais ou menos mundiais em sua influência”.  
GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: UNESP, 1991. p. 11
7   BERNSTEIN, Peter L. Op. Cit.
8   BAUMAN, Z.; BECK, U.; GIDDENS, A.; LUHMANN, N. Las consecuencias perversas de la modernidad. Barcelona: 
Anthropos, 1996.
9   TAVOLARO, Sergio Barreira de Faria. Movimento ambientalista e modernidade: sociabilidade, 
risco e moral. São Paulo: Annablume/Fapesp, 2001.
10   BERNSTEIN, Peter L. Op. Cit.
11   LUHMANN, Niklas. Op. Cit.
12   LUHMANN, Niklas. El concepto del riesgo. In: BAUMAN, Z.; BECK, U.; GIDDENS, A.; 
LUHMANN, N. Las consecuencias perversas de la modernidad. Barcelona: Anthropos, 1996. p. 124.
13   MORIN, Edgar. Os setes saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Corteza, 2003. p. 89.
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para o universo quântico (que fala na existência apenas de probabilidades) remete a humanidade ao fim das 
certezas e do futuro previsível14.

Recentemente, a teoria do caos revelou também um mundo não-linear, cuja regra é a imprevisibilidade 
das causas e efeitos. Contudo, ainda alimentam-se os mecanismos de tomada de decisão com os dados 
passados, acreditando em suas relações de causalidade previsíveis.

Assim, percebe-se que houve, ao longo do tempo, uma notável mutação da concepção de risco, a qual 
não passou imperceptível aos sociólogos Ulrich Beck, Anthony Giddens e Nicklas Luhmann. Ambos passaram 
a investigar a categoria e associá-la à sociedade contemporânea e seus processos decisórios.

TEORIAS CONTEMPORÂNEAS SOBRE RISCO: BECK, GIDDENS E LUHMANN
Sociologicamente, três autores se destacaram na análise da sociedade contemporânea ao investigar 

a concepção de risco e suas consequências sociais, especialmente no que tange ao âmbito decisional. Ulrich 
Beck e Anthony Giddens justificaram a sociedade atual como uma sociedade produtora de novos riscos e 
destacaram seu papel no controle e previsibilidade destes. Já Niklas Luhmann introduziu uma importante 
diferenciação entre o conceito de risco e perigo, tendo destacado a impossibilidade de escolha por uma 
decisão segura.

Para BECK a sociedade global dos riscos é observada como uma sociedade de riscos inasseguráveis15, 
sendo que a própria sociedade industrial produziu suas ameaças e se auto-transformou em sociedade de 
risco16. Assim, decorre do desenvolvimento da sociedade moderna a produção de riscos políticos, ecológicos 
e individuais que escapam, devido à sua proporção, ao controle e proteção das instituições existentes17. 

A sociedade industrial, segundo BECK, produziu seus próprios perigos que viajam com o vento (nuvem 
atômica), com a água (chuva ácida) e colocam em crise as fronteiras tradicionais de proteção (especialmente 
a dos Estados-Nacionais)18. Todavia, para BECK os riscos dependem das decisões e, em princípio, podem ser 
controlados; já o perigo escapa ou neutraliza os requisitos de controle da sociedade industrial. 

Por sua vez, GIDDENS19 concebe o risco como algo diante do qual não se pode escapar; dividindo-se 
em dois tipos: o risco exterior e o risco provocado20. A forma típica do risco exterior seria aquela originada 
pela natureza, em suma, aquela que nos chega de fora; o risco provocado, por sua vez, resulta do impacto das 
criações tecnológicas sobre o meio21. 

Para GIDDENS há um acréscimo de risco à medida que o homem aprimora o risco provocado 
e justamente devido à novidade desses riscos não se pode enfrentá-lo a partir de premissas de certeza. 
Exemplificando: as vítimas de Chernobil e do uso de produtos transgênicos não são ainda conhecidas, nem 
as suas consequências. Outro exemplo controverso é o do aquecimento global: derivaria esse do risco 
provocado?  

Por outro lado, GIDDENS destaca a necessidade de se encarar o risco como algo positivo, pois é 
necessário aceitar o risco para que se possa geri-lo22. O risco, em suma, seria controlável.

Enquanto BECK e GIDDENS compreendem o risco em oposição à ideia de segurança, Luhmann23 

14   PRIGOGINE, Ilya. O fim das certezas: tempo, caos e as leis da natueza. São Paulo: Universidade 
Estadual Paulista, 1996. p. 193.
15  As armas de destruição massiva, a ameaça da bomba nuclear, de um vazamento em uma 
Usina Nuclear não poderiam ser compensada em termos de prêmios de seguros.  
16  BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo: hacia una nova modernidad. México: Paidós, 1998. p.13  
17  BECK, Ulrich. Teoría de la sociedad del riesgo. In. BAUMAN, Z.; BECK, U.; GIDDENS, A.; 
LUHMANN, N. Las consecuencias perversas de la modernidad. Barcelona: Anthropos, 1996.  
18  BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo global. Madrid: Siglo Veintiuno, 2002. p. 49  
19  GIDDENS, Anthony. A terceira via: reflexões sobre o impasse político atual e o futuro da 
social-democracia. Rio de Janeiro: Record, 2000. p. 73  
20  Floriani explica que “o risco externo, associado mais com a idéia de natrueza, independente 
das ações humanas e, portanto, da tradição distingue-se cada vez mais do risco fabricado ou criado pelo 
impacto crescente do conhecimento e da técnica sobre o mundo”. FLORIANI, Dimas. Conhecimento, Meio 
Ambiente & Globalização. Curitiba: Juruá, 2004. p. 66  
21  GIDDENS, Anthony. O mundo na era da globalização. Lisboa: Presença, 1997. p. 35  
22  Mais ou menos como na psicanálise, onde o reconhecimento do “trauma” faz com que se 
possa administrá-lo de forma “positiva”.  
23  LUHMANN, Niklas. Sociología del riesgo. México: Iberoamericana, 1992. p. 65  

estabelece o risco em oposição ao perigo24, colocando a segurança como uma ficção operativa do sistema. 
Assim, a noção de segurança deixa de ser algo delimitável e passa-se a observar que todo processo de decisão 
é contingente. Essa visão aponta para o leque de opções abertas ao futuro quando se coloca o risco como 
ponto reflexivo das decisões. 

A teoria sistêmica contemporânea, luhmanniana, advém denunciando a esterilidade das ideias de 
controle e segurança, transformando, mais uma vez, a concepção de risco. Passa-se de uma ideia de controle 
e racionalidade para uma era de incerteza e probabilidades.

Para a formulação de sua teoria dos sistemas, LUHMANN parte da constatação de que a sociedade 
contemporânea é profundamente complexa e contingente e funcionalmente diferenciada25. Nesse sentido, 
por complexidade quer-se dizer que “sempre existem mais possibilidades do que se pode realizar” 26. Isto 
é, por complexidade, entende-se tudo aquilo que é um excesso de possibilidades; ou, em termos práticos, 
significa seleção forçada. Já por contingência, “entendemos o fato de que as possibilidades apontadas para as 
demais experiências poderiam ser diferentes das esperadas” 27. Em suma, contingência indica a possibilidade 
de que um dado seja diferente daquilo que é. Significa risco.

O conceito de risco dado por LUHMANN implica no reconhecimento de que as decisões condicionam 
as possibilidades de danos futuros, ainda que não se saiba de que modo este processo ocorra.

Segundo Luhmann é impossível uma decisão ser tomada num contexto de oposição risco/segurança. 
A única oposição existente é entre risco e perigo. Nesta senda, o risco associa-se ao processo decisório e 
o perigo associa-se a não participação no processo decisório. Veja-se o exemplo do fumante: ao decidir por 
fumar, o fumanente passa a submeter-se às consequências de sua escolha, ainda que ninguém possa precisar, 
com certeza, se ele, por exemplo, terá ou não um efizema pulmonar, câncer ou impotência sexual. Isto 
significa que a decisão por fumar é contingencial. Da mesma forma, optando por não fumar, nada garante que 
o não-fumante não terá efizema pulmonar, câncer ou impotência sexual. A decisão por não fumar também é 
contigencial. Por outro lado, o perigo ocorre quando uma pessoa que não participou no processo decisório 
sofre as consequências da decisão tomada por outra pessoa que não si próprio. Assim, o fumante passivo está 
submetido ao perigo e não ao risco, já que a escolha de outrem afetará a sua vida, sem que tenha havido uma 
decisão pessoal do agente. Risco implica decisão, perigo implica estar suscetível à decisão de outrem, significa 
não ter podido decidir e arriscar-se.

Isto significa que a tomada de decisão no presente condiciona o que acontecerá no futuro 
e que tais decisões deverão ser tomadas sem existir uma certeza sobre o que de fato ocorrerá. 
Afinal, a negação da aceitação dos riscos é em si mesma um fator arriscado (grifo nosso).

Nesta perspectiva, o processo de decisão sempre será contingencial (devido a sua seletividade) 
e, portanto, implicará risco. Isto significa que a decisão tomada pode não ser a correta, mas ela alivia a 
contingência. Desta forma, não há como decidir optando pelo lado seguro, porque a segurança não existe (ou 
existe apenas como ficção operativa do sistema). Como aponta LUHMANN:

é impossível que existam situações nas quais se possa – ou inclusive, que se tenha 
que – eleger entre risco e segurança, entre uma alternativa arriscada e outra segura. 
Este problema nos obriga a ajustar mais precisamente nossa conceitualização. Como 
frequência se afirma tal possibilidade eletiva. A alternativa aparentemente segura 
implica então a dupla segurança de que não surja nenhum dano e de que se perca a 
oportunidade que possivelmente poderia realizar-se por meio da variável arriscada. 
Sem dúvida, este argumento é enganoso, posto que a oportunidade perdida não era, 

24  Como explica Rocha “a diferença entre risco e perigo está ligada à possibilidade ou não da 
tomada de decisões. Por exemplo, um motorista de automóvel corre risco ao dirigi-lo numa auto-estrada, 
já o passageiro corre perigo. O motorista decide as manobras a serem executadas, e o carona apenas 
observa”. ROCHA, Leonel Severo. Análise pragmático-sistêmica e teoria do direito. In Revista Faculdade de 
Direito. N. 11. Caxias do Sul: UCS, 2000. p. 56  
25   Como refere LUHMANN “definimos o conceito de sociedade moderna através da forma 
da diferenciação da sociedade; assim mantemos o conceito como algo distinto das descrições que até os 
dias de hoje se disponibiliza na sociedade moderna para a compreensão de sua específica particularidade”. 
LUHMANN, Niklas. Sistemas sociales: lineamientos para una teoría general. Barcelona: Anthropos, 1998, p. 339.
26   LUHMANN, Niklas. Sociologia...Op. cit. p. 45.
27   Idem.
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em si mesma, nenhuma coisa segura. 28 

Nesta linha de raciocínio não se pode mais falar em decisão segura, pois os acontecimentos sociais 
são provocados por decisões contingentes (poderiam ser de outra forma). Entende ROCHA que “o risco é 
um evento generalizado da comunicação, sendo uma reflexão sobre as possibilidades de decisão. A sociedade 
moderna possui condições de controlar as indeterminações, ao mesmo tempo que não cessa de produzi-las. 
Isto gera ao ‘paradoxo’ na comunicação”.29

O risco é entendido, no âmbito da teoria sistemista como uma “aquisição evolutiva do tratamento 
das contingências que, se exclui toda a segurança, exclui também todo o destino” 30. Desta forma, todo 
ato decisório será gravado de risco31. Mesmo a decisão intencional de evitar o risco pode se 
converter em risco, ou seja, a possibilidade pode converter-se em dano e este ônus está presente 
em toda decisão32 (grifo nosso).

A decisão, assim, passa a ser vista num plano pragmático-sistêmico como um processo complexo, 
caracterizado pelo risco, ou seja, que deve absorver a insegurança. Como refere FERRAZ JR.33:

absorção de insegurança significa, pois, que o ato de decidir transforma 
incompatibilidades indecidíveis em alternativas decidíveis, ainda que, num momento 
subsequente, venha a gerar novas situações de incompatibilidade eventualmente até 
mais complexas que as anteriores. Absorção de insegurança, portanto, nada tem a ver 
com a ideia mais tradicional de obtenção de harmonia e consenso, como se em toda 
decisão tivesse em jogo a possibilidade e eliminar-se o conflito. Ao contrário, se o 
conflito é incompatibilidade que exige decisão é porque ele não pode ser dissolvido, 
não pode acabar, pois então não precisaríamos de decisão, mas de simples opção que 
já estava, desde sempre, implícita entre as alternativas. Decisões, portanto, absorvem 
insegurança, não porque eliminem o conflito, mas porque o transformam.

A assimilação do risco é deveras importante nos dias atuais em que a sociedade aumentou sua 
necessidade de decidir sobre o seu futuro, em que ela se tornou reflexiva. A reflexividade permite à sociedade 
se auto observar de modo que “o temor de que algo saia mal tem aumentado e com ele se aumenta o risco 
que se atribui às decisões” 34.

Isso significa que Luhmann ao incorporar a variável risco como típica da sociedade complexa 
contemporânea percebe o futuro não mais como algo exterior à sociedade, nem como certeza derivada das 
decisões, mas considera-o em termos de probabilidade e improbabilidade, como aponta Luhmann35: 

é somente com essa mudança (de enxergar o futuro como probabilidade/
improbabilidade) que se cria a oportunidade para compromissos presentes. Pode-
se somente fazer uma decisão arriscada – ou sentar e esperar. E a forma do risco 
significa que esperar também é uma decisão arriscada. 

Os danos futuros podem ou não ocorrer. O futuro está aberto e é incerto, todavia os futuros presentes 
serão determinados de maneira desejável ou indesejável, mas não se sabe neste momento como ocorrerão, 
como explica Luhmann, “podemos, sem dúvida, saber agora que nós mesmos e outros observadores saberão 
no futuro presente qual é o caso e que julgarão sobre este de modo diferente do que fazemos no presente”36. 
Conquanto talvez isto não ocorra de maneira unânime. 

O risco entra em questão quando se verifica que, paradoxalmente, o que possa ocorrer no futuro 
depende das decisões tomadas no presente. Nessa perspectiva, a contingência é percebida como um valor 
28   LUHMANN, Niklas. Sociología del...Op. cit. p. 64
29   ROCHA, Leonel. Da epistemologia jurídica normativista ao construtivismo sistêmico. In: 
ROCHA, Leonel; SCHWARTZ, Germano; CLAM, Jean. Op. cit. p. 36
30   DE GEORGI, Rafaelle. Direito, democracia e risco: vínculos com o futuro. Porto Alegre: Sergio 
Fabris, 1998. p. 198.
31   SCHWARTZ, Germano. O tratamento…Op. cit. p. 151
32   CORSI, Giancarlo; ESPOSITO, Elena; BARALDI, Cláudio. Op. cit. p. 142
33   Ibidem. p. 313
34   LUHMANN, Niklas. Sociología del…Op. cit. p.40
35  LUHMANN, Niklas. Risk: a sociologial theory. New York: Aldine de Gruyter, 1993. p. 72.  
36  LUHMANN, Niklas. Sociología del...Op. Cit. p. 59.

próprio da sociedade moderna, estando, indiscutivelmente, relacionada com a ideia de risco. Não existe 
decisão segura, isenta de risco.

RISCO E DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, PERIGO E DEMOCRACIA REPRESENTATIVA: 
APROXIMAÇÕES

Como aludido, os riscos, numa concepção luhmanniana, são entendidos como uma forma de descrição 
presente do futuro, isto é, tendo em conta os riscos é possível optar entre as alternativas possíveis. Em suma, 
o risco implica aceitação de que a forma do futuro é a forma da probabilidade37.

Não é possível definir qual decisão é melhor. Não existe uma decisão segura. Não há seguro quanto ao 
futuro. Decidimos no presente, mas o futuro continuará incontrolável. Toda decisão é arriscada, incontrolável 
quanto a seus efeitos futuros. É o fim das certezas, já alertava Ilya Prigogine.

Essas construções permitem que sejam levantadas as seguintes considerações: aplicando a observação 
luhmanniana sobre a diferença entre risco e perigo ao universo da democracia participativa e representativa 
pode-se perceber que, na atualidade, a maior parte da população não participa dos processos de decisão, em 
termos políticos, o que significa que estão sujeitos ao perigo democrático. Em outras palavras, uma decisão 
política arriscada – toda decisão o é -, tomada por um parlamento, por um órgão governamental, agindo por 
representação, apresenta-se como um perigo para aqueles que não participaram da escolha, mas sofrerão 
suas consequências. Nesta senda, está-se refutando a representação como risco já que o candidato escolhido 
não representa todos, mas somente a maioria (se é que realmente a representa) e só há risco quando há 
participação na decisão. 

A decisão do parlamento representa, portanto, um perigo para os não-votantes naqueles candidatos e, 
ainda, pode assumir feições de perigo até mesmo aos seus eleitores no que tange às suas divergências (apenas 
se presume um consentimento absoluto do representado quanto aos atos do representante).

Caminha neste sentido as críticas à representação parlamentar, como bem pontua COSTA tal sistema 
“não representa a sociedade, a partir do momento que valoriza a vontade dos abstratos sujeitos ‘iguais’ ao 
invés de espelhar os objetivos e diferenciados interesses do grupo”38.

Já diante da democracia participativa haveria risco democrático, visto que em termos políticos, nunca 
se saberá as consequências de uma decisão política tomada por todos e caberá às gerações futuras decidir 
levando em consideração dados indisponíveis no momento, mas de fato todos puderam participar do processo 
decisório.

Assim, os cidadãos ao agirem pessoalmente e decidirem sobre o futuro político de todos estão 
tomando decisões e estão se convertendo em portadores de risco e não de perigo. Ao mesmo tempo, a 
omissão também será considerada risco, por exemplo, os cidadãos que se absterem também se arriscam 
e, embora venham a se submeter à decisão da maioria, tiveram a oportunidade de participar do processo 
decisório. Isto significa que ao perigo somente estão relegados os que não puderam decidir (ausência de 
oportunidade decisória) e não os que não quiseram decidir39 (a omissão também é risco). 

Desta forma, o risco faria parte da democracia participativa justamente pelo seu autêntico cunho de 
permissão decisória a todos, já o perigo faria parte da democracia representativa, em que não há autêntica 
particapação no processo decisório, mas em que a maioria está submetida à decisão da minoria, a maioria está 
diante do perigo a minoria do risco.

O exemplo clássico da democracia participativa é o da polis grega, dos seus calorosos debates na 
Eklesia e a possibilidade de isegoria, a democracia como isonomia40. Já a democracia representativa consagra-
se quando da formação dos Estados-Nação pós-revoluções (francesa, americana, etc.), nesta fase os direitos 
políticos são garantidos a todos e o Estado nasce de um suposto pacto social, com representantes eleitos 
pelo povo.

Na sociedade brasileira atual, não se pode falar na existência de uma ou outra figura exclusivamente. 
37  LUHMANN, Niklas. Observaciones de la modernidad: racionalidade y contingencia en la 
sociedad moderna. México: Paidós, 1997. p. 131  
38            COSTA, Pietro. Soberania, representação, democracia: ensaios de história do pensamento 
jurídico. Curitiba: Juruá, 2010, p. 193.
39  Como refere Luhmann “no mundo moderno não decidir também é uma decisão”. 
LUHMANN, Niklas. Sociología del riesgo. México: Iberoamericana, 1992. p. 72  
40             WOLFF, Francis. A invenção da política. In: NOVAES, Adauto (org). A crise do estado-nação. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
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Ao lado do plebiscito, do referendo, da iniciativa popular de lei, da audiência pública (flagrantemente inspirados 
nos modelos democrático-participativos) existe a representação política na elaboração da lei, das políticas 
públicas, na gestão admistrativa do Estado (momentos tipicamente representativos). Ainda, soma-se a esse 
cenário as chamadas entidades do terceiro setor, as quais atuam numa perspectiva pública/privada, destinam-
se a promover finalidades públicas, organizando-se privadamente, sem contar a existência dos movimentos 
sociais não-organizados. 

O país vive uma complexidade democrática indiscutível, há vários mecanismos e diferentes mecanismos 
decisórios. Resta apurar se as entidades do terceiro setor apresentam-se como risco ou perigo democrático, 
na senda da argumentação ulteriormente apresentada. Apenas deixar-se-á de examinar os movimentos sociais 
não-organizados para fins de limitação da pesquisa realizada.

TERCEIRO SETOR – RISCO OU PERIGO DEMOCRÁTICO?
Tanto no cenário representativo quanto no cenário participativo é impossível haver a contemplação de 

todas as demandas sociais, de todos os grupos, de todas as vontades. Logo, os movimentos sociais organizados 
e as entidades do terceiro setor emergem no cenário democrático intentando introduzir demandas não 
vocalizadas no cenário representativo e não majoritárias o que significa que só possuem expressão em razão 
de sua vocalização como grupo, como entidade, como diferenciação sistêmica.

As entidades definidas por lei como sem fins lucrativos, genericamente chamadas de entidades do 
terceiro setor, são uma realidade no Brasil e devem ser reconhecidos como fundamentais à democracia, 
como pugna FALCÃO, “não existe um modelo único de democracia”41 e “romper com o monopólio da 
representação eleitoral é, sobretudo aceitar que outras formas de representação social sejam também 
legítimas”42. De tal modo, estar-se-ia reconhecendo a diferenciação funcional dos sistemas sociais, típicos de 
sociedades hipercomplexas, como a brasileira.

 Assim, para o FALCÃO “se o cidadão individualmente é o agente principal da democracia representativa, 
na democracia participativa, o agente princial são as múltiplas organizações sociais”. Na mesma senda aduz 
REGULES que “a participação popular, por sua vez, garante à pessoa privada, individualmente ou associada, 
a interferência no processo de formação da decisão pública”43. Está implícito que, para ambos, o terceiro 
setor reflete um momento partipativo e não representativo. Logo, estaria na lógica do risco e não do perigo 
democrático, vez que a vocalização estaria nos grupos, funcionalmente diferenciados que decidem não em 
nome, mas de acordo com todos os seus associados.

Conforme COSTA a paulatina substituição do grupo pelo indivíduo fez com que o interesse de 
grupo prevalecesse diante da vontade particular e, assim, “a representação dá lugar à representatividade, em um 
contexto onde começa a se fazer sentir a vontade de neutralizar o individualismo da democracia” (grifo do 
autor)44.

Diferencia-se, assim, a representação da representatividade e, desta forma, enquadrando as entidades 
do terceiro setor nesta última categoria estar-se-ia falando em risco e não em perigo democrático em 
seu âmbito de atuação decisional, isto porque no terceiro setor todos têm representatividade (enquanto 
pertecentes ao grupo) e o grupo fala consensualmente, não é o mesmo grupo dissensual oprimido pela 
representação estatal, é um grupo coeso, que reúne pessoas que pensam igualmente, mas que simultaneamente 
diferencia-se dos demais.

Todavia, não se pode afirmar tão veementemente o caráter de risco democrático assumido pelo 
terceiro setor, pois é inegável que haverá grupos mais fortes e mais organizados (ordem “poliárquica”45), 
havendo a possibilidade do perigo democrático manter-se da mesma forma que no sistema representativo, 
vez que o grupo mais proeminente acabará decidindo sozinho. A questão será, portanto, observar se no novo 
cenário pluridemocrático todas as entidades terão espaço para vocalizarem suas demandas (risco) ou se 
apenas as entidades mais fortes serão audíveis (perigo). 

Não há dúvidas, contudo, de que o risco é melhor que o perigo. Antes participar do processo 
decisório do que apenas sofrer as consequências dele. Entre risco e perigo democrático, não só a democracia 
41  FALCÃO, Joaquim. Democracia, direito e terceiro setor. 2 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006, p. 60
42  Idem.  p. 57.
43  REGULES, Luis Eduardo Patrone. Terceiro setor: regime jurídico das OSCIPS. São Paulo: Método, 
2006, p. 42.
44           COSTA, Pietro. Soberania, representação, democracia: ensaios de história do pensamento 
jurídico. Curitiba: Juruá, 2010, p. 194
45           Idem, p. 206.

representativa, como as entidades de representatividade podem esconder perigos sob o argumento de 
contemplarem risco (é preciso estar atentos às falácias democráticas). Eis a questão.

A democracia participativa continua sendo o melhor exemplo de risco democrático, ainda que o 
processo majoritário (a maioria decide em detrimento da minoria) possa parecer também esconder perigos 
(a minoria não decidiu da mesma forma e sofrerá consequências diversas da que gostaria), sua faceta de risco, 
contudo, transcreve-se pela possibilidade de se poder participar da decisão e não da decisão desejada ser a 
seguida. 

Resta observar se com as entidades do terceiro setor o mesmo ocorrerá ou se só se dará oportunidades 
de decidirem àquelas identificadas como mais expressivas socialmente. Não basta, portanto, reconhecer a 
diferenciação funcional e aumentar a complexidade democrática, é necessário garantir o risco e não o perigo 
democrático.

Nessa perspectiva, a contingência é percebida como um valor próprio da sociedade contemporânea, 
estando, indiscutivelmente, relacionada com a ideia de risco. Não existe decisão segura, isenta de risco. 
Mas pode existir decisão crivada de perigo quando a decisão não perpassa aqueles que conviverão com as 
consequências. 

Assim, o surgimento dessas organizações apenas representaria um incremento do risco, ao permitir 
um novo espaço de participação popular, desde que também não mascarem perigos à esfera pública, sob a 
nomenclatura de risco. Isto sim seria um verdadeiro perigo.
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TEORIA SISTÊMICA: para além das divergências entre Habermas e Luhmann.
José Antonio Callegari1.
calegantonio@yahoo.com.br

Resumo: Pretende-se investigar a possível relação complementar entre as teorias de Niklas Luhmann e 
Jünger Habermas como instrumento de pesquisa no campo da teoria sócio-jurídica. Da leitura da Teoria 
dos Sistemas de Luhmann, se pode intuir que o eixo de sua tese está no funcionamento interno do sistema 
jurídico. Internamente, o Direito funcionaria de forma fechada. No entanto, este encerramento operacional 
não impediria certa abertura cognitiva cuja função seria permitir a seletividade de irritações do meio ambiente. 
Estas irritações serviriam para que o sistema selecionasse operações de estabilização de expectativas e 
correção de desapontamentos. Neste sistema, operacionalmente fechado e cognitivamente aberto, haveria 
grande importância para a função do observador. Conceitos como complexidade, risco, expectativas 
cognitivas e normativas, contingência e positivação, clausura, auto-referencialidade e acoplamento estrutural 
conferem densidade à teoria sistêmica de Luhmann. Habermas, por sua vez, apresenta um enfoque sistêmico 
no qual o Direito exerce função mediadora entre faticidade e validade, na tentativa de evitar a colonização 
do mundo da vida por outros sistemas, sobretudo os sistemas econômico, político e administrativo.  O 
sistema comunicativo e deliberativo idealizado por Habermas é a combinação de vários estudos seus através 
dos quais desenvolveu a guinada lingüística. Com esta guinada em seu método de investigação, Habermas 
formulou a Teoria do Agir Comunicativo. Ele formulou a sua Teoria com base no discurso da verdade e 
situação ideal de fala, analisando a mudança estrutural da esfera pública. O seu projeto de modernidade está 
alinhado com a sociedade cosmopolita imaginada por Kant. Por conta disto, destaquem-se alguns conceitos e 
expressões muito importantes na obra de Habermas: agir comunicativo, mundo da vida, sistemas, colonização 
do mundo da vida, fundamentação ética do discurso, democracia deliberativa, faticidade, validade e soberania 
popular. É de se notar que Habermas e Luhmann conferem funções distintas para o Direito, bem como para 
o indivíduo. O papel discursivo da ação individual tem grande destaque na obra de Habermas, o que não 
ocorre em Luhmann. Diante destas divergências, alguns pesquisadores apontam Caminhos alternativos para 
melhor compreender a teoria dos sistemas sociais. Nesta perspectiva, pretende-se demonstrar ao final que 
há certa complementaridade entre as Teorias analisadas, respeitando-se as divergências imanentes ao modelo 
de pesquisa e ao propósito científico de cada um dos autores em questão. Esta possível complementaridade 
teórica seria um argumento em favor do avanço da continuidade de pesquisas com foco no funcionamento 
sistêmico da sociedade.
Palavras – chave: sistemas; divergências; complementaridade. 
SYSTEMIC THEORY: Beyond the differences between Habermas and Luhmann
Summary: The aim is to investigate the possible complementary relationship between the theories of 
Niklas Luhmann and Jünger Habermas as a research tool in the field of socio-legal theory. A reading of 
Luhmann’s systems theory, one can intuit that the core of his thesis is on the inner workings of the legal 
system. Internally, the law would work in closed form. However, this closure would not stop operating certain 
openness whose cognitive function would allow the selectivity of environmental irritants. These irritations 
serve for the system selects stabilization of expectations and disappointments correction. In this system, 
operationally closed and cognitively open, there would be very important for the function of the observer. 
Concepts such as complexity, risk, cognitive and normative expectations, contingency and positive, cloistered, 
self-referentiality and density to provide structural coupling systems theory of Luhmann. Habermas, in turn, 
presents a systemic approach in which the law plays a mediating function between facticity and validity, in an 
attempt to prevent the colonization of the lifeworld by other systems, especially the economic systems, political 
and administrative. The communicative and deliberative system devised by Habermas is the combination of 
several studies by which their developed linguistic turn. With this shift in his method of inquiry, Habermas 
formulated his Theory of Communicative Action. He formulated his theory based on the discourse of truth 
and the ideal speech situation, analyzing structural change in the public sphere. Your project is aligned with the 
modern cosmopolitan society envisioned by Kant. Because of this, post up some very important terms and 
concepts in the work of Habermas: communicative action, lifeworld, systems, colonization of the lifeworld, 
rationale discourse ethics, deliberative democracy, facticity, validity and popular sovereignty. It should be 
noted that Habermas and Luhmann confer distinct functions for the law, and for the individual. The discursive 
role of individual action has great merit in the work of Habermas, Luhmann does not occur in. Given these 
differences, some researchers point out alternative paths to better understand the theory of social systems. 

1  Mestrando em Sociologia e Direito. PPGSD. UFF. Brasil.

In this perspective, we intend to demonstrate at the end that there is some complementarity between the 
theories discussed, respecting the differences inherent to the research model and the scientific purpose of 
each of the authors in question. This complementarity can be a theoretical argument for the advancement of 
ongoing research with a focus on systemic functioning of society. 
Keywords: systems; differences; complementarity.

Introdução.

Pretende-se abordar a Teoria dos Sistemas Sociais segundo análises teóricas de Niklas Luhmann e Jünger 
Habermas, observando-se as críticas de Habermas a respeito de aspectos sistêmicos da Teoria luhmaniana, 
bem como pontos de convergência e divergência entre estes dois pensadores alemães.

Os dois autores escreveram suas obras com marco teórico bem definido: Kant, Weber, Talcott Parsons, Husserl, 
Maturana e Varella, dentre outros. Fundamentalmente, o fato de serem contemporâneos e da mesma geração, 
alemães e estudantes egressos de Harvad, onde tiveram contato com a cultura pragmática dos americanos, 
além dos ensinamentos de Talcott Parsons, permitiram a eles construir duas poderosas teorias sociais com 
enfoques distintos.  Partindo da Action is System de Parsons, deram cada um a seu modo duas guinadas teóricas 
impressionantes. Luhmann envereda pelo caminho do sistema como comunicação2; Habermas desenvolve seu 
projeto em torno da filosofia da linguagem como base de sua Teoria do Agir Comunicativo3. A linguagem 
e a comunicação são elementos comuns em suas abordagens. A diferença fundamental entre ambos está 
na posição sistêmica destinada ao Direito e ao papel do sujeito dentro do sistema social. Fundamental na 
obra de Luhmann é o conceito de papel/função operacionalizado dentro do sistema através de seleções 
com base em diferenças. Tais seleções se manifestam por meio de uma linguagem específica como forma de 
comunicação do tipo código binário redutor de complexidade. Em Habermas, o que deve ser considerado 
é o Direito como meio para construção de um Estado Democrático do tipo deliberativo com participação 
ativa dos indivíduos. 

Em Introdução à Teoria dos Sistemas (Luhmann, 2009), encontram-se elementos para uma abordagem didática 
do pensamento Luhmaniano através da reprodução de suas últimas aulas proferidas na Universidade de 
Bielefeld, Alemanha. O eminente Professor Javier Torres Nafarrate, tomou a si a incumbência de registrar 
estas aulas, com o aval e a participação do próprio Luhmann4.

Neste livro, apresentam-se elementos importantes sobre o pensamento sistêmico de Luhmann. De início, 
chama-se a atenção para o contato entre Luhman e Fernand de Saussure no Curso de Lingüística Geral5. 
Luhmann mostrou-se preocupado com a reprodução de suas aulas em forma de livro diante do risco da 
contradição entre o que foi dito e o que foi captado e reproduzido. Nota-se aí o sentido forte que ele confere 
à comunicação6.  Diante do poder da comunicação, Luhmann apresentou uma arquitetura intelectual com alto 
grau de abstração que serviria de instrumento (método) para uma abordagem adequada do sistema social.

Ele conferiu à Teoria Sociológica um caráter recursivo em razão do sistema operacional fechado7 na qual foi 

2  Luhmann, Niklas. Intrudção à Teoria dos Sistemas. Tradução de Ana Cristina Arantes Nasser. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. Pg. 19;-20; 293-315.
3   Resser-Häfer, Walter. Compreender Habermas; tradução de Vilmar Sheneider. 3. ed. Petrópolis, RJ: 
Voses 2010. Pg. 11.
4  Luhmann, op. Citada. P. 12
5  Luhmann, op. Citada. P. 12. 
6  Luhmann, op. Citada. Pg. 11-13 e 19-20.
7  Ziegert, Klaus A. A Descrição densa do Direito – uma introdução à teoria dos sistemas 
operacionais fechados de Niklas Luhman. Confluências – Revista interdisciplinar de Sociologia e Direito, Vol. 
9, nº 1.2007 – p. 14.
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concebida. Em sua visão, a sociologia não poderia aceitar que outras ciências fundamentassem o seu método8.  
Assim, concebeu a Sociologia como ciência fundante a partir de uma base determinada: a sociedade9.

As preocupações em definir um método rigoroso de compreensão e explicação das sociedades complexas 
levaram-no a fundamentar argumentos em favor do conceito de redução de complexidade. Neste contexto, 
emergem sistemas e subsistemas sociais que operam através da comunicação e códigos específicos de 
linguagem do tipo binário.

A sociologia teria a função de captar a si mesma de forma auto-referencial10. O ponto fraco da sociologia até 
então restou delimitado: diversidade de saberes que comprometeram a unidade da disciplina11. Algo como 
excesso de divisão social do trabalho sociológico. 

Rompendo com a tradição dos sistemas de pensamento, abordou a questão da complexidade social através 
de um sistema cognitivamente aberto e funcionalmente fechado. Nele, sucessivos mecanismos de redução de 
complexidade e subsistemas acoplados através da comunicação permitiriam uma compreensão da sociedade 
em sua totalidade.  Naffarrate (1995), ao escrever a introdução no livro de Luhmann, chama a atenção para 
o novo paradigma do pensamento sociológico, fundado em três características12: 1) o sistema é o reflexo da 
própria estrutura do mundo; 2) na parte superior do sistema está o ser superior, que é, ao mesmo tempo, 
o próprio princípio do pensamento – Habermas refuta a idéia de um ser superior em sua Teoria do Agir 
Comunicativo - e 3) a ação individual não pode na realidade transformar a essência constitutiva do mundo 
– Habermas, por sua vez, entende que a ação subjetivamente considerada é relevante para a construção da 
esfera pública (democracia deliberativa – parlamentar).

Luhmann não comungava com a pretensão oniabarcadora dos sistemas veteroeuropeus13. “Ele sabe que 
a sociedade se descreve a si mesma como pós-moderna, e não aceita que haja discursos reguladores da 
totalidade”... “A sociologia não é ciência do homem, nem da natureza”. Com isto, utilizou o princípio da 
limitacionalidade para demarcar o âmbito de atuação da Sociologia14. Diferente de Habermas, Luhmann 
entendia que a sociedade não deveria ser explicada a partir de acordos entre indivíduos (consensos) porque 
em situações reais não haveria a necessária simetria de estados subjetivos em situações de fala (comunicação) 
15. Concentra-se na atuação objetiva focada nos papéis que são distribuídos funcionalmente nos subsistemas 
sociais acoplados por códigos diferenciados de comunicação16.

A sua proposta é de estabelecer um método em que permita compreender como a sociedade se reproduz 
continuamente (re-entry) 17. A Comunicação seria o ponto de partida fundamental para a Sociologia. 
Partindo-se desta referência, tem-se como desenvolver uma reflexão social capaz de reduzir complexidades 
em ambientes de riscos e contingências. A dificuldade em operar com o sistema luhmaniano está no seu 
alto grau de abstração. Note-se, por exemplo, que “observar constitui a utilização da diferença para designar 
um lado e não outro daquilo que se observa”. No processo de observação, surge a seletividade funcional 
identificando diferenças entre os sistemas e suas operações. O ato de observar passa a ser definido de forma 
objetiva como “operação que utiliza uma diferença, e a descrição da diferença” 18. 

A observação, como operação de diferenças, é capaz de observar a si mesma (observação de segunda ordem).  
8  Luhmann, op. Citada. Pg. 14.
9  Luhmann, op. Citada. Pg. 14.
10  Trindade, André. Para entende Luhmann e o direito como sistema poiético. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora. 2008. Pg. 81.
11  Luhmann, op. Citada. Pg. 15.
12  Luhmann, op. Citada. Pg. 16.
13  Luhmann, op. Citada. Pg. 17.
14  Luhmann, op. Citada. Pg. 17-19.

15  Luhmann, op. Citada. Pg. 18.
16  Luhmann, op. Citada. Pg. 19-20.
17  Luhmann, op. Citada. Pg. 19.
18  Luhmann, op. Citada. Pg. 19-20

Esta referência a si mesma e os processos reprodutivos resultantes encontram fundamentos no conceito de 
autopoieis elaborado por Maturana e Varella (clausura ou encerramento operacional). Neste passo, Luhmann 
afasta-se dos conceitos da Action is System de Talcott Parsons e da Teoria do Agir Comunicativo de Habermas.

 

Aspectos biográficos.

Niklas Luhmann foi prisioneiro dos americanos na Segunda Guerra Mundial. Relata que neste período 
começou a delinear os rumos de seus estudos até a elaboração da Teoria dos Sistemas. A decepção com 
a situação do pós-guerra serviu como causa impulsiva para que aprofundasse seus estudos observando as 
diferenças e as várias possibilidades funcionais dos sistemas. Desiludido também com a carreira de servidor 
público, encontrou um sentido para seu desejo como pesquisador ao estreitar contato com Talcott Parsons 
em Harvard. A sua referência teórica está na obra de Parsons e Hurssel, com ênfase para a interconexão 
entre análise do sentido e o conceito de função. Nascido em Lüneburg, Baixa Saxônia, em 1927, veio a falecer 
em 06 de novembro de 1998 em Oerlinghausen, Alemanha. 

Jünger Habermas possui formação filosófica. Ao contrário de Luhmann, Habermas é um pensador que vislumbra 
aplicação prática de sua Teoria. Não lhe basta analisar a sociedade como sistema, pretende fundamentar a 
participação dos indivíduos na construção de uma esfera pública deliberativa. A nota característica de sua 
trajetória acadêmica é a famosa guinada do pensamento filosófico para a filosofia da linguagem, construindo 
com isto a Teoria do Agir Comunicativo. Enquanto Parsons trata os sistemas como ação; Luhmann observa o 
Sistema como operações funcionais internas e seletivas (observação de diferenças). Habermas, por sua vez, 
encontra na ação comunicativa elemento para ampliar os espaços públicos de cidadania que influenciam a 
atuação da esfera pública através de ações sociais inclusivas19. Nascido em 1929, Habermas é contemporâneo 
de Luhmann. São expressivos representantes da Escola de Frankfurt e travaram diálogos, convergências e 
divergências famosas no curso de suas trajetórias acadêmicas. A passagem de ambos por Harvard e o contato 
direto com Talcott Parsons foi muito importante no desenvolvimento de suas Teorias.

Aspectos sistêmicos em Luhmann e Habermas.

Diferente da concepção de Parsons, Luhmann intuiu que o sistema não é somente ação. Ele percebe que 
existe um acoplamento entre comunicação e sistema. A primeira como um tipo de operação – código binário; 
o segundo como tipo de operação internamente fechado20. O modelo comunicativo do tipo binário (sim/
não, lícito/ilícito) conforma as operações intra e inter-sistêmicas. Enquanto Habermas constrói a sua base 
de argumentação através da guinada filosófica (filosofia da linguagem), Luhmann concentra a sua atenção na 
funcionalidade do sistema objetivamente considerado. Ambos partem do funcionalismo estrutural de Parsons 
e das lições de Husserl para conceberem sistemas sociais nos quais deslocam a perspectiva de observação e 
de atuação do sujeito. 

Para Habermas, o sujeito atua no sistema através de duas maneiras: ação estratégica e ação de entendimento. 
No primeiro caso, o indivíduo está interessado em algum tipo de sucesso imediato perseguido em seu próprio 
benefício. No segundo caso, a busca pelo entendimento é motivada por um sentimento de solidariedade 
e de pertencimento a uma comunidade constituída. No seu modo de ver, o sistema funciona com base 
na participação do mundo da vida na esfera pública através de consensos legitimados por procedimentos 
previamente estabelecidos, amplificando a vontade individual na formação da vontade coletiva, através de 
instituições como partidos, agremiações, sindicatos etc.21. Luhmann, por sua vez, não desconhece a dualidade 
consenso – dissenso e nem mesmo a diferença entre sistema e mundo da vida (meio ambiente). No entanto, 
concentra-se em observar o desempenho funcional dos papéis dentro de cada sistema. Na visão de Luhmann, 
a observação produz observação e o indivíduo atua conforme o papel que lhe foi designado no interior do 
19  José Fernando de Castro Farias informa que Habermas extrai o conceito de mundo da vida de 
Husserl e que seus elementos constitutivos são: Cultura, integração social e identidade. In Uma reflexão 
sobre alguns caminhos da sociologia jurídica. Revista Confluências.11/1. 2010. PP. 105 e 109.
20  Introdução à Teoria dos Sistemas. 40-58; 271-315.
21  Reese –Shäfer, Walter. Compreender Habermas. Tradução de Vilmar Sheneider. 3. Ed. – Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2010 – (Série Compreender). Pg. 21-31; 44-57; 69; 83-105.
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sistema.

Pode-se dizer que as abordagens de Luhmann e Habermas não se excluem22, até porque um faz referência 
ao outro em seus estudos a respeito de conceitos comuns como: complexidade, risco, consenso, dissenso, 
função, sistema, linguagem, comunicação e etc. Tratam de um mesmo assunto, com perspectivas diferentes. 
Luhmann não está preocupado com a aplicação prática da teoria23, enquanto Habermas, por seu turno, 
concebe um sistema democrático deliberativo24, no qual se comunicam os sistemas político, administrativo e 
jurídico. Na visão de Habermas, o mundo da vida teria muito a contribuir para a construção de uma esfera 
pública amplificadora da cidadania, rompendo com o encerramento operacional luhmaniano. Logo, Habermas 
pretende que sua Teoria tenha uma aplicação prática.

No sistema luhmaniano, a comunicação gera comunicação. Neste processo de retro-alimentação (reflexividade), 
sucedem-se as operações e a seletividade específica de cada sistema. Comunicação gera comunicação e 
diferença gera diferença. Assim, o sistema vai se especializando e produzindo a necessária imunidade diante 
das irritações provindas do meio ambiente externo. A separação quase ecológica entre sistema e meio 
ambiente fundamentada nas pesquisas de Maturana e Varella permite entender o sentido do conceito de 
autopoieis ou fechamento funcional do sistema (clausura).

Percebe-se em Luhmann que a Sociedade é o grande sistema. Nele, operam subsistemas funcionalmente 
diferenciados25, acoplados por códigos binários de comunicação. Um dos subsistemas seria o Direito com 
o seu código binário lícito/ilícito. Ao Direito estariam destinadas as funções de programação de condutas 
(expectativas normativas) 26 e decisão nos casos de conflito de interesses (desapontamentos). 

Diferentemente das sociedades arcaicas e das sociedades antigas, a sociedade complexamente estruturada 
necessita de um direito positivado para atuar de forma preventiva ou repressiva (sanção) nos casos de 
colisão entre expectativas cognitivas e normativas. As condutas desviantes seriam tratadas dentro do 
sistema jurídico segundo uma rede de instituições e funções estabelecidas previamente: normas, contratos, 
tribunais, juízes, códigos e programas de ação. O que importa é que a expectativa gere expectativa e assim 
sucessivamente. Nesta reprodução de expectativas, o comportamento expectável seria observado de acordo 
com a funcionalidade sistêmica, conforme o papel (função) previamente estabelecido; e as disfunções seriam 
corrigidas através do código jurídico binário (lícito/ilícito) e da decisão judicial operativamente fechada. 

Para Habermas, o Direito possui outro status. Sua função é a de mediação entre as expectativas na esfera 
pública e as expectativas no mundo da vida. Ele concebe uma comunicação entre os sistemas mediada pelo 
Direito. O Direito seria um medium sistêmico e não somente um subsistema social. É com esta noção que 
ele desenvolve a sua Teoria do Agir Comunicativo, considerando as situações ideais de fala na busca de 
um consenso. Esta concepção teórica tem uma finalidade específica: a construção de uma esfera pública 
deliberativa27. 
Os sistemas fechados funcionam de forma seletiva conforme as diferenças que são produzidas pelas operações 

22  O professor José Fernando de Castro Farias apresenta um estudo sobre a possibilidade de se 
trabalhar com elementos teóricos desenvolvidos por Luhmann e Habermas, sem que uma Teoria implicasse 
rejeição total da validade conceitual da outra. Reflexão sobre alguns caminhos da sociologia jurídica. P. 93- 
117.
23  Luhmann, op. Citada. Pg. 29.
24  Habermas, Jünger. Direito e Democracia: entre faticidade e validade. V. I. Tradução de Flávio Beno 
Siebeneicheler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 1997. Pg. 169 – 296.
25  Trindade, André Fernando dos Reis. Para entender Luhmann e o direito como sistema autopoiético. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora. 2008. Pg. 17-59; 67,
26  Trindade, André Fernando dos Reis. Para entender Luhmann e o direito como sistema autopoiético. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora. 2008. Pg. 42-55 e 84-89.

27  Reese –Shäfer, Walter. Compreender Habermas. Tradução de Vilmar Sheneider. 3. Ed. – Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2010 – (Série Compreender). Pg. 21, 46, 54, 58 e 92.

internas. Mas para que isto ocorra, os sistemas são cognitivamente abertos aos estímulos ou irritações 
do meio ambiente (aprendizagem) e funcionalmente fechados internamente para seleção dos estímulos e 
desenvolvimento das operações funcionais segundo os códigos de comunicação de cada um deles. Logo, a 
idéia de encerramento funcional ou clausura é interna e não impede a comunicação dos sistemas entre si. Esta 
comunicação entre os sistemas, por sua vez, recebe o nome de acoplamento estrutural. No sistema jurídico, 
a Constituição realiza o acoplamento estrutural sistêmico28. 

Diante destas considerações, percebe-se que o direito positivo é a materialização de um processo evolutivo 
sistematicamente considerado. Nele, as expectativas estão normatizadas na forma de regras jurídicas de 
conduta, de procedimentos, processos, definição de competências, etc. Uma linguagem própria e um código 
de comunicação binário (lícito/ilícito) são fundamentais para esta concepção sistêmica do direito positivo.

 
Conceitos já observados como observador, comunicação, sistema, sistemas parciais, funções, seletividade, 
diferenças, autopoiesis, expectativas e instituição, dentre outros, permitem intuir que o pano de fundo para 
toda esta rede conceitual é a sociedade complexa, onde predomina a contingência e o risco. 

A contingência está relacionada com a incerteza que gera expectativas cognitivas entre alter e ego – dupla 
contingência29. Esta incerteza necessita ser estabilizada através de expectativas normativas inseridas no Direito 
positivo. Surge, então, uma programação condicional da conduta referida linhas atrás30. 

O risco é um elemento importante para o entendimento funcional das sociedades complexas dotadas de 
estruturas altamente perigosas: energia nuclear, tecnologia da guerra, perigo de contaminação por vírus e 
bactérias, deficiência comunicativa entre povos com culturas diferentes e poderes de autodeterminação 
assimétricos, etc. Logo, a Teoria dos Sistemas fornece um leque de conceitos que permite coordenar 
mecanismos de redução de complexidades, tais como: sistema, diferença, encerramento operativo/autopoiesis, 
acoplamento estrutural, observação/observador, complexidade, tempo, sentido, linguagem, comunicação, dupla 
contingência, estrutura e conflito. 

A redução de complexidade funciona como uma fatoração de polinômios, na qual se vão decompondo 
as estruturas até se chegar à forma funcionalmente mais simples na linguagem matemática. Esta operação 
simplificadora ocorre dentro da abordagem objetiva de Luhmann. Em Habermas, detecta-se um aumento 
de complexidade visto que as ressonâncias do mundo da vida tendem a impactar as estruturas da esfera 
pública por meio de procedimentos deliberativos com viés democrático. O caráter discursivo e deliberativo 
da comunicação em Habermas, na busca de um consenso e de uma democracia universal, está inserido num 
contexto em que a individualidade e a subjetividade atuam nas operações sistêmicas31.

Diante da noção de risco e complexidade, Habermas destaca a participação esclarecida dos cidadãos que 
fazem parte do mundo da vida. Defende o argumento de que ações voltadas para o entendimento e o 
consenso são fundamentais para consolidação de um espaço público de cidadania materializado em instituições 
democráticas na esfera pública deliberativa. Não seria apenas uma questão de seletividade funcional objetiva 
dos sistemas operacionalmente fechados. As interações pessoa-pessoa e pessoa-instituição possuem sinergia 
suficiente para impactar e transformar expectativas cognitivas em expectativas normativas através do discurso 
e do agir pelo entendimento voltado para o consenso. Com esta transformação, haveria maior controle sobre 
sistemas e programas de conduta funcionalmente deficientes ou predispostos a colonizar o mundo da vida 
e o sistema jurídico. Disfunções entre os sistemas são freqüentes e até previsíveis. O que se percebe em 
28  Trindade, André Fernando dos Reis. Para entender Luhmann e o direito como sistema autopoiético. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora. 2008. Pg. 89.

29  Luhmann. Op. Citada. Pg. 243-247.317-340.
30   Trindade, André Fernando dos Reis. Para entender Luhmann e o direito como sistema autopoiético. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora. 2008. Pg. 64. 

31  Reese –Shäfer, Walter. Compreender Habermas. Tradução de Vilmar Sheneider. 3. Ed. – Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2010 – (Série Compreender). Pg. 83-105.
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Habermas é uma proposta de engajamento esclarecido dos indivíduos e agentes coletivos na construção de 
uma esfera pública acessível, distributiva e democrática que suporte as pressões colonizadoras dos sistemas 
político, administrativo e econômico. Neste contexto, o direito atua como medium reduzindo a tensão entre 
faticidade e validade32.

Do que foi analisado até aqui, importa notar que ao lado de noções elementares como ação, comunicação e 
expectativa emerge a noção de tempo. Para Luhmann, há um tempo específico para o indivíduo, à organização 
e para a sociedade e cada observador possui a sua própria noção de tempo33. Para a tradição do pensamento 
metafísico o tempo é um ser. Deus realizaria toda a unidade do tempo34. Depois de analisar as várias abordagens 
sobre o tempo na cultura ocidental européia, Luhmann afirma que para os interessados em estabilidade 
prevaleceria a noção de tempo e essência; enquanto para os demais que se interessariam por mudanças 
evolutivas o que conta é a variabilidade35. A noção de tempo estaria vinculada a cada tipo de cultura. Ora 
um tempo transcendente governado pelo grande Ser; ora um tempo como movimento constante (passado, 
presente e futuro). Haveria uma diferença fundamental entre a observação divina do tempo e a observação 
humana. 

Para a teoria dos sistemas, o tempo é um mero constructo do observador36. Só existe tempo na medida em 
que surge a diferença como resultado de observações das diferenças funcionais do sistema37. Desta noção, 
decorre um efeito de sincronização das operações internas e da programação de expectativas – “o tempo é 
somente um esquema que serve para a sincronização” 38. Logo, a diferença passado/futuro desempenha um papel 
importante na sociedade moderna que “consiste em uma espécie de alargamento do tempo presente” 39. Desta 
forma, as estabilidades dão lugar às instabilidades decorrentes do aumento de contingências e riscos. Então, 
o Direito exerce sua função programando as expectativas normativas para condutas futuras. No presente, 
existe a possibilidade de agir; no passado e no futuro estão os elementos necessários para a tomada de 
decisões 40. 

Considerando-se que o tempo tem um efeito sincronizador para estabilização funcional do sistema através 
de decisões seletivas sob a perspectiva do observador, chega-se ao ponto de considerar a noção de sentido 
como representação da complexidade41. “O sentido não só se decompõe nessa diferença fundamental entre 
o atual e o possível, como também se podem distinguir nele três dimensões básicas: a objetiva, a temporal e a 
social” 42. 

Na dimensão temporal, o sentido representaria a diferença entre passado e futuro. Por sua vez, a dimensão 
objetiva refere-se aos limites de fora/dentro do sistema, onde a consideração ecológica da diferença sistema/
ambiente torna-se adequada. Por fim, a dimensão social. Cada sistema reduplica a noção de sentido através 
da observação, formando-se diversos horizontes de sentido. Nas palavras de Luhmann, “As dimensões de 
sentido enfatizam o grau de diferenciação da sociedade contemporânea”. Finalizando seu pensamento sobre 
o sentido, Luhmann afirma que a maior necessidade de legitimação implica “maior necessidade de diferenciar 
o pleno de sentido/do que não tem sentido” 43.

Jünger Habermas estrutura o seu pensamento através de conceitos como: discurso da verdade e situação ideal 
de fala; esfera pública; agir comunicativo; mundo da vida e sistema; ética do discurso; democracia deliberativa 
32  Reese –Shäfer, Walter. Compreender Habermas. Tradução de Vilmar Sheneider. 3. Ed. – Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2010 – (Série Compreender). Pg. 83-105.
33  Luhmann. Op. Citada. Pg. 206.
34  Luhmann. Op. Citada. Pg. 207.
35  Luhmann. Op. Citada. Pg. 208.
36  Luhmann. Op. Citada. Pg. 211.
37  Luhmann. Op. Citada. Pg. 214.
38  Luhmann. Op. Citada. Pg. 218.
39  Luhmann. Op. Citada. Pg. 215.
40  Luhmann. Op. Citada. Pg. 219-227.
41  Luhmann. Op. Citada. Pg. 241.
42  Luhmann. Op. Citada. Pg. 244.
43  Luhmann. Op. Citada. Pg. 244-249.

– faticidade e validade.

Com sua formação filosófica, Habermas investiga um significado para a verdade elaborando uma reflexão 
profunda sobre a tensão entre faticidade e validade no interior da linguagem44. Perceba-se que linguagem 
e comunicação surgem como elementos comuns nas Teorias de Habermas e Luhmann. Em Habermas, a 
comunicação transcende os limites do sistema operacionalmente fechado de Luhmann em razão de sua 
proposta performática: reconstrução da esfera pública (deliberação democrática universalista).

A transcendência a partir de dentro leva em consideração a superação do risco do dissenso a nível arcaico 
e do mundo da vida45. Neste aspecto, os dois autores realizaram estudos com base em sociedades arcaicas, 
antigas e modernas. Percebe-se que Luhmann não demonstra interesse investigativo em questões como 
dissenso/consenso e mundo da vida (meio ambiente). Sua preocupação restringe-se à diferenciação funcional 
seletiva decorrente da comunicação e acoplamento sistêmico através da linguagem. 

Outro elemento a considerar é o risco, cuja percepção é comum a ambos os autores, principalmente 
quando se deparam com os problemas e contingências das sociedades complexas. No entanto, o risco do 
dissenso para Luhmann faz parte da funcionalidade sistêmica. No caso do Direito, o desapontamento de uma 
expectativa cognitiva em relação a uma expectativa normativa que produza um comportamento desviante 
encontra resposta segura através da sanção. Para Habermas, o risco do dissenso deve ser constantemente 
superado através da argumentação (discurso). A superação do dissenso requer, pois, um agir comunicativo 
voltado para o entendimento. Esta superação pelo entendimento permite a reconstrução de uma esfera 
pública deliberativa não colonizada pelos sistemas político, administrativo e econômico, ampliando a inclusão 
social e a noção coletiva do bem comum.

 
Note-se ainda que o desencantamento do Direito por obra das ciências sociais é enfrentado por ambos os 
autores. O sistema social necessitava de uma abordagem teórica suficientemente forte para romper com a 
colonização “imposta” por outros sistemas científicos. Neste sentido, ambos fazem referências aos estudos 
de Weber, Marx, Parsons e Hurssel, dentre outros. 

Habermas analisa questões como autonomia privada e pública, direitos humanos e soberania do povo, 
concebendo o Direito como medium entre o mundo da vida e a esfera pública. Percebe-se, então, que 
Habermas não compactua com a Teoria luhmaniana segundo a qual os sistemas do Direito e da Política são 
independentes entre si. Para Habermas, o Direito tem com função permitir uma relação complementar entre 
a moral racional e o direito positivo, fundamentando a soberania do povo através da participação direta/
indireta dos indivíduos em deliberações que influenciam o funcionamento da esfera pública. Luhmann, por sua 
vez, retém sua atenção em aspectos objetivos do sistema com o mínimo de interferência do meio ambiente. A 
Teoria habermasiana é mais aberta às ressonâncias do meio ambiente, recebendo estes inputs como substrato 
funcional sistêmico. O sistema habermasiano considera o meio ambiente (mundo da vida) como elemento 
integrado ao sistema social. Esta integração sistêmica é mediada pelo direito cuja função é reduzir a tensão 
entre faticidade e validade. Para a Teoria luhmaniana, o sistema apresenta somente uma abertura cognitiva 
(aprendizagem) para os inputs do meio ambiente. Esta abertura é seletiva para que dissonâncias do meio 
ambiente não comprometam o funcionamento interno do sistema.

Habermas concebe uma relação interna entre Direito e Política; enquanto Luhman admite somente 
um acoplamento estrutural através da Constituição46. É por esta razão que Habermas defende o poder 
comunicativo como forma de legitimação do direito: modelo democrático deliberativo. Para ele, o mundo 
da vida fornece o substrato social e político para que os sistemas político e jurídico gerem expectativas 
normativas inclusivas como resultado da participação dos indivíduos em procedimentos deliberativos de 
legitimação. Com estas noções, ele defende os princípios do Estado de Direito e a lógica da divisão dos 
44  Reese –Shäfer, Walter. Compreender Habermas. Tradução de Vilmar Sheneider. 3. Ed. – Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2010 – (Série Compreender). 
45  Habermas, Jünger. Direito e Democracia: entre faticidade e validade. V. I. Tradução de Flávio Beno 
Siebeneicheler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 1997. Pg. 35-47.
46  Trindade, André. Para entende Luhmann e o direito como sistema poiético. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora. 2008.  Pg. 103.
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poderes, considerando que “O direito constitui o poder político e vice-versa” 47.

O ponto central da teoria habermasiana é a busca do consenso como forma de verdade estatuída por iguais 
através de procedimentos de legitimação das expectativas normativas (direito positivado). Habermas tem 
ciência de que esta verdade somente é encontrada em situação ideal de fala. Na prática, existem vários arranjos 
políticos e jurídicos (ações de entendimento e ações estratégicas) para realizarem ajustes decorrentes de 
disfunções pontuais do sistema48. 

Para Habermas a mudança estrutural da esfera pública é relevante. Ele concebe a esfera pública como instância 
limitativa do poder49 (divisão de trabalho organizada50): executivo, legislativo e judiciário – diferenciação das 
funções do Estado51. Na construção do seu argumento, ele analisa aspectos da sociedade burguesa e esfera 
pública, até chegar ao conceito de Estado Democrático de Direito. Para ele, a esfera pública é a “sociedade 
dos cidadãos políticos” 52. Luhmann não demonstra interesse em estudar a esfera pública fora do contexto 
do sistema autopoiético. 

A respeito de esfera pública, Habermas admite sua função mediadora entre o Estado e a esfera privada (mundo 
da vida). “Ela é política em sua função, mas privada em sua composição” 53. A esfera privada conseguiu inserir 
na Constituição alguns direitos e garantias com a função de neutralizar o poder e emancipar-se da dominação 
e domesticação de outros sistemas: econômico (dinheiro), político (poder) e administrativo (organização). 
Para consolidar esta função limitadora, defende-se um aperfeiçoamento dos procedimentos de legitimação 
democrática através de deliberações cada vez mais inclusivas (cidadania ampla – racionalidade deliberativa).

A consolidação do Estado de Direito é o resultado da evolução da esfera pública (deliberação democrática 
– soberania do povo). A criação da ONU em 1948 contribuiu para a institucionalização e positivação de um 
Direito Internacional Público cada vez mais cosmopolita, seguindo a linha do pensamento Kantiano54. Então, o 
projeto habermasiano persegue a construção de um Estado Cosmopolita deliberativo. Este parece ser o novo 
perfil do Direito Internacional Público ainda em construção e longe de ser consolidado.

A concepção habermasiana do agir comunicativo funciona como resposta organizada e argumentativa do 
mundo da vida (sociedade privada) à tentativa de colonização-domesticação da racionalidade econômica 
(código do dinheiro) e da burocracia do poder (código político) que retiram ou diminuem os espaços de 

47  Habermas, Jünger. Direito e Democracia: entre faticidade e validade. V. I. Tradução de Flávio Beno 
Siebeneicheler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 1997. Pg. 211.

48  Reese –Shäfer, Walter. Compreender Habermas. Tradução de Vilmar Sheneider. 3. Ed. – Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2010 – (Série Compreender). Pg. 21-31.
49  Reese –Shäfer, Walter. Compreender Habermas. Tradução de Vilmar Sheneider. 3. Ed. – Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2010 – (Série Compreender). Pg. 34.

50  Habermas, Jünger. Direito e Democracia: entre faticidade e validade. V. I. Tradução de Flávio Beno 
Siebeneicheler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 1997. Pg. 178.

51  Habermas, Jünger. Direito e Democracia: entre faticidade e validade. V. I. Tradução de Flávio Beno 
Siebeneicheler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 1997. Pg. 232.

52  Reese –Shäfer, Walter. Compreender Habermas. Tradução de Vilmar Sheneider. 3. Ed. – Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2010 – (Série Compreender). Pg. 35.

53  Reese –Shäfer, Walter. Compreender Habermas. Tradução de Vilmar Sheneider. 3. Ed. – Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2010 – (Série Compreender). Pg. 36.

54  Reese –Shäfer, Walter. Compreender Habermas. Tradução de Vilmar Sheneider. 3. Ed. – Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2010 – (Série Compreender). Pg. 106, 117-119.

liberdade e sentido existencial dos indivíduos. Para Habermas existem várias formas de agir: agir teleológico 
– orientado numa finalidade; agir normativo – obediência à norma; agir dramatúrgico; agir comunicativo 
(busca de entendimento discursivo – argumentação). No agir comunicativo, estão presentes pelo menos 
quatro pretensões de validade: inteligibilidade, verdade, correção e veracidade. Enquanto Weber concentra-
se na filosofia da consciência, Habermas dá uma guinada para realizar abordagens no campo da filosofia da 
linguagem. Importante notar mais uma vez que a guinada filosófica de Habermas está inserida na Teoria dos 
Sistemas, com ênfase na participação do indivíduo, fato que distancia sua formulação teórica do sistema 
luhmaniano. Habermas entende que linguagem e cultura (comunicação) devem estar pressupostas como 
sistema de referência do entendimento55·.  

Enquanto Luhmann concebe a sociedade como sistema; Habermas afirma que o mundo da vida é sistema56. 
Esta postura faz toda a diferença no desenvolvimento de suas teorias.  Para Habermas, o grande problema da 
sociedade não é a sua complexidade e sim a colonização do mundo da vida. Para evitar esta domesticação, o 
sistema social precisa se abrir para as ressonâncias do mundo da vida através de procedimentos deliberativos 
que legitimem as instituições na esfera pública. Desta forma, ficam reduzidas as disfunções sistêmicas 
decorrentes da tensão entre faticidade e validade. Habermas sintetiza: “conceber a sociedade, ao mesmo 
tempo, como sistema e mundo da vida” 57.

Crítica de Habermas a alguns aspectos sistêmicos da Teoria de Luhmann.

Habermas critica a redução cientificista do sistema luhmaniano. Sugere, com isto, um afastamento da realidade 
do mundo da vida e das tensões decorrentes entre faticidade e validade58. Ele também é contra a idéia do 
fechamento operacional sistêmico. O isolamento do Direito, por exemplo, restringe a sua função como 
medium entre esfera pública e mundo da vida.  

Nota-se que ele demonstra interesse pela Teoria de Luhmann como “variante consequente de uma teoria que 
atribui ao direito uma posição marginal – quando comparado às teorias clássicas da sociedade – e que neutraliza, 
através de uma descrição objetivista o fenômeno da validade do direito, só acessível internamente” 59. O interesse, 
entretanto, é científico. A Teoria luhmaniana é utilizada como recorte teórico para a abordagem sistêmica de 
Habermas, focada na ação, comunicação e deliberação (agir comunicativo). 

Opondo-se a Luhmann, ele rejeita a função do Direito como mero elemento estabilizador de expectativas de 
comportamento. A primeira conseqüência da concepção luhmaniana é que o sistema jurídico “é desengatado 
de todos os demais sistemas de ação” 60. Com isto, ele não poderia assumir funções de orientação na sociedade 
como um todo61.  A segunda conseqüência que interessa a Habermas é a “extinção de todos os vestígios que a 

55  Reese –Shäfer, Walter. Compreender Habermas. Tradução de Vilmar Sheneider. 3. Ed. – Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2010 – (Série Compreender). Pg. 46-63.

56  Reese –Shäfer, Walter. Compreender Habermas. Tradução de Vilmar Sheneider. 3. Ed. – Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2010 – (Série Compreender). Pg. 54-56.

57  Reese –Shäfer, Walter. Compreender Habermas. Tradução de Vilmar Sheneider. 3. Ed. – Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2010 – (Série Compreender). Pg. 56.

58  Habermas, Jünger. Direito e Democracia: entre faticidade e validade. V. I. Tradução de Flávio Beno 
Siebeneicheler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 1997. Pg. 11. Nota 7.

59  Habermas, Jünger. Direito e Democracia: entre faticidade e validade. V. I. Tradução de Flávio Beno 
Siebeneicheler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 1997. Pg. 72. Nota 8.

60  Habermas, Jünger. Direito e Democracia: entre faticidade e validade. V. I. Tradução de Flávio Beno 
Siebeneicheler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 1997. Pg. 73. Nota 8.

61  Habermas, Jünger. Direito e Democracia: entre faticidade e validade. V. I. Tradução de Flávio Beno 
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autocompreensão normativa do sistema jurídico deixara para trás nas teorias clássicas da sociedade”. Habermas não 
concorda com um possível desligamento do sistema jurídico de relações internas com a moral e a política, 
como proposto pelo funcionalismo sistêmico de Luhmann62. Por fim, entende que a objetivação do Direito, 
transformado em sistema autodirigido, perde o sentido social-integrador. Habermas critica nitidamente a 
atuação do observador sociológico como proposto na teoria sistêmica de Luhmann: a observação considerada 
neste sistema “assume o formato de ficções necessárias” 63. 

Expressamente, Habermas afirma que “a indiferença funcional dos sistemas não coincide com as interdependências 
empiricamente observáveis”, que no seu ponto de vista são mediadas pelo Direito como elemento integrador 
dos demais sistemas sociais64.

Habermas faz uma distinção entre sistema jurídico em sentido amplo (Luhmann) e sistema jurídico em 
sentido estrito. Em sentido amplo, o Direito seria um sistema parcial cuja função seria estabilizar expectativas 
comportamentais. Em sentido mais estrito, ele produziria direito novo através de regras secundárias e atuação 
de agentes delegados pelo Estado como corporações privadas e semipúblicas65. 

Conclusão. 

Analisar as convergências e divergências conceituais entre Habermas e Luhmann demandaria uma pesquisa 
profunda fora do alcance deste artigo. No entanto, a guinada de Luhmann para a concepção do sistema 
operacionalmente fechado observado por si e em si mesmo (observação de primeira e segunda ordem) 
distanciado e imunizado das interferências do meio ambiente esclarece a divergência fundamental entre as 
teorias em estudo. A guinada de Habermas para a filosofia da linguagem como fundamento para a Teoria do 
Agir Comunicativo, por sua vez, consolida esta divergência. Isto porque, o meio ambiente (mundo da vida) 
é considerado como sistema que contribui de forma decisiva para o aperfeiçoamento de todo o sistema 
social. O mundo da vida provoca ressonâncias que influenciam a esfera pública institucionalizada através do 
Estado Democrático de Direito. Esta influência decorre da atuação individual e coletiva dos sujeitos inseridos 
no mundo da vida. Para tanto, os procedimentos de legitimação da esfera pública funcionam como canais 
deliberativos através dos quais se consolidam a democracia, a soberania do povo e a valorização dos direitos 
humanos.

Conciliando as duas teorias, José Fernando de Castro Farias (2009) defende que “O direito pode ser visto como 
um sistema autopoiético, mas não precisa se fechar numa teoria sistêmica como a de Niklas Luhmann. Na verdade, 
o direito é um sistema autônomo, mas a autonomia do direito é relativa”. Acrescentando, diz que “Nos termos da 
teoria do agir comunicativo de Habermas, o direito se articula com o “mundo da vida” 

Desta forma, o que se percebe em Luhmann e Habermas são divergências decorrentes de alguns aspectos 
fundamentais: formação profissional; experiências pessoais; trajetória acadêmica; perspectivas e definição de 
interesses específicos como recorte teórico, temporal e temático de suas abordagens sistêmicas.

Siebeneicheler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 1997. Pg. 74. Nota 8.

62 Habermas, Jünger. Direito e Democracia: entre faticidade e validade. V. I. Tradução de Flávio Beno 
Siebeneicheler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 1997. Pg. 74-75.
 
63  Habermas, Jünger. Direito e Democracia: entre faticidade e validade. V. I. Tradução de Flávio Beno 
Siebeneicheler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 1997. Pg. 75.

64  Habermas, Jünger. Direito e Democracia: entre faticidade e validade. V. I. Tradução de Flávio Beno 
Siebeneicheler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 1997. Pg. 77.

65  Habermas, Jünger. Direito e Democracia: entre faticidade e validade. V. I. Tradução de Flávio Beno 
Siebeneicheler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 1997. Pg. 242.

As convergências apontadas, dentre muitas outras que se podem extrair da leitura densa destes autores, 
indicam que é possível teorizar com fundamento em ambos os autores sem cair no risco de uma teratologia 
científica
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O DIREITO SOB AS PERSPECTIVAS DE LUHMANN E HABERMAS
Marluce de Oliveira Rodrigues1

RESUMO

A sociedade moderna surgiu representando um novo tempo - que se liberta de dogmas religiosos e da 
estratificação -, passando a se estruturar em diversos sistemas mais especializados e complexos. Com a 
mudança de uma sociedade estratificada para uma sociedade regida pelo elemento “trabalho”, aumentou-se 
as possibilidades de ação dos atores sociais, assim como suas expectativas. Nesse sentido, incrementou-se 
também a importância do direito, na medida em que este serve como estrutura normativa da coletividade. A 
pesquisa, portanto, analisará basicamente os pontos de vista de dois grandes sociólogos do direito - Jürgen 
Habermas e Niklas Luhmann. O primeiro é conhecido por sua teoria da ação comunicativa e pela ética do 
discurso; e o segundo por sua teoria dos sistemas operacionais fechados. E no que se refere à evolução da 
sociedade e à posição do direito, procurar-se-á destrinchar as críticas de Habermas a Luhmann, identificando 
suas semelhanças e diferenças.
 
Palavras-chave: Jürgen Habermas; Niklas Luhmann; Teoria Comunicativa; Teoria Autopoiética.

ABSTRACT

The modern society emerged representing a new age – that becomes free from religious dogmas and the 
stratification -, starting to take form in various systems more specialized and complex. Changing of a stratified 
society to a society governed by “labour”, increased the possibilities of action of social factors, as well as 
their expectations. In this sense, the importance of the law was also increased, in so far as it serves as the 
normative framework as a whole. Therefore, the research will basically analyze the point of view of two great 
law sociologists - Jürgen Habermas and Niklas Luhmann. The first one is known by his communicative action 
theory and for his ethic speech; and the second one by his closed operating systems theory. And in regards 
to the evolution of society and the position of law, it will try to break down the criticisms of Habermas to 
Luhmann, identifying their similarities and differences.

Keywords: Jürgen Habermas, Niklas Luhmann; Communicative Theory; Autopoietic Theory.

1  Mestranda em Sociologia e Direito pelo PPGSD – Universidade Federal Fluminense/RJ

1. INTRODUÇÃO 

Muito se discute sobre pós-modernidade, complexidade, deslocamento de tempo e espaço, mas, 
primeiramente, precisamos entender em que consiste o conceito de modernidade. ANTHONY GIDDENS 
(1991), realizando uma análise institucional da modernidade, a define como estilo, costume de vida ou 
organização social que emerge na Europa a partir do século XVII e que ulteriormente se torna mais ou 
menos mundial em sua influência. Daí associar modernidade a um período de tempo e a uma localização 
geográfica inicial. 

Da mesma maneira, essa ideia pode ser extraída em HANNAH ARENDT (2007) quando a autora, 
discorrendo sobre a “era moderna”, a relaciona com uma decadência do sistema de estados nacionais europeus 
e a compressão econômica e geográfica do mundo. Assim, estaríamos na era dos fenômenos globais, na era da 
substituição do conceito de sociedade (delimitada pelo estado nacional) pelo conceito de humanidade – que 
tem agora como território o planeta.  

Mas quando surgiu essa ideia de moderno? O conceito clássico de Modernidade é associado a Hegel. 
Porém, a palavra “modernus” surgiu em fins do século V, como forma de se distinguir o novo tempo “cristão” 
do antigo tempo “pagão”, ou seja, como forma de sintetizar a ideia de um novo tempo, de uma nova época. Daí 
Hegel retratar o período Pós-Revolução Francesa e Pós-Iluminismo como moderno e iniciar uma reflexão 
desse novo tempo à luz de uma crítica da razão. Esta serviria de apoio à modernidade, a fim de dar razões 
plausíveis à adoção desse novo modelo, assim como ajudaria na produção de novas regras a partir dela 
própria (HABERMAS, 2001). 

Surgia assim, nesse novo tempo, uma modernidade teoricamente autoconsciente, autodeterminada 
e autorrealizável, que balizava sua estrutura no “princípio da subjetividade”, não aceitando nada como 
incontestável. Mas despontava também, com esse novo tempo, uma complexidade social que a todo o 
momento crescia e que acabava por gerar diferenciação, decomposição da sociedade em sistemas parciais e 
quebra da tradição do mundo da vida. (HABERMAS, 2001).

A noção da evolução ofereceu a possibilidade da relativização e da transformação do religioso em leigo, 
e a partir daí novos trabalhos tentaram explicar o desenvolvimento da sociedade e do direito. (LUHMANN, 
1983)

Karl Marx, por exemplo, tira o sentido da sociedade do âmbito político, e o traz para o econômico. 
Assim, sua doutrina acredita que o manejo da produção deve variar independentemente de interesses, sendo 
o direito apto a dar maior racionalidade à propriedade. O marxismo acreditava em uma estrutura jurídica 
coexistente, com a maior complexidade e volubilidade da sociedade. (LUHMANN, 1983)

Emile Durkheim analisa o desenvolvimento da sociedade pela perspectiva da mudança de uma 
diferenciação por segmentos (baseada em uma consciência coletiva de regras morais), para uma diferenciação 
funcional (baseada na divisão do trabalho). A diferenciação funcional, portanto, seria motivo de aumento 
da complexidade da sociedade, agora subdividida em sistemas parciais, com funções específicas. E o direito 
deveria ser mutável e baseado em sanções restitutivas, cuja máxima seria a reparação dos possíveis danos 
causados. (LUHMANN, 1983) 

Max Weber já preconizava a independência do direito, retirando-lhe elementos como a vontade 
pessoal de seus aplicadores, costumes e concepções morais. O direito, dessa forma, se tornaria mais neutro 
e específico, abarcando possibilidades abstratas que garantiriam certa previsão e maior segurança frente ao 
aumento da complexificação. (LUHMANN, 1983) 

Assim, partindo da análise dessa modernização e complexificação da sociedade, tanto Jürgen 
Habermas como Niklas Luhmann desenvolveram seus trabalhos teóricos. Este tendo como inspiração a 
teoria funcionalista de Durkheim, retomada por Talcott Parsons; e aquele tendo como inspiração os estudos 
filosóficos de Kant a Marx e os estudos críticos de Adorno e demais estudiosos da Escola de Frankfurt.

Nesse contexto, será estudada, em linhas gerais, a teoria da ação comunicativa e da ética do discurso 
de Jürgen Habermas, assim como a teoria autopoiética de Niklas Luhmann, para depois se concluir com as 
semelhanças e diferenças desses dois grandes sociólogos do direito.

2. A ESTRUTURAÇÃO DA TEORIA SISTÊMICA DE LUHMANN

Desde 1958, quando publicou seu primeiro artigo, Luhmann já se debruçava sobre o conceito de 
função, ressaltando que a sociedade moderna era caracterizada não mais por hierarquias (decomposição do 
status), mas sim por funções diferenciadas a partir do contexto “trabalho”. A perspectiva, então, não era mais 
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do sujeito individual, e sim do funcionalismo dos grandes sistemas políticos, jurídicos, econômicos, dentre 
outros, razão pela qual coube à sociedade a operacionalização dessa transformação, por meio da comunicação 
e da mudança de suas referências particulares. (GUIBENTIF, 1993)

Nesse sentido, a semântica assumiria a tarefa de descrever as transformações da sociedade e dos 
conceitos, o que faz Luhmann lançar mão, primeiramente, da noção de equivalentes funcionais, e, posteriormente, 
do conceito de sistema. Este passaria a designar tudo aquilo a que se pudesse aplicar uma distinção entre o 
meio interior e exterior. E sua teoria funcionalista-estrutural se basearia na ideia de que um determinado 
sistema formaria sua estrutura como resultado de seus próprios processos funcionais. (GUIBENTIF, 1993) 

Assim, Luhmann dizia que os sistemas sociais eram compostos de ações factuais, ligadas entre si pelo 
nível do sentido, existindo “sistema social” toda vez que as ações de diferentes pessoas fossem colocadas em 
relação umas com as outras, por meio do sentido e com diferenciação de seu meio. Além disso, tinham como 
função reduzir complexidade, servindo de mediação entre a extrema complexidade do mundo e a capacidade 
muito limitada do homem de assimilar suas experiências.  (GUIBENTIF, 1993) 

Porém, observa-se grande dificuldade até Luhmann ter um domínio preciso sobre o tema “sistema”. 
Daí, somente em fins dos anos 70 e início dos anos 80, passar a reorganizar toda a conceitualização dos 
sistemas sociais, encontrando na teoria biológica de Humberto Maturana e Francisco Varela a palavra-chave 
de sua teoria. “Autopoiese” era a palavra que os biólogos usavam para definir a vida orgânica. E o termo 
“autopoiese” tinha origem grega, significando “autocriação”. (GUIBENTIF, 1993; LUHMANN, 1983)

Desse modo, quando LUHMANN (1993a) diz que o sistema é “autopoiético”, ele quer dizer que esse 
sistema organiza, reproduz e mantém possibilidades e condições para outras possibilidades - através de suas 
operações -, criando suas próprias fronteiras em relação ao ambiente. A recursividade, nesse sentido, assegura 
que os sistemas possam lidar seletivamente com situações, focando nas seqüências de operações já prontas 
e disponíveis – as quais o sistema utilizou anteriormente, e sobre as quais ele tem controle exclusivo, sem 
recorrência ao meio circundante. (ZIEGERT, 2007) 

Ademais, seria alcançado o “fechamento operacional” quando houvesse um autodirecionamento total 
de suas operações, formando uma clara barreira entre estas e o ambiente. O sistema jurídico, então, seria 
constituído pela totalidade das comunicações sociais formuladas com referência ao direito. E os sistemas, 
compostos por operações, estariam ao mesmo tempo abertos cognitivamente, pois a capacidade de 
aprendizagem e de ajuste é inerente ao seu conceito. (ZIEGERT, 2007; LUHMANN, 1993a) 

Além disso, para se manter essa autopoiese, o sistema contaria com dois mecanismos: o código binário 
e a auto-observação. O primeiro sendo responsável pela perspectiva semântica que cada sistema tem sobre 
o mundo, a fim de possibilitar sua percepção e redução da complexidade à sua maneira, ou seja, de acordo 
com seu código próprio  – que no direito, por exemplo, se traduziria em lícito/ilícito; e o segundo sendo 
responsável pela diferenciação entre o que pertence ao próprio sistema e o que lhe é exterior. (ZIEGERT, 
2007; LUHMANN, 1993a) 

Por fim, como na prática há necessidade de articulação entre sistemas diversos, sendo exemplos 
a articulação entre o sistema jurídico-político e o sistema econômico-jurídico, a teoria sistêmica constrói 
o conceito de “acoplamento estrutural”.  Isso porque se admite que, embora os acontecimentos de um 
determinado sistema não sejam diretamente relevantes para outro sistema, podem-se desenvolver, no processo 
de evolução da sociedade, mecanismos “tradutores” aptos a possibilitar essa composição. (LUHMANN, 1993b)

Quanto ao direito, considerado positivo, seria então válido porque alterável, porque escolhido dentre 
várias outras possibilidades. Daí surge a ideia de legitimidade. Esta não se preocuparia com os motivos 
substanciais que cada um pode ter ao aderir às regras ou decisões. A legitimidade somente se interessa pela 
aparência de adesão que determinados comportamentos proporcionam, pois é essa aparência que faz com 
que os demais membros da sociedade sigam as regras. (GUIBENTIF, 2005) 

O direito positivo moderno torna-se necessário e possível com a diferenciação funcional estabelecida 
ao longo do século XIX, pois a transformação da sociedade fez aparecer novas necessidades de decisões, às 
quais o direito aparece como resposta. Mas “resolúvel” e “variável” por definição, a norma do direito positivo 
cortou os pontos de ligação com as normas sociais, ou seja, se separou dos valores sociais como a justiça e 
a liberdade. (GUIBENTIF, 1993)

Isso porque, no decorrer do desenvolvimento social em direção à complexidade, o direito teve que 
abstrair-se, adquirindo elasticidade conceitual-interpretativa, para abranger situações das mais diversificadas 
possíveis. Assim, o “bom” direito deveria ser capaz de captar a problemática do convívio humano, diferenciar 
estruturas cognitivas de estruturas normativas de expectativas – sendo aquelas possíveis de mudança pela 
compreensão, e estas previstas e mantidas, ainda que insatisfatoriamente, para, enfim, considerar as condições 

sociais (Institucionalização) e materiais (identificação de expectativas) da generalização de expectativas de 
comportamento. (LUHMANN, 1983)

A função do direito, em vista disso, seria de generalizar estruturas de expectativas coerentes em 
todas as dimensões, e sua aceitação se daria por um caminho procedimental, auxiliado pela conformidade e 
aparente adesão dos indivíduos. Esse mecanismo seria ainda favorecido pela distinção entre procedimentos 
legislativos e judiciais, na medida em que no legislativo se discutem regras em abstrato (o que facilita sua 
aceitação), enquanto no judiciário muitas vezes as questões já se encontram resolvidas - por contarem com 
precedentes. (GUIBENTIF, 2005)

Nesse sentido, considerando o direito como um sistema social diferenciado, a teoria sistêmica coloca 
à margem de seu campo de observação todas as outras realidades sociais. Os valores e normas sociais 
acabam por se ver substituídos por princípios de desempenho e eficácia dos sistemas funcionais, eis que 
reconstitui o funcionamento do direito a partir da noção de codificação. Daí surgir, por meio da Constituição, 
a separação dos sistemas e, ao mesmo tempo, a operacionalização de seu acoplamento estrutural, servindo 
à dupla função de incluir e excluir as “irritações” recíprocas das operações jurídicas e políticas. (GUIBENTIF, 
1993; LUHMANN, 1993b)

Por fim, dada a crescente complexidade social, entende LUHMANN (1993) que é cada vez mais 
necessário suposições fictícias de consenso e sua institucionalização. Portanto, a normatização dá continuidade 
a uma expectativa, independentemente do fato de que ela - de tempos em tempos - venha a ser frustada, 
pois através da institucionalização o consenso geral é suposto. E no processo de positivação do direito, há um 
abandono progressivo de uma relação com a “verdade” ou com a “verdadeira justiça”, em favor de processos 
de decisão, porque “um sistema que tenha que assegurar a possibilidade de decisão de todos os problemas 
levantados não pode, simultaneamente, garantir a justiça da decisão”. (LUHMANN, 1980)  

3. A IMPORTÂNCIA DA AÇÃO COMUNICATIVA E DA ARGUMENTAÇÃO PARA 
HABERMAS

HABERMAS (1989 e 1997a) analisa as sociedades modernas pela visão da teoria comunicativa e 
da ética do discurso e sua evolução pelo desenvolvimento do juízo, do sistema moral e jurídico. Assim, 
por meio da teoria do agir comunicativo, substitui a razão prática pela comunicativa, transportando 
o conceito de razão para o medium lingüístico, o que lhe retira a carga do componente moral e lhe 
dá nova conceituação. Vale lembrar que tal conceito de “razão prática” surge com a modernização, 
significando a habilidade de motivar imperativos segundo critérios de subjetividade e racionalidade 
de fins. Nesse sentido, estaria ligada à adequação a fins estratégicos e juízos morais, sendo fonte de 
normas. 

A razão comunicativa, ao contrário da razão prática, já não é mais fonte de normas do agir. 
Possui apenas uma substância normativa, visto que os envolvidos na comunicação não se apoiam em 
fatos, mas sim em idealizações. Daí surgirem discursos, argumentos capazes de servirem para uma 
intersubjetividade mais elevada, em que o interesse próprio deve-se harmonizar com o coletivo, ao 
mesmo tempo em que examina a validade, adequação de mandamentos morais e seu cabimento. 
(HABERMAS, 1997a)

Nesse ponto, HABERMAS (1997a) já inicia sua divergência com Luhmann, pois este nega 
qualquer tipo de conteúdo normativo da razão prática, considerando o Estado apenas como mais um 
subsistema autopoiético. 

A teoria dos sistemas vê a economia, o Estado, a educação, a ciência etc, como sistemas parciais 
funcionalmente especificados, que necessitam balancear-se entre si, porque nenhum possui posição de 
hegemonia. E, para tanto, contariam apenas com a consciência que fazem de si. Daí ser impraticável um 
consenso operacional da sociedade inteira, sendo este apenas provisório. (HABERMAS, 2002)

Mas a teoria do agir comunicativo discorda dessa ideia. Entende que tal posição faz a 
comunicação sobre o que seja jurídico e injurídico perder o seu sentido social-integrador, eis que as 
normas e os atos jurídicos jamais refletiriam procedimentos de entendimento racionais. Além disso, 
nesse mesmo sentido, os argumentos perderiam seu valor essencial, uma vez que serviriam apenas 
como meio utilizado pelo sistema jurídico para convencer a si próprio e os outros de suas decisões. 
(HABERMAS, 1997a)

A teoria da ação comunicativa, diferentemente, sustenta um cerne de autoentendimento, capaz 
de formar uma consciência comum, não um “consenso funcional”. Isso porque, na ação comunicativa, a 
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institucionalização das ideias e anseios seria guiada para a difusão, mas suas fronteiras seriam permeáveis, 
havendo influências recíprocas ao invés de fechamento. Os participantes, assim, suspenderiam a faceta 
de observadores e passariam a seguir a faceta de falantes e ouvintes, tentando ajustar interpretações 
comuns da situação e harmonizar entre si os seus respectivos planos de ação. (HABERMAS, 1997a e 
2002)

Os indivíduos, portanto, necessitam dialogar e agir, uns com os outros, a fim de se entenderem 
sobre o que ocorre e sobre o que ambicionam produzir. O conceito de racionalidade, dessa maneira, é 
visto pela ótica do consenso, e somente conseguido através de uma intersubjetividade comunicacional 
compartilhada pela comunidade. (HABERMAS, 2002)

Ademais, os diferentes mundos da vida, aqui entendidos como “sistemas parciais altamente 
especializados para os domínios funcionais da reprodução cultural, da integração social e da 
socialização, não se conservam incompreensíveis um para outro. A cultura, a sociedade e as estruturas 
da personalidade pressupõem-se reciprocamente, e o direito deve ser capaz de mediar esse mundo 
da vida com os sistemas sociais funcionais. Este, como resolução autêntica que se tornou reflexiva, 
sendo parte do mundo da vida, possui em suas ações o medium, por meio do qual as instituições se 
reproduzem. (HABERMAS, 1997a)

Sob essa perspectiva, a teoria comunicativa tenta assimilar o conflito decorrente de condições 
factuais impostas e sua força de validade, ou seja, a chamada “tensão entre facticidade e validade”, no 
intuito de edificar e manter as ordens sociais existentes. E, para tanto, conta com a eficácia de atos 
que se realizam através da fala, orientados ao entendimento. (HABERMAS, 1997a)

Seguindo suas críticas, HABERMAS (2002) chama a atenção para outro erro da teoria 
luhmaniana: ter ignorado que a burocratização e a monetarização, através dos quais os sistemas 
funcionais se destacam do mundo da vida, precisam ser institucionalizados neste, ainda que após o seu 
amadurecimento. A ideia é que “dinheiro” e “poder” ajustem-se de modo perspicaz, a fim de evitar o 
sobrecarregamento do sistema. 

No que se refere à teoria do discurso, identifica-se em HABERMAS (1999) uma reconstrução 
da autocompreensão prático-moral da modernidade. Daí sua lógica de argumentação, neste ponto 
em conjunto com a lógica de Toulmin, buscar situações ideais de fala, com ações orientadas ao 
entendimento, em que seus interlocutores procurem eliminar todo tipo de coação, seja ele interno 
ao processo de argumentação, ou externo, na busca da “cooperação da verdade”. 

A argumentação, desse modo, é vista como um procedimento que tem por finalidade formar 
argumentos fortes, aptos a persuadir através de seus elementos essenciais, e assim se conseguir 
uma aceitação intersubjetiva para a validade de normas propostas de maneira abstrata e precária. 
(HABERMAS, 1999) 

Nesse contexto, a argumentação ante um Tribunal precisa conter elementos fundamentais, 
somente conseguidos através de um modelo de argumentação moral que leve em conta a integridade 
de enunciados normativos. Daí todas as argumentações terem que versar sobre questões de direito 
ou de moral, ou sobre conjecturas cientificas e obras de arte, exigindo a mesma forma de organização 
básica pela busca conjunta da verdade, subordinando os meios da erística ao objetivo de obter 
convicções intersubjetivas, baseadas nos melhores argumentos. (HABERMAS, 1999)

4. COMPLEXIDADE OU “FIM” DO INDIVÍDUO?

A noção de complexidade, conceitualizada a partir de um crivo científico, surge no século 
XX, dentro da microfísica e da macrofísica. Só que à época a ciência reduzia a complexidade 
fenômena a uma ordem simples e a unidades elementares, ignorando a realidade do sistema abstrato. 
Posteriormente, já associada a fenômenos de auto-organização, passa a ser considerada como um 
fenômeno quantitativo, uma quantidade extrema de interações e interferências entre um número 
muito grande de unidades. Daí a associação do conceito a incertezas, indeterminações, fenômenos 
aleatórios, imprecisos, ambíguos e contraditórios. (MORIN, 1990)

Tal conceito, nesse sentido, está muito associado ao fenômeno do abandono de uma visão 
de mundo ligado à divindade, ao advento da modernidade e à mudança em sua estrutura - que 
de estratificada passou a funcional, caracterizando-se por uma subdivisão em sistemas parciais 
funcionalmente especificados. (HABERMAS, 1990) 

LUHMANN (1983) encara essa transformação afirmando que cada indivíduo vive fora dos 

sistemas de funções, sustentando apenas um acesso a eles, na medida em que estes forem relevantes. 
Assim, através dos sistemas de funções, os indivíduos realizariam tarefas específicas de acordo com 
seus próprios códigos. Nesse contexto, há para os indivíduos uma grande variedade de experiências e 
ações, que, por outro lado, comportam outras possibilidades e expectativas. E essa dinâmica faz com 
que todas as pessoas necessitem realizar escolhas, assumindo riscos e se submetendo a possíveis 
desapontamentos. 

HABERMAS (2002) critica essa visão, por entender que essa decomposição dos sujeitos em 
sistemas, determina de maneira implícita o “fim dos indivíduos”. 

Daí iniciar sua crítica afirmando que a individualização social, na teoria luhmaniana, aparece 
como inserção de sistemas de personalidade, na medida em que as estruturas da intersubjetividade 
sumiram. Ou seja, os indivíduos, abolidos de seu mundo da vida, contariam agora com um sistema 
social e um sistema pessoal, configurados de forma independente e circular, um para o outro. E, o 
sujeito autorreferencial (da filosofia do sujeito) teria se transformado em sistema autorreferencial, 
que aboliu todo tipo de pretensão racional. (HABERMAS, 2002) 

Para HABERMAS (2002), Luhmann utiliza os conceitos da cibernética, demonstrados pela 
biologia, e da teoria geral dos sistemas - desenvolvida por Parsons - para reconceitualizar os estudos 
desenvolvidos por Kant e Nietzsche, no que se refere à racionalidade e autoconservação da vida 
humana. E essa posição faz com que a distinção entre o transcendente e o empírico perca o seu 
significado. Além disso, tendo em vista que os sistemas formam mundos circundantes uns para os 
outros, não podem os mesmos se juntar, nem se inserir em uma totalidade. 

Assim, a teoria sistêmica se engana a partir do momento em que invade a essência privada e 
pública do mundo da vida, pois as realizações próprias determinadas aos sujeitos diferem da escolha 
racional comandada por preferências próprias. Isso porque, para que os indivíduos se integrem 
socialmente, é necessária uma autorreflexão moral e existencial, somente possível quando se adota o 
ponto de vista do outro. Porque, caso contrário, o que se configura é uma negação a uma ordenação 
coerente do mundo, ordenação esta baseada no autoentendimento e na capacidade de racionalidade 
de cada um. (HABERMAS, 1990). 

Além disso, como o intercâmbio entre os sistemas não depende mais de intenções ou 
interesses dos indivíduos, mas do modo como se desenvolve suas operações internas, há uma renúncia 
ao conceito de sociedade centrado no Estado. A política e o direito, sendo sistemas autônomos e 
autorreferentes, acabam incapazes de uma comunicação direta, o que impede uma integração total da 
sociedade. (HABERMAS, 1997b) 

Portanto, na visão de Habermas, a teoria sistêmica de Luhmann não possui capacidade de 
formular uma nova democracia, na medida em que enxerga o procedimento político somente do 
ponto de vista de seu próprio código. O sistema político, assim, acaba perdendo a harmonia que 
deveria ter com o direito e demais sistemas estruturais, por interagir com eles somente por meio da 
observação. (HABERMAS, 1997b) 

Daí HABERMAS (2002) identificar na teoria sistêmica a impossibilidade de se ter uma 
perspectiva da totalidade (Estado ou da sociedade) - visto que cada sistema tem seu entendimento 
de acordo com seu próprio código -, o que torna inviável a formação de uma identidade lógica da 
sociedade, assim como a formulação de qualquer crítica à modernidade.

5. CRÍTICA DE HABERMAS A TEORIA DO DIREITO DE LUHMANN 

A teoria sistêmica de Luhmann, segundo a visão de HABERMAS (1997a), confere ao direito um 
cenário em que este se vê inserido de maneira marginal, somente compreendido sob a perspectiva 
funcional do equilíbrio e da estabilização de expectativas de comportamento. 

Nesse sentido, na visão crítica de HABERMAS (1997b), os processos jurídicos são interpretados 
como “institucionalização de deveres de fundamentação e de argumentação”, somente servindo para 
reduzir o valor de surpresa das decisões, pois Luhmann não acredita que a argumentação tenha uma 
“força racional motivadora”. Os argumentos, então, nada importam quanto à sua qualidade, visto que 
apenas servem para criar a impressão de que justificam as decisões, ideia esta totalmente negada pela 
teoria do discurso. 

O direito, agora “autopoiético”, estaria assim descolado de todos os outros sistemas de ação, 
o que acaba com sua capacidade de troca com os mundos que estão à sua volta, assim como com sua 
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influência – antes utilizada por meio regulatório. Daí somente reagir a problemas próprios, ficando 
impedido de elaborar questões relacionadas a problemas que onerem a sociedade como um todo. 
(HABERMAS, 1997a) 

Um segundo desdobramento diz respeito ao fim de todos os indícios de compreensão contidos 
na própria norma do sistema jurídico. Com efeito, há uma nova interpretação quanto às expectativas 
de comportamento positivadas - orientada e canalizada para o processamento de desapontamentos 
de expectativas. E isso - conforme visão de HABERMAS (1997a) - apagaria a dimensão deontológica 
da validade normativa e, por extensão, o sentido de mandamentos e normas de ação. A distinção entre 
validade em termos de verdade e validade normativa resulta, ou se reduz, em duas possibilidades de 
reação: aprender ou não - porém apenas com relação a expectativas cognitivas. 

Nesse sentido, HABERMAS (1997b) entende que Luhmann elimina o sentido ilocucionário dos 
preceitos, daquilo que é permitido ou proibido, assim como também a eficácia vinculante desses atos 
de fala. E o motivo de isso se dar guarda relação com a reinterpretação das expectativas normativas 
de comportamento, calcado na teoria da aprendizagem, adotando-se como variantes situações nas 
quais expectativas meramente cognitivas amparam-se em prognósticos - e não em autorizações. As 
expectativas normativas, portanto, revelam-se como expectativas cognitivas dogmáticas e imunes à 
aprendizagem. 

Além disso, indaga HABERMAS (1997b) sobre a aceitação desse direito, eis que digno de 
incerteza, visto que modificável a qualquer momento por uma simples decisão do legislador político e 
passível de crítica, pois produzido apenas com fim de inibir conflitos, absorvendo decepções. Não se 
trata, pois, de produzir um consenso, mas sim de dar impressão exterior de que existe uma aceitação 
geral, ou de que é provável a suposição dessa aceitação.

Em razão disso, a ideia da sociologia funcionalista do Direito não pondera a sua complexidade 
de validade, o que enseja no desligamento do sistema jurídico acerca de todas as suas relações internas 
com a política e a moral, o que é rechaçado por HABERMAS (1997a), neste ponto seguindo Weber. 

Para o crítico, como o direito se relaciona internamente com a política e a moral, sua 
racionalidade própria - apta a lhe assegurar independência - não pode simplesmente desprezar outros 
sistemas, pois deve ser arquitetada e desenvolvida sob princípios que estejam justificados e, portanto, 
universalizados. (HABERMAS, 1997a e 1997b).

Ademais, partindo-se de uma interpretação sistemática, não há como se explicar a função 
essencial de fundamentação que redunda em evitar ou corrigir falhas, porque é inviável costurar-se 
um entendimento acerca da distinção entre decisões factuais e corretas. Não há um output a partir 
do qual o sistema jurídico pudesse fornecer na forma de normatizações, pois não são possíveis as 
intervenções no mundo que o cerca. Tampouco existe um input que o sistema jurídico receba na 
forma de legitimações. (HABERMAS, 1997a)
 Entretanto, destaca HABERMAS (1997a) que o Direito não representa tão-somente uma forma 
do saber cultural - como a moral - uma vez que se constitui, concomitantemente, em um componente 
relevante do sistema de instituições sociais. Nesse sentido, as funções de integração social que não 
são alcançadas pelas ordens sociais, assim o devem ser por meio do Direito moderno. 
 Sob a ótica de HABERMAS (1997a), portanto, o Direito constitui-se num sistema calcado no 
saber e, paralelamente, um sistema de ação. Este pode ser compreendido tanto como um texto de 
propostas, sugestões e interpretações normativas, assim como também pode ser considerado como 
uma instituição cuja essência se resume a um complexo de reguladores de ação. O mundo da vida 
desenha-se conforme uma rede ramificada de ações comunicativas, as quais se propagam em épocas 
históricas e espaços sociais. As ações comunicativas têm como fontes as tradições culturais e as 
ordens legítimas, e também são dependentes das identidades de indivíduos socializados.
 Assim, no Direito interpretado como sistema de ação, há uma interligação com orientações 
axiológicas. As suas propostas alcançam uma eficácia direta com relação à ação - situação distinta do 
que acontece nos juízos morais. (HABERMAS, 1997a)

O sistema de ação “Direito”, naquilo que se refere à teoria do agir comunicativo, está inserido 
juntamente ao componente social do mundo da vida. Há uma impossibilidade de o Direito satisfazer 
somente às exigências funcionais de uma sociedade complexa. Ele deve levar em consideração todos 
os tipos de condições precárias concernentes à integração social que se realiza, em última análise, por 
meio da consecução do entendimento de sujeitos que agem comunicativamente, ou seja, levando-se 
em conta a aceitabilidade de pretensões de validade. A obtenção da legitimidade das leis se dá pelo 

processo legislativo, que, por sua vez, está escorado no princípio da soberania do povo. (HABERMAS, 
1997a)

Portanto, somente partindo dessa ideia, HABERMAS (1997a) entende ser possível explicar 
o paradoxo do alcance da legitimidade a partir da legalidade. Paradoxo este formado, de um lado, 
por cidadãos que possuem garantias e aos quais são abertos possibilidades de liberdade de arbítrio; 
e, de outro, pela necessidade de um processo legislativo democrático que estabeleça o cotejo dos 
participantes na direção do bem da comunidade - somente legítimo por advir de um processo de 
entendimento travado por seus membros. E para que isso possa ser levado à frente, preenchendo-
se a função de estabilização das expectativas nas sociedades modernas, é indispensável que haja, por 
parte do Direito, uma ligação interna com a força social que integra o agir comunicativo. (HABERMAS, 
1997a)

Assim, a partir da visão de HABERMAS (1997a) sobre a noção do que vem a ser o sistema 
de direitos, entende-se que este ultrapassa a concepção segundo a qual o Direito abarca somente as 
comunicações que lhe são próprias. Daí o Direito se estender a todas as influências ou interações, 
isto é, a todas aquelas que por ventura não se guiem, não se orientem pelo Direito, a fim de dar 
possibilidade de se erigir um Direito novo. 

Nesse sentido, a institucionalização do sistema jurídico necessita de uma autoaplicação do 
Direito - por meio de regras secundárias - que estabeleça e transmita as competências referentes à 
imposição do Direito, normatização e aplicação, o que remeteria, em última instância, à legislação, à 
justiça e à Administração Pública. (HABERMAS, 1997a)
 Em sentido amplo, HABERMAS (1997a) também inclui, no sistema jurídico, os sistemas de 
ação regulados juridicamente. No interior destes surge uma parte central da produção privada e 
autônoma de atos jurídicos, constituindo-se por meio de um Direito reflexivo, contra um espaço de 
tempo já decorrido de ações dirigidas por normas jurídicas materiais. Ademais, há uma divisão por 
estratos com relação aos domínios de ações orientadas por uma organização formal, constituídas por 
forma jurídica, e as que têm somente características superficiais da forma jurídica, sendo conduzidas, 
reguladas primordialmente através de instituições que se situam à margem do Direito. E isso se dá em 
razão do fato de que este não pode desconsiderar aspectos derivados da ligação interna entre Direito 
e poder político, sobretudo no tocante à permissão jurídica exercida pelo Estado, com o emprego de 
força legítima. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Idade Moderna, que se inicia por volta de 1450, é marcada pelo abandono de uma concepção 
ontológica-metafísica de mundo, e por uma substituição progressiva do sistema feudal em capitalista. 
O Renascimento - juntamente com o Racionalismo - inicia uma linha de pensamento que passa 
a priorizar as ações humanas e os indivíduos, em detrimento do divino. Mas tais conceitos ainda 
encontram-se carregados de concepções morais e hierárquicas, somente deixadas de lado com a 
consolidação do sistema capitalista e do Protestantismo.

Jürgen Habermas e Niklas Luhmann, então, inclinaram-se a estudar a chamada Pós-Modernidade, 
formulando teorias da sociedade e do direito, no intuito de explicar esse processo evolutivo e apontar 
mecanismos de absorção de uma complexidade cada vez mais presente e intensa.

Entretando, os dois sociólogos do direito vão traçar caminhos completamente diferentes. 
Luhmann formula sua teoria de sistema social inicialmente focado no funcionalismo de uma nova 
sociedade regida pelo “trabalho”. E partindo desses estudos, formula uma estruturação do sistema 
a partir das funções de cada membro na sociedade, iniciando só mais tarde suas meditações sobre 
sistemas redutores de complexidade. 

Nesse novo conceito, passa a dividir o sistema social em diversos sistemas parcias, 
funcionalmente especificados e autopoiéticos. Dessa maneira, cada sistema é regido por seu código 
próprio, responsável por um fechamento operacional alcançado através da auto-observação, da 
recursividade e da codificação. E o isolamento - proporcionado por essa independência - é minimizado 
pelo chamado “acoplamento estrutural”. 

Com relação mais especificamente ao direito, entende que este se desvincula dos valores 
sociais, como justica e verdade, para ganhar abstração e ser institucionalizado através de um 
procedimento. A legitimidade, portanto, advém da legalidade procedimental da criação das normas - e 
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estas passam a valer, ainda que baseadas numa aparente adesão, como um consenso presumido e não 
necessariamente real. 

Jürgen Habermas, entretanto, já formula sua teoria baseada na ação comunicativa e na ética 
do discurso. Entende que a evolução da sociedade se dá por meio do desenvolvimento do juízo e 
do sistema moral, substituindo a “razão prática” pela razão comunicativa. Nesse sentido, se apoia 
em idealizações - não em fatos -, acreditando que os argumentos são capazes de garantir uma 
intersubjetividade mais elevada, em que o interesse próprio se harmonize com o coletivo. 

Em vista disso, acredita ser possível o alcance de um consenso operacional da sociedade em 
sua totalidade. As normas devem refletir processos de entendimento racionais, eis que obtidas de uma 
consciência comum. Na teoria comunicativa não há observadores, mas sim falantes e ouvites. Cultura, 
sociedade e estruturas de personalidade se pressupõem. E o Direito faz uma reconstrução prático-
moral da sociedade, buscando a cooperação da verdade.

Há, portanto, uma preservação da relação interna existente entre Direito, Política e Moral, 
estando o primeiro inserido ao componente social do mundo da vida como um sistema de ação. Daí 
interagir com a sociedade na sua totalidade, independente de códigos, preservando sempre o sentido 
ilocucionário de seus preceitos. 

Pelo o que foi esmiuçado anteriormente, essas são as principais diferenças destacadas entre as 
duas teorias estudadas. Mas esses dois autores não se ligam somente por suas distinções. 

Tanto Jürgen Habermas como Niklas Luhmann nasceram na Alemanha, sendo ambos 
influenciados por uma mesma época. O primeiro nasceu em 1929, enquanto o segundo, em 1927. 
Além disso, os dois lecionaram na Escola de Frankfurt - ainda que Luhmann o tenha feito por um 
período curto -, sofrendo influências dos estudos desenvolvidos pelos pesquisadores da Instituição. 

Quanto ao trabalho téorico, observa-se em ambas as teorias um abandono do componente 
moral e uma convergência no estudo de uma nova sociedade “pagã”, subdividida não mais por quotas, 
mas sim por sistemas funcionalmente especificados e complexos. 

Desse modo, ainda que discordem quanto à operacionalização dos procedimentos, as teorias 
entendem que a legitimidade do sistema jurídico advém de um mecanismo procedimental baseado na 
legalidade. 

Igualmente, não negam a função do Direito de estabilizar expectativas sociais - mesmo que 
por meio de mecanismos diferentes -, posto que Habermas defende com bastante ênfase a ligação do 
jurídico com “a força social que integra o agir comunicativo”.

Por todo o exposto, conclui-se que, apesar de traçarem caminhos aparentemente tão opostos, 
esses dois grandes sociológos do direito possuem certos aspectos em comum, eis que em alguns 
pontos suas teorias convergem. O que Habermas chama de input e output, por exemplo, Luhmann 
chama de acoplamento estrutural. E quanto às distinções de conceitos e abordagens, delineadas muitas 
vezes por questões semânticas, a dialética entre essas duas perspectivas figura como característica 
necessária e indispensável para a consecução e manutenção de um Estado Democrático de Direito. 
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PERCEPÇÃO SISTÊMICA DO DIREITO NA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS: PONTOS DE 
APOIO PARA SE PENSAR O EMPODERAMENTO (EMPOWERMENT) DAS COMUNIDADES

Mauro Gaglietti1;João Martins Bertaso2; Janaína Faverzani da Luz3; Gabriele Albuquerque Silva4; Gabriela 
Ceratti5; 

RESUMO
O empoderamento possibilita tanto a aquisição da emancipação individual quanto a consciência coletiva 
necessária para a superação da dependência social e dominação política. Nesses termos, examinam-se as 
interfaces existentes entre a percepção sistêmica do direito e os métodos não-adversariais de resolução 
de conflitos. Conta-se, para tanto, com a “observação participante”, as “representações sociais” e a “análise 
de conteúdo” para coletar e examinar os dados junto a vinte mediadores do Projeto Justiça Comunitária, 
em dois bairros de Passo Fundo (RS, Brasil). Assinala-se, ainda, que os mediadores são oriundos da própria 
comunidade e estão sendo preparados para a gestão dos conflitos. Considerando-se que a pesquisa encontra-
se no seu estágio inicial, foram realizadas, até o presente momento, dez entrevistas com líderes comunitários, 
e participou-se de vinte e três reuniões nas comunidades, nas quais buscou-se captar as percepções das 
pessoas acerca da justiça. O referencial teórico utilizado parte da compreensão dos nexos entre o fenômeno 
jurídico e as relações sociais – pressupostos tecidos por Max Weber e pela teoria sistêmica de Niklas 
Luhmann e pela variação reflexiva de Gunther Teubner. Por fim, destaca-se que a pesquisa centra-se nas formas 
de interpretação elaboradas pelos meios de comunicação simbolicamente generalizados, nas organizações 
encarregadas de produzir decisões jurídicas e, sobretudo, nas novas maneiras de decidir conflitos, como a 
mediação, as justiças comunitária e restaurativa. 

Palavras-chave: mediação; sociologia sistêmica; acesso à justiça; conflitos; empoderamento.

 
ABSTRACT
The empowerment enables the acquisition of individual emancipation and the need of a collective consciousness 
to overcome the dependency on social and political domination. In these terms, the interfaces between the 
systemic perception of law and the non-adversarial methods of conflict resolution are analyzed. To accomplish 
this objective, this work uses the methods of “participant observation”, the “social representations” and 
“content analysis” to collect and examine data from the 20 mediators of the Community Justice Project in 
two districts in Passo Fundo (RS, Brazil). It is important to note that the mediators are members of these 
communities and are being prepared to work with conflict management. Actually the research is in its early 
stages and until the present moment the work includes 10 interviews has been made with community 
leaders and the participation in 23 meetings in communities. In these interviews we attempted to capture 
people’s perceptions of justice. It should be noted also that the theoretical framework used is based on 
the understanding of the links between legal and social relations phenomenon - assumptions built by Max 
Weber and Niklas Luhmann’s systemic theory and its reflective variation made by Gunther Teubner. Finally, 
it’s important to note that this research focuses on the forms of interpretation developed by the symbolically 
generalized media, the organizations in charge of producing legal decisions, and, especially, along with the new 
ways to decide conflicts such as mediation, justice community and restorative justice.  
Keywords: mediation, systemic sociology, access to justice, conflict, empowerment.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O empoderamento possibilita tanto a aquisição da emancipação individual quanto a consciência 
coletiva necessária para a superação da dependência social e dominação política. Nesses termos, busca-se 
examinar as interfaces existentes entre a percepção sistêmica do direito e os métodos não adversariais de 
resolução de conflitos. Conta-se, para tanto, com a “observação participante”, as “representações sociais” e 
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a “análise de conteúdo” para coletar e examinar os dados co9letqados junto a dez mediadores do Projeto 
Justiça Comunitária, em dois bairros de Passo Fundo (RS, Brasil). Assinala-se, ainda, que os mediadores são 
oriundos da própria comunidade e estão sendo preparados para a gestão dos conflitos. Considerando-se 
que a pesquisa encontra-se no seu estágio inicial, foram realizadas, até o presente momento, dez entrevistas 
com líderes comunitários, e participou-se de vinte e três reuniões nas comunidades, nas quais se buscou 
captar as percepções das pessoas acerca da justiça. O referencial teórico utilizado parte da compreensão dos 
nexos entre o fenômeno jurídico e as relações sociais – pressupostos tecidos por Max Weber e pela teoria 
sistêmica de Niklas Luhmann e pela variação reflexiva de Gunther Teubner6. 

Assim, parte-se de duas perspectivas com distintas epistemologias mobilizadas pelas teorias analisadas 
para a compreensão das possíveis conexões entre o âmbito jurídico e as relações sociais. De um lado, 
Max Weber concebe esses nexos como construções de atores sociais traduzidos em grupos de pressão, 
corporações, classes, indivíduos, partidos políticos etc. De outro lado, a combinação entre a teoria sistêmica 
de Luhmann e o conceito de autopoiesis da Biologia sugere uma interpretação do Direito que reconstrói os 
objetos do Direito e da Sociologia, para explicar a natureza dos fenômenos sócio-jurídicos. A contribuição de 
Teubner, por sua vez, conferiu consistência ao desenvolvimento dessa perspectiva voltada à aplicação conceitual 
da teoria sistêmica aos casos concretos de desenvolvimento do Direito no contexto das transformações 
sociais e políticas do Welfare State, no continente europeu.  

Nessa perspectiva, busca-se refletir acerca de alguns aspectos referentes à Sociologia do Direito, de 
Max Weber, comparando-a com a teoria sistêmica, de Niklas Luhmann e Gunther Teubner, uma vez que a 
partir da inovação teórica do modelo sistêmico inaugurou-se um novo paradigma, sendo que o seu objeto e 
os problemas analisados tradicionalmente pela Sociologia do Direito ganharam outra dimensão. Desse modo, 
pretende-se examinar o Projeto Justiça Comunitária, que está sendo implementado há 90 dias em Passo 
Fundo, à luz desse novo olhar paradigmático.

1 ALGUNS ASPECTOS PRESENTES NA SOCIOLOGIA DO DIREITO DE MAX WEBER

Max Weber foi o primeiro cientista social a tomar o Direito como tema específico de sua análise 
sociológica7. Assim, a sua sociologia do direito ilustra teórica e empiricamente uma das teses centrais de sua 
sociologia geral a respeito do processo de racionalização das relações sociais como elemento distintivo da 
cultura ocidental. 

Para Weber - em posição diametralmente oposta a Hegel e a Marx –, não existe um sentido imanente 
à história, e tampouco esse sentido pode ser capturado pelo método científico. Na verdade, a própria ciência 
é desprovida de um significado ou sentido último. De acordo com o autor, “nenhuma ciência é absolutamente 
livre de pressuposições e nenhuma ciência pode provar seu valor fundamental ao homem que rejeita essas 
pressuposições”8. Desse modo, ele parte de um pressuposto de natureza metodológica, cuja função central, na 
análise, é prover a teoria generalizante dos sociólogos de conceitos e noções capazes de captar os aspectos 
particulares, empíricos, das ações sociais concretas. A maneira como Weber trabalha metodologicamente o 
conceito de historicidade tem relação com a forma peculiar como ele articula as perspectivas micro e macro-
sociológica em sua análise: a Sociologia, na condição de ciência, deve ser capaz de produzir seu conhecimento 
a partir de um conjunto normativo de procedimentos e controles e deles extrair conceitos e modelos 
operativos para entender a ação social. No entanto, a produção de categorias analíticas (generalizantes) só 
pode ser feita a partir do exame de casos particulares não redutíveis, por princípio, uns aos outros.

 Em sua análise do Direito, Weber procura combinar, então, em seu método de investigação, o 
racionalismo científico típico, classificatório e generalizante, mais identificado com as ciências naturais, com 
a perspectiva historicista, que captura os movimentos particulares e singulares que guardam a integridade de 
cada fenômeno social concreto. Desse modo, Weber defende que as condições de produção do conhecimento 
não são distintas e que uma boa teoria científica deve fazer progredir o saber, e não prestar devoção a algum 
pretenso ideal de conhecimento. Sugere, nesses termos, que nenhuma ciência serve de modelo às outras na 
medida em que - em virtude de seus próprios pressupostos – todas são autônomas. Nesse sentido, o método 
6  Os principais tópicos esboçados no presente texto já foram levantados no final da década de 1990, sucintamente, por um dos autores do texto. Ver 
GAGLIETTI, M. 1999. p. 83-91.

7  A tese fundamental da Sociologia do direito, publicada em obra póstuma, Economia e sociedade (1999), tem sido repetida à exaustão e encontra-se bem 
sintetizada em Freund (1987, p. 178): “A idéia dominante nessa análise: expor as fases e os fatores que contribuíram para a racionalização peculiar à civilização 
ocidental”.

8  WEBER, 1982, p. 181.
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weberiano é adequado à análise dos fenômenos sociais porque torna evidentes os nexos causais entre a ação 
e os significados atribuídos a ela pelos agentes sociais.9 

 Percebe-se, a partir disso, que a Sociologia do Direito de Weber enfatiza a noção de singularidade 
histórica. A racionalização em Weber é apenas uma fração do processo mais amplo de intelectualização: “O 
progresso científico é uma fração, a mais importante, do processo de intelectualização que estamos sofrendo 
há milhares de anos [...]”10. Assim, deduz-se que “racionalizar”, segundo Weber, significa entender de maneira 
abstrata um fenômeno, reproduzir mentalmente, reconstruir intelectivamente um ato ou uma situação. Por 
decorrência, agir racionalmente não significa, para ele, agir em conformidade com os fundamentos últimos da 
razão. A racionalidade é apenas um método, entre tantos, utilizado pelos indivíduos para orientar suas ações. 
Portanto, quando o autor fala em processo de racionalização das sociedades ocidentais, ele fala da crescente 
importância para os indivíduos dessas sociedades de produzirem explicações para os fenômenos de acordo 
com princípios lógicos e abstratos (racionais)11.

A racionalidade é, por assim dizer, uma comunicação - um processo intersubjetivo - pelo qual se 
tornam “evidentes”, para uma pluralidade de indivíduos, as conexões que se estabelecem entre determinados 
objetivos e os meios de alcançá-los. A ação racional assinalada por Weber12 é aquela em que os indivíduos 
procuram explicitar as conexões de sentido entre as suas ações e os seus objetivos assumidos como 
tal. Por esse motivo, a ação orientada racionalmente por um fim distingue-se dos demais tipos de ações 
orientadas pela intuição (“emocional”, “receptivo-artística”). Toda racionalidade é, nesse sentido, contextual, 
e não manifestação de essências. Daí a compreensão de Weber de que uma ação racional possa servir a 
uma finalidade substantivamente irracional. Dessa maneira, tem-se como ponto de apoio para a análise da 
Sociologia do Direito de Weber a interpretação acerca do processo histórico e peculiar de formação dos 
sistemas jurídicos ocidentais, particularmente, avulta a ação racional. Assim, Weber descreve a construção da 
razão no fluxo irracional de todas as coisas, em uma aproximação novamente com os princípios kantianos 
da razão: “Vivemos como os antigos, quando seu mundo ainda não havia sido desencantado de seus deuses e 
demônios, e apenas vivemos num sentido diferente “13. 

2) ASPECTOS METODOLÓGICOS PRESENTES EM MAX WEBER

O aspecto formal do Direito, com procedimentos racionais - que só alcançou graus elevados de 
desenvolvimento no Ocidente – somente foi possível em virtude do resultado de fatores aparentemente 
díspares, tais como os princípios de administração das ordens religiosas medievais e sua separação contábil 
entre os bens do santo (da ordem religiosa) e os do missionário; os princípios da ordem e da hierarquia 
militar, desenvolvidas juntamente com a noção de segurança da associação militar. Além disso, como uma 
das influências mais remotas, o formalismo jurídico ocidental é herdeiro dos procedimentos mágicos e seus 
ritos altamente formalizados de consultas a oráculos. Ele é, nesses termos, o resultado de uma complexa 
recombinação de princípios e procedimentos racionais e de fins substantivamente irracionais. A própria 
variação das tradições jurídicas ocidentais, por exemplo, a commom law inglesa e o code civil francês, apontam 
para a incorporação de aspectos tradicionais e morais, enfim, materiais, no Direito racional formal. Então, a 
constituição do Direito contemporâneo legalista ocidental não é o resultado de algo como uma acumulação 
primitiva de racionalidade ao longo da história, mas a combinação e a recombinação de tradições, valores e 
racionalidade.  Soma-se a isso a ênfase ao papel atribuído por Weber à atuação política das corporações de 
juristas - especialistas da lei, operadores do direito e estudiosos do Direito, cartórios, magistrados de cortes 
independentes – na atuação decisiva nos processos de formalização da processualística do Direito14.

Assim, a Sociologia do Direito de Weber trabalha com a reconstrução da trajetória da constituição do 

9  FREUND, 1987, p. 32-35.

10  WEBER, 1982, p. 165.

11  Como Weber expressou em seu livro clássico Ciência como vocação, conhecer racionalmente os fenômenos, ser capaz de aplicar o conhecimento 
racional aos mais distintos processos e operacionalizações, “desencantar o mundo”, segundo a sua célebre formulação, não significa necessariamente conhecer mais 
sobre esse mundo: “A crescente intelectualização e racionalização não indicam, portanto, um conhecimento maior e geral das condições sob as quais vivemos” 
(WEBER, 1982, p. 165.). Em suma, dada a natureza interpretativa de todo conhecimento, não é possível um conhecimento perfeito e incontrastável de todas as coisas; 
o conhecimento é sempre provisório e precário, porque necessariamente autoral e subjetivo.

12  WEBER, 1999, p. 4.

13  WEBER, 1982, p. 175.

14  WEBER, 1999, v. 2, p. 23.

Direito racional/formal nas sociedades ocidentais, enquanto forma dominante de administração das relações 
estatais, intra-estatais (isto é, de poder) e civis15. O que o autor descreve não é um processo de constituição 
evolutiva, mas de combinações de princípios organizativos, valores morais, religiosos, filosofias de vida, regras 
de conduta prática, preconceitos e toda uma sorte de elementos que, recombinados com os objetivos da 
administração em seu sentido mais amplo, acabaram por cristalizar uma “institucionalidade” única dentre os 
diferentes processos históricos das diferentes sociedades.

Não menos importante, um último aspecto deve ser ainda mencionado, para demonstrar os vínculos 
do processo de racionalização dos sistemas jurídicos com fins irracionais.  Weber percebe as interações 
entre o Direito e o poder político organizado (dominação), de tal forma que ele localiza o Direito no 
cerne da administração “pública”16. Com relação a essa temática, Weber tem consciência de que cada tipo 
de dominação se expressa por um sistema jurídico peculiar. Assim, as formas que combinam elementos 
diversos dos tipos de dominação com as formas de Direito são as que, de fato, apresentam-se na realidade. 
Por todas essas razões, o sociólogo concebe o direito racional formal como o resultado da combinação e da 
recombinação de elementos básicos e mais ou menos fixos, colocados em um movimento de fluxo e refluxo 
entre os pólos da irracionalidade e da razão, que são consideradas, para todos os efeitos da ação social, 
situacionais e contextuais17. 

3) A COMUNICAÇÃO COMO UNIDADE DO SISTEMA JURÍDICO

A concepção sistêmica do Direito18 pretende explicar os padrões recursivos das interações entre os 
atores sociais, os quais formam sistemas de comunicação que, na realidade, constituem a própria natureza das 
sociedades. Luhmann acena com o seguinte paradoxo para problematizar essa concepção tradicional: “Pode-
se ainda dizer, naturalmente, que os seres humanos agem. Mas desde que isso sempre ocorre em situações, 
a questão que permanece é se e em que extensão a ação deve ser atribuída ao ser humano individual ou 
à situação”19. Assim, Luhmann propõe uma mudança no foco da análise sociológica contemporânea, que 
considera estar sustentada apenas nas ações sociais como construção de sujeitos, entendidos como atores 
sociais. 

Luhmann propõe, em vez da dicotomia todo e parte, a ideia de diferenciação sistêmica, que nada 
mais seria que a repetição da diferença sistema-ambiente, dentro do sistema. Desse modo, a diferenciação 
sistêmica consiste na repetição do código do sistema dentro do sistema. O sentido de homogeneidade, que 
na teoria sociológica tradicional é retirado da noção universal do todo e da parte, ou, em termos sociológicos, 
das noções de indivíduo e sociedade, deve ser substituído, segundo a teoria sistêmica, por um sentido de 
homogeneidade oriundo da reprodução da clivagem sistema-ambiente ao longo do processo de diferenciação 
subsistêmica20. Assim, um sistema diferenciado não é aquele composto por um número extenso de partes e 
pelas relações entre elas, mas aquele que encerra um número significativo de diferenciações sistema-ambiente 
nas suas operações. Cada uma dessas diferenciações, em cada corte considerado, reproduz a integridade da 
clivagem sistema-ambiente21.    

15  Com respeito ao método investigativo (racionalista) da Sociologia, afirma o autor: “Não se pode, portanto, imputar-lhe [ao método racionalista da 
Sociologia] a crença em uma predominância efetiva do racional sobre a vida. Pois nada pretende dizer sobre à medida que, na realidade, ponderações racionais da 
relação entre meios e fins determinam ou não as ações efetivas” (WEBER, 1999, p. 5; grifo no original).

16   “[...] o círculo da administração ‘pública’ abrange três coisas: a criação do Direito, a aplicação do Direito e aquilo que resta de atividades institucionais 
públicas depois de separar aquelas duas esferas (que aqui denominamos governo)” (idem, p. 3).

17  O caleidoscópio, talvez, seja a imagem que melhor traduz esse resultado da combinação de informações oriundas de fontes racionais e irracionalistas 
(tradicional-afetivo-valorativas), na medida em que fragmentos móveis são refletidos em espelhos angulares e longitudinais, produzindo um número infinito de 
combinações e de imagens de cores variadas. Da mesma forma, a constituição dos sistemas jurídicos assume, em sua existência concreta e material (empírica), 
infinitas variações. 

18  Nesse texto, considera-se como perspectiva sistêmica de interpretação do Direito o conjunto de teorias formuladas por Luhmann e Teubner a partir 
da crítica que fazem, especialmente o primeiro, à tradição fenomenológica e ao funcionalismo de Talcott Parsons. Salienta-se, ainda, a “autopoiesis”, desenvolvida por 
Humberto Maturana e Francisco Varela para a Biologia, que também está presente na teoria sistêmica.

19  LUHMANN, 1995, p. xliii. 

20 idem, p. 7.

21  idem, p. 6. 
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Na teoria desenvolvida por Luhmann, o conceito de sistema refere-se a algo que é, em realidade, um 
sistema e que, nesse sentido, assume a responsabilidade de explicar a realidade e testar suas afirmações22. 
Desse modo, a existência de sistemas é factual e, além disso, auto-referencial. O sociólogo destaca que alguns 
sistemas possuem a capacidade de estabelecer relações internas com seus próprios elementos constitutivos 
e de diferenciá-los das relações que mantêm com o ambiente. Entretanto, no limite, não há sistema sem 
ambiente, nem ambientes estruturados que não possam ser percebidos por sua organização sistêmica. Isso 
posto, percebe-se que os sistemas estão orientados pelos seus ambientes não apenas ocasionalmente e 
por adaptação, mas estruturalmente, sendo que não podem, na realidade, existir sem um ambiente. Por 
decorrência, eles constituem-se e mantêm-se enquanto tais ao criar e manter a diferença dos seus ambientes: 
os seus limites com o ambiente servem para regular essa diferença. Sem essa diferença com o ambiente, não 
haveria a auto-referência, porque a diferença é a premissa funcional das operações auto-referenciadas23.

De acordo com Luhmann24, partindo-se da estrutura geral da teoria da sociedade como um sistema 
social funcionalmente diferenciado, o sistema legal deve ser entendido como um de seus subsistemas 
funcionais. Tal sistema, afirma, constitui a si próprio a partir de suas funções determinadas no nível do 
sistema societal. Os arranjos função-sistema requerem total autonomia funcional, pois nenhum outro sistema 
desempenhará as mesmas funções. Nesse sentido, a autonomia não é um objetivo perseguido pelo sistema, 
mas uma necessidade fática. No caso específico do sistema legal, todas as suas unidades elementares, os atos 
legais, bem como a sua unidade como um todo são ativados a partir do que o autor chama de “redução de 
complexidades”. A partir desse processo, os sistemas submetem os estímulos do ambiente aos seus padrões 
próprios de entendimento e processamento sistêmico.

Luhmann absorve, nessa concepção, o conceito de autopoiesis desenvolvido por Maturana e Varela25 
para afirmar que os subsistemas funcionais da sociedade são sempre auto-referenciais, na medida em que 
produzem e reproduzem a si próprios. Eles constituem os seus componentes pelo seu arranjo próprio, o que 
constitui a sua unidade e, portanto, o seu fechamento autopoiético. A extensão do conceito de auto-referência 
do nível agregado da estrutura para o nível dos elementos do sistema constitui, segundo Luhmann, a mais 
importante contribuição da teoria de Maturana e Varela para o entendimento de todo esse processo26.

No entanto, a ideia de que o sistema legal constitui um sistema fechado não deve obscurecer o fato 
de que todo sistema mantém conexões com o seu ambiente. Luhmann formula essa concepção da seguinte 
maneira: o sistema legal é aberto porque é fechado, e é fechado porque é aberto. Assim, a forma particular do 
relacionamento entre o sistema legal e o ambiente societário tem o seu componente e a sua forma própria 
de expressão - a norma - e o seu modo próprio de operação - o código lícito/ilícito. Em outros termos, 
pode haver influência política na legislação, mas somente a lei pode modificar a lei. Exclusivamente dentro 
do sistema legal a mudança das normas legais pode ser percebida como mudança da lei27. Portanto, é sempre 
uma norma que decide quais fatos têm relevância legal ou não. Nesse sentido, o sistema legal é um sistema 
normativamente fechado.

Ao mesmo tempo, o sistema jurídico é cognitivamente aberto, ou seja, é estimulado pelas informações 
do ambiente. No caso específico do sistema legal, ele retira parte de sua dinâmica própria do processamento 
que faz, segundo o seu código, dos estímulos dos demais subsistemas sociais: político, econômico, educacional, 
moral etc. Na verdade, a fricção entre os subsistemas auto-referenciados e o ambiente é o que produz 
informação. Isso não seria possível, no entanto, se o sistema legal fosse apenas um sistema de normas e o 
ambiente fosse apenas cognição. Luhmann28 enfatiza, então, que o sistema legal não é normativo, no sentido 
de ser um sistema cujos componentes são os conteúdos das normas, ou no sentido, ainda, de que eles 
determinam o funcionamento do ambiente, mas sim um sistema de operações legais que usa a sua auto-
referência normativa para reproduzir a si próprio e para selecionar informações do meio. O autor chama 

22  idem, p. 12-14.

23  idem, p. 14. Salienta-se, também, que em termos genéricos essa concepção de sistemas auto-referenciados será utilizada posteriormente por Luhmann 
e por Teubner para explicar o sistema legal. 

24  LUHMANN, 1986, p. 112.

25  LUHMANN, 1980.

26  LUHMANN, 1995

27  LUHMANN, 1986, p. 113

28  idem, p. 114.

de dupla contingência dos sistemas o fato de eles operarem de maneira normativamente fechada, o que 
requer relações simétricas entre os seus componentes, na medida em que um elemento dá sustentação ao 
outro e vice-versa e, ao mesmo tempo, operarem de maneira cognitivamente aberta, sendo que a assimetria 
entre o sistema e o seu ambiente força-os a uma recíproca adaptação e mudança. Os sistemas legais, afirma, 
apresentam uma especial maneira de resolver esse problema ao combinarem disposições normativas e 
cognitivas ao estabelecerem condicionantes para a introdução, no sistema, dos estímulos do ambiente. 

Nesse sentido, as normas legais, diferentemente das concepções de Kelsen e Durkheim, por exemplo, 
não derivam de uma ordem legal factual nem de uma norma fundamental, mas são programas de condicionantes 
para a introdução no sistema dos estímulos (informações) do ambiente29. Desse modo, o sistema legal não 
determina o conteúdo das decisões legais, nem logicamente, nem por intermédio de procedimentos técnicos 
de uma hermenêutica jurídica. Ele opera como um sistema ao mesmo tempo fechado normativamente - o 
que garante a sua manutenção e auto-reprodução - e aberto cognitivamente, no sentido de que está em 
contínua adaptação às exigências do ambiente.

4) PONTOS DE ENCONTRO E DE SEPARAÇÃO NA SOCIOLOGIA DO DIREITO

Teubner, por um lado, procura aprofundar a ideia de sistema de Luhmann e a apropriação que ele faz 
do modelo biológico da autopoiesis para explicar o sistema jurídico. De outro, procura incorporar variáveis 
sociais e políticas de Max Weber, na explicação do fenômeno jurídico, especialmente no contexto do que 
ele chama de processo de “juridificação”. Ao fim e ao cabo, o conceito de reflexividade do Direito surge 
como a contribuição original do autor à teoria sistêmica  vcom que ele procura estabelecer as condições 
da comunicação sistema-ambiente, no caso concreto da interação entre o sistema jurídico e os subsistemas 
social, político e econômico.

Teubner começa redimensionando o próprio conceito de autopoiesis ao afirmar que Luhmann e ele 
trabalham com um conceito caracterizado como por uma “rigidez inflexível”, como um processo de tudo ou 
nada: o Direito ou reproduz-se, ou não se reproduz a si próprio, não existindo algo como uma gradação no 
fenômeno da autopoiesis30. Segundo o autor, a auto-referência e a autopoiesis constituem critérios precisos para 
a caracterização dos sucessivos graus ou etapas de autonomia. Utilizando-se da definição de Gerhart Roth31 
sobre a autopoiesis, o sociólogo afirma que um sistema torna-se crescentemente auto-referencial quando a 
rede de seus componentes sofre modificações do seguinte tipo: maior feedback entre seus componentes, 
plasticidade funcional e estrutural e constituição de novos componentes dentro da rede de componentes32. 
Um sistema jurídico torna-se autônomo, afirma, na medida em que consegue constituir os seus elementos 
– ações, normas, processos, identidade – em ciclos auto-referenciais, só atingindo o termo pertinente da sua 
autonomia autopoiética quando os componentes do sistema, assim ciclicamente constituídos, articulam-se 
entre si mesmos, formando um “hiperciclo” (idem, p. 58-67).

Nesse sentido, a auto-referência e a autopoiesis originam um novo e mais elaborado tipo de autonomia 
do sistema jurídico em virtude da constituição de relações circulares. Essa autonomia de modo algum exclui a 
existência de interdependências causais entre o sistema jurídico e o sistema social33. Essa espécie de autopoiesis 
mitigada é pensada por Teubner a partir da distinção entre três elementos incluídos no processo de aumento 
cumulativo de relações circulares – o hiperciclo – e que fazem da autopoiesis um processo gradativo: a auto-
observação; a autoconstituição e a auto-reprodução. 

De maneira geral, o sociólogo do direito afirma que o grau de autonomia dos subsistemas sociais 
é determinado por uma escala crescente que vai da satisfação da primeira linha de exigências, ou seja, pela 
definição auto-referencial de seus componentes, passa pela incorporação e utilização operativa do sistema dessa 
auto-observação e, finalmente, chega à articulação hipercíclica dos componentes sistêmicos autoconstituídos. 
Para evitar qualquer confusão com alguma teleologia, especialmente presente nas perspectivas historicistas, 
Teubner apressa-se em dizer que esses complexos hiperciclos que constituem os processos de autopoiesis 

29  idem, p. 115-119.

30  “A meu ver, autonomia e autopoiesis deveriam antes ser entendidos como conceitos gradativos” (TEUBNER, 1989, p. 57).

31  apud TEUBNER, 1989, p. 101-104.

32  idem, p. 67.

33  idem, p. 56.
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dos subsistemas sociais não evoluem de acordo com padrões pré-determinados ou em direção à consecução 
de um fim particular34. 

Nesse sentido, a autonomia jurídica abrange não apenas a capacidade do Direito de criar os seus 
próprios princípios, mas também a sua capacidade de autoconstituição de ações, a “juridificação” dos processos 
e a criação de institutos “jurídico-doutrinais”35. Desse modo, a chave para a compreensão da autonomia do 
sistema jurídico reside, segundo o autor, nessa relação tripartite de auto-observação, autoconstituição e 
auto-reprodução. Logo que a comunicação jurídica sobre a distinção básica lícito-ilícito começa a diferenciar-
se da comunicação social geral, ela torna-se inevitavelmente auto-referencial e é compelida a tematizar-se 
a si mesma, tendo como referência as categorias intrinsecamente jurídicas. De uma forma geral, esse é o 
processo que conduz à emergência de círculos auto-referenciais no que respeita a atos, normas, processos 
e à dogmática jurídica, o que, por sua vez, implica uma autonomia maior do sistema jurídico. Assim, esse 
sistema torna-se perfeitamente auto-reprodutivo somente quando os seus componentes sistêmicos - auto-
referencialmente constituídos - encontram-se de tal modo imbricados que atos e normas jurídicas produzem-
se reciprocamente entre si e o processo e a doutrina jurídicos relacionam, por seu turno, essas inter-relações. 

Segundo Teubner, a autonomia jurídica reside no caráter circular da produção do Direito, e não em 
uma simples independência causal relativa ao meio envolvente. Isso, com efeito, não significa negar a existência 
de nexos causais entre os sistemas jurídicos e os demais subsistemas sociais. Constata-se, tão somente, 
em face da característica da circularidade da organização interna do sistema jurídico, que os modelos de 
causalidade explicativos das influências externas respectivas tornam-se necessariamente mais complexos. Em 
vez de uma simples lógica causa/efeito, deve-se utilizar o que Teubner chama de uma lógica de “perturbação”. 
Nesse sentido, os fatores externos capazes de influenciar o Direito devem ser descritos como um problema 
de influência externa sobre processos causais circulares internos36.

Teubner afirma – contrariamente à concepção de autonomia do Direito de Weber, concebida como 
um processo gradativo de construção de um sistema legal baseado em normas jurídicas como representações 
dos valores sociais subjacentes, mas que vão libertando-se simultaneamente desses mesmos valores -, que a 
verdadeira razão deve ser buscada, novamente, no fenômeno da circularidade. Weber procurava explicar esse 
processo invocando como sujeitos dessa aparente vida própria do Direito as elites profissionais jurídicas e a 
disseminação de uma cultura específica e de uma consciência própria dos juristas, o que Teubner afirma não 
ser importante para o entendimento da autonomia do Direito.

 Para Teubner, esse fenômeno deve ser entendido em termos da relação entre auto-referência e 
formalidade: “se as normas são auto-referencialmente constituídas [...], elas tornam-se ‘formais’ no sentido 
de (hetero-) referências para o meio social envolvente e são eliminadas em favor de (auto-) referências para 
si mesmas”37. O autor propõe, então, que esses modelos são, na realidade, complementares, na medida em 
que trabalham uns – conforme afirmam Nonet e Selznick - com variáveis “internas”, enquanto as teorias 
sociológicas (weberianas, marxistas e funcionalistas) operam com variáveis sociais “externas”. Embora 
bastante influenciado pelas ideias de Nonet e Selznick a respeito do Direito Responsivo, que ele admite 
incorporarem elementos de racionalidade material e também de racionalidade reflexiva, com um caráter 
híbrido de elementos repressivos (racionalidade material), autônomos (racionalidade formal) e responsivos 
(formal-material), Teubner afirma que uma limitação do conceito de Direito Responsivo elaborado por esses 
autores é que ele não é capaz de distinguir sistematicamente racionalidade material e racionalidade reflexiva. 
Em vez disso, Teubner opta por um modelo que supõe três tipos de Direito - Formal, Material e Reflexivo - 

34  “As auto-observações surgem, por assim dizer, espontaneamente. Sempre que uma distinção é aplicada a fenômenos sociais, mais cedo ou mais tarde 
acaba também por ser aplicada a si mesma” (ibidem).

35  idem, p. 70-72.

36  Idem, p.73-74.

37  idem, p. 83-84. O modelo explicativo de Teubner é o do Direito Reflexivo (TEUBNER, 1996), à medida que adota a teoria sistêmica e o conceito de 
autopoiesis com o poder explicativo das configurações institucionais concretas (empíricas) do sistema jurídico. No caso específico, o sociólogo polemiza com as 
explicações das correntes weberianas sobre a materialização do Direito e os respectivos efeitos no processo de juridificação das relações sociais no contexto do 
Welfare State. Teubner renega, nesse particular, a explicação que ele atribui a Weber de que o processo de materialização do Direito estaria em descompasso, ou 
seja, seria um processo marginal à tendência histórica da civilização ocidental de racionalização e formalização das relações jurídicas. A ideia de Teubner é produzir 
uma explicação para o fenômeno jurídico que esteja situada a um meio termo entre as teorias sociológicas, em sua opinião excessivamente sociocentradas, como 
as de Weber e as teorias marxistas inspiradas na distinção entre estrutura e superestrutura, e a teoria de Nonet e Selznick (2001), especialmente o conceito de 
Direito Responsivo, com o qual esses autores procuram explicar o mesmo processo, qual seja, as tendências antiformais do Direito contemporâneo, mas a partir 
da crise interna do formalismo jurídico (TEUBNER, 1996, p. 5).

dimensionados por três níveis distintos: racionalidade interna, racionalidade normativa, racionalidade sistêmica). 
Sua intenção é identificar, em cada momento concreto da evolução da sociedade, uma configuração particular 
desses três tipos de Direito. Segundo Teubner, o processo jurídico de reflexão define a autolimitação do 
Direito, mas sempre dentro do contexto de seus vínculos com a realidade social. Ou seja, o desenvolvimento 
de um novo tipo jurídico, reflexivo, é o que explica a capacidade do sistema jurídico contemporâneo de 
sopesar e confrontar os limites internos da racionalidade formal do Direito com as exigências estruturais e 
funcionais das sociedades.

 Munido com esse modelo “alternativo”, assentado na (co)variação de estruturas jurídicas e sociais, 
o autor enfrenta a discussão sobre o fenômeno da “juridicização”. Em primeiro lugar, Teubner, subsumindo 
o argumento historicista e sociologizante da teoria de Weber, afirma que o fenômeno da juridicização é 
histórica e geograficamente limitado aos países europeus que desenvolveram as instituições do chamado 
Welfare State. Portanto, as conexões sociais e políticas do fenômeno descrito são empiricamente verificáveis. 
Esse ponto da explicação atende à exigência do modelo de observar a influência das variáveis externas ao 
sistema jurídico. Ao mesmo tempo, Teubner rejeita, nessa perspectiva sociológica, a descrição que considera 
insuficiente (e estreita) acerca dos vínculos entre as mudanças e as transformações no sistema jurídico e 
aquelas processadas nos padrões das relações sociais38.

5) FUNDAMENTOS CRÍTICOS Á TEORIA SISTÊMICA DO DIREITO

 As críticas à teoria sistêmica do Direito não devem obscurecer as contribuições mais significativas 
desse modelo para a compreensão dos nexos entre o sistema jurídico e as relações sociais. Em primeiro 
lugar, a referida teoria revela um aspecto novo, no mínimo, à Sociologia do Direito, quando analisa a forma 
com que o sistema jurídico cria realidades descortinadas pelo código lícito/ilícito com efeitos sensíveis nas 
comunicações dos indivíduos, incluindo-se, é claro, nas relações sociais. O Direito, nessa perspectiva, não 
representa simplesmente um “indicador externo” das moralidades sociais, como na expressão de Durkheim, 
ou um documento autenticado das relações de dominação entre as classes sociais ou, ainda, um reflexo dos 
interesses estratégicos de grupos profissionais ou de qualquer natureza. Sem desconhecer esses aspectos, 
todos influentes no Direito, nem qualquer outro estímulo do ambiente moral, político, artístico, científico da 
criação dos sistemas jurídicos, a teoria sistêmica problematiza a relação entre o Direito e a sociedade a partir 
do Direito. Isso significa contemplar a forma como o código binário essencial do sistema jurídico, lícito/ilícito, 
determina não apenas a recepção dos estímulos do meio, mas, ao mesmo tempo, condiciona a expressão da 
comunicação e de seus conteúdos entre os agentes sociais.

 De algumas críticas é difícil discordar, como da que afirma que a teoria de Luhmann incorpora 
vários dos pressupostos da teoria sistêmica de Talcott Parsons e que, portanto, fica sujeita ao arsenal de 
críticas já dirigidas ao modelo parsoniano39. As noções de sistema e subsistemas utilizadas pela sociologia 
sistêmica, especialização funcional, cibernética, redução de complexidades (Parsons chama isso de “pautas de 
desenvolvimento da ação”) em tudo se parecem com os conceitos parsonianos para explicação do sistema 
social e da ação social. Assim, talvez os críticos a essa teoria tenham uma parcela de razão ao acusá-la de ser 
ambígua e incapaz de ser testada empiricamente, sendo que, na verdade, só estaria afirmando o que já se sabe 
sobre o sistema jurídico, porém utilizando uma linguagem desnecessariamente complicada. Todavia, Luhmann 
foi ainda mais radical do que o próprio Parsons na concepção do sistema: na sua versão, a unidade básica da 
análise sociológica, ou a unidade básica do sistema, são as comunicações e não as ações individuais pautadas 
pelos subsistemas, como em Parsons. Nesse aspecto, Luhmann distancia-se ainda da Sociologia compreensiva 
de Max Weber e das perspectivas fenomenológicas de maneira geral, que concebem a ação social como 
resultado dos sentidos construídos intersubjetivamente pelo esforço interpretativo dos sujeitos da ação. Em 
Luhmann, a concepção de que os padrões recorrentes da ordem são dados pelos códigos da comunicação 

38  A fim de fazer avançar essas explicações parciais (sociológicas) do fenômeno, Teubner introduz um outro eixo na sua análise, o qual guarda relação com 
os estudos de Nonet e Selznick: a repercussão dos elementos internos ao Direito na configuração de uma determinada institucionalidade das relações sociais. 
Nesse nível do problema, Teubner identifica uma tensão entre dois processos que ele formula como um paradoxo  (TEUBNER, 1989, p. 72). Em primeiro lugar, 
o processo de “autonomização” do Direito reflete-se no avanço do formalismo jurídico e da sistematicidade interna como expressão do Direito. Depreende-
se disso que é resultante das exigências crescentes de especialização funcional dos sistemas sociais. Em segundo lugar, o processo diz respeito à incorporação, 
igualmente progressiva, de princípios de justiça material e de seus conteúdos de justo, bom e correto aos processos judiciais. A juridicização, nesse sentido, não 
significa simplesmente um crescimento do Direito, mas designa um processo pelo qual o Estado de Bem-Estar Social (Welfare State) engendra um tipo jurídico 
novo: o Direito Regulatório, emergindo da fricção entre os processos internos e externos dos diversos subsistemas sociais. A juridicização, nesse contexto, pode 
ser apenas a expressão mais evidente desse processo de re-acomodação dos subsistemas em função dos estímulos externos, no caso específico dos países que 
experimentaram o Welfare State.

39  NELKEN, 1987.
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sistêmica é o que permite a incorporação à teoria do autor do conceito biológico de autopoiesis utilizado para 
explicar os sistemas sociais e, posteriormente, o subsistema legal.

 Um segundo tipo de crítica à teoria sistêmica condensada nos trabalhos de Friedman e Lempert 
diz respeito ao caráter evolucionista de suas proposições. Essa crítica volta-se aos pressupostos esboçados 
por Teubner relacionados, inicialmente, às noções de “reflexividade” e “historicidade”, na medida em que - à 
maneira dos empiristas - concebe o Direito autopoiético em contextos reais e concretos. Desse modo, Teubner 
parte da interpretação da Sociologia do Direito de Max Weber, imputando-lhe um diagnóstico segundo o 
qual o Direito contemporâneo, no início do século XX, experimentaria um desenvolvimento marcado pela 
tensão entre duas tendências contraditórias: de um lado, o sistema jurídico reforça sua especialização formal, 
seu profissionalismo e sua sistematização interna e, por outro, a tendência de materialização caracterizada 
pela internalização de elementos éticos, morais e de postulados democráticos aos processos judiciais.  
Nesses termos, a tensão entre formalismo e materialização característica do processo de judicialização 
não é intrinsecamente bom ou ruim, mas um processo incontornável, porque relacionado ao fenômeno da 
crescente especialização funcional das sociedades e da repercussão disso no sistema jurídico.

 Há, ainda, o fato de que nas fricções subsistêmicas, na forma especial como os seus códigos próprios 
interagem com repercussões recíprocas nos desdobramentos internos de cada um dos subsistemas, não é 
apenas a realidade social de atores que produz Direito, mas o inverso também ocorre: o Direito cria realidades 
sociais, no sentido de que o código lícito-ilícito enseja que os atores reordenem suas ações e expectativas 
conforme a lógica jurídica subjacente às interações40. A teoria sistêmica, portanto, permite a compreensão de 
processos coletivos, empiricamente constatáveis, em que o leitmotiv da ação não está originalmente localizado 
em forças macro ou micro-sociológicas, mas no próprio código sistêmico do Direito.

 Percebe-se, assim, que a análise sistêmica de Luhmann e Teubner representa uma contribuição 
importante e original ao acervo teórico da Sociologia do Direito. Como se procurou demonstrar, ela 
problematiza a natureza dos vínculos postulados pela teoria sociológica tradicional entre a organização social 
e a organização do Direito. Assim, desfaz, com muita propriedade, a hipótese clássica dessas teorias a respeito 
dos vínculos mecânicos entre os interesses materiais e políticos de grupos e classes sociais e a constituição 
do sistema jurídico. Em seu lugar, propõe um sofisticado modelo que consegue, com rara competência, 
identificar movimentos especiais resultantes das fricções entre os subsistemas sociais: político, econômico e 
jurídico. A ideia da autopoiese do Direito, despida de seus elementos mais biológicos, identifica um processo 
totalmente distinto daqueles observados e analisados exaustivamente pela Sociologia tradicional e que 
enfatizam a influência da realidade social na constituição do Direito. Ao invés disso, a teoria sistêmica afirma 
uma dupla via na interação desses elementos, de modo que também o Direito (o sistema jurídico stricto sensu) 
produz realidade social. Por fim, conclui-se que as possibilidades de aplicação da teoria sistêmica do Direito 
podem ser ampliadas, com efeito, se se tomar o seu acervo conceitual não como traduções de realidades 
factuais, mas como recursos interpretativos da linguagem dos fenômenos jurídicos e de sua efetividade, de 
como esses fenômenos não apenas reagem aos estímulos externos - das realidades, mas como eles, em seus 
signos próprios, constituem o real.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A MEDIAÇÃO COMO EMERGÊNCIA DE UM PARADIGMA NA PACIFICAÇÃO SOCIAL 
COM EMPOWERMENT  &  RECOGNITION  

 As questões teóricas abordadas podem contribuir na pesquisa empírica em tela à medida que os 
aspectos metodológicos tenderão a captar o real junto ao Projeto Justiça Comunitária, que está formando 
mediadores sociais em dois bairros de Passo Fundo (Rio Grande do Sul, Brasil).  O sentido da formação 
de um sistema é precisamente o de contribuir para uma redução da complexidade e da alterabilidade do 
mundo em um grau que torne possível um agir humano provido de sentido. Assim, seria prudente adotar 
uma postura transformadora na gestão do conflito, distanciando-se, em certa medida, da construção de 
acordos como propósito primeiro e privilegiando a transformação do conflito: de postura adversarial a um 
procedimento colaborativo. Esse tipo de ação prima pela gestão do conflito por meio do fortalecimento 
das pessoas envolvidas no que tange à ampliação do grau de responsabilidade das partes e, sobretudo, do 

40  Primeira vez em que um dos autores escreveu acerca do “poder simbólico”, referindo-se a Pierre Bourdieu no campo jurídico no qual o direito cria 
realidades. Para maiores informações, ver GAGLIETTI, M. 1999. p. 83-91.

reconhecimento do outro enquanto uma unidade humana na diversidade. Portanto, o fortalecimento próprio 
– empowerment – está baseado na identificação dos reais interesses e necessidades de cada uma das pessoas 
que concordam em participar das sessões de mediação, ao passo que o reconhecimento do(s) outro(s) – 
recognition  – está voltado para a identificação dos reais interesses, necessidades e valores do(s) outro(s). 

 Talvez esses sejam os ganhos sociais mais significativos propiciados pelo diálogo via mediação, na 
medida em que o diálogo entre ser atendido e atender, desde que possível, é transformador e se traduz 
em encontrar uma resposta ao conflito como uma consequência natural para aqueles que genuinamente 
vivenciaram empowerment e recognition. Desse modo, a autocomposição traduzida na solução das controvérsias 
transforma-se em consequência, e não em objeto na mediação transformativa. Propõe-se, nessa direção, um 
formato de trabalho que inclui as duas vertentes anteriores: cuidar da construção do acordo e, em paralelo, 
da relação social entre os envolvidos. 

 Ressalta-se que as técnicas mais utilizadas nesse início do Projeto Justiça Comunitária são aquelas de 
comunicação não-violenta e de mediação em um cenário sistêmico – visão sistêmica do conflito e da interação 
entre mediandos, sua rede social, e mediador, comentada anteriormente –, enfatizando-se, sobremaneira, 
a construção social dos envolvidos e as suas redes sociais de pertinência. O que se tem observado nos 
primeiros 90 dias de trabalho de mediação está voltado à facilitação do diálogo entre as pessoas envolvidas 
no conflito e que solicitaram a intervenção de um terceiro, no caso, o mediador. 

 Por fim, a pesquisa, para alcançar êxito, parte das representações sociais dos dez mediadores dos 
bairros Zachia e Valinhos. Ressalta-se, nesse sentido, que a teoria das representações sociais dedica-se à 
investigação e à compreensão do fenômeno, o que o psicólogo social Serge Moscovici concebeu como 
representações sociais:

Um sistema de valores, idéias e práticas, com uma dupla função: primeiro, estabelecer 
uma ordem que possibilitará às pessoas orientar-se em seu mundo material e social e 
controlá-lo; e, em segundo lugar, possibilitar que a comunicação seja possível entre os 
membros de uma comunidade, fornecendo-lhes um código para nomear e classificar, 
sem ambiguidade, os vários aspectos de seu mundo e da sua história individual e 
social41. 

Dessa forma, as representações sociais podem ser compreendidas de forma resumida como conjuntos 
de ideias, sentidos e símbolos construídos socialmente e que interferem diretamente na compreensão de 
mundo dos sujeitos, e, consequentemente, na sua maneira de se comportar frente a um determinado objeto, 
situação ou fenômeno. Essa construção é feita de maneira dinâmica e, principalmente, social, por intermédio 
da comunicação e vivência diária dos sujeitos e das comunidades. A principal função das representações sociais 
é, assim, nortear o sujeito para que algo não-familiar se torne mais familiar e, portanto, mais compreensível 
e menos ameaçador.42 Dessa maneira, as representações sociais sobre justiça e temas relacionados a ela 
influenciam diretamente as interações cotidianas que as envolvem. Por exemplo, tais representações podem 
ter impacto direto na decisão de uma pessoa em procurar ou não o sistema judiciário para solucionar um 
problema. Se a representação que esse cidadão possui é de que o sistema judiciário é eficaz e justo, é provável 
que o busque; se, pelo contrário, ele entende o sistema como lento e negligente, talvez prefira não acioná-lo.

Na teoria das representações sociais, todos os saberes são entendidos como produções sociais, 
construídos de maneira sócio-histórica e dinâmica, não sendo possível considerar um tipo de conhecimento 
como mais ou menos útil ou evoluído do que o outro. Um mesmo acontecimento ou objeto pode gerar 
representações extremamente distintas em pessoas de grupos socioculturais diferentes, e representações 
significativamente semelhantes (mas não completamente idênticas, considerando a influência da dimensão 
individual) quando o acontecimento ou fato é compreendido por sujeitos pertencentes a uma mesma 
comunidade. 

Além dos aspectos elencados, destaca-se, ainda, que a teoria das representações sociais está 
intimamente relacionada à psicologia social, que tem um importante papel no estudo do fenômeno da justiça. 
Eveline Assmar43 afirma que desde seu aparecimento, na década de 1960, a área da psicologia social da justiça 

41  MOSCOVICI, 2003, p. 20.

42  MOSCOVICI, 2003; JOVCHELOVITCH, 2008.

43  ASSMAR, 2005, p. 443.
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“vem se preocupando em demonstrar o papel crucial que os valores, crenças e sentimentos sobre o que é 
justo ou injusto têm sobre as ações humanas”. 

A pesquisa realizada por Borges44, por exemplo, sobre as representações sociais da criminalidade e 
do “fazer justiça” encontrou um forte discurso de busca pela ordem por meio da punição e dos aparelhos 
de controle. Ele também verificou a presença de uma representação bastante depreciativa sobre o sistema 
judiciário brasileiro, que não supre as necessidades e reivindicações relativas à justiça por parte da sociedade. 

Já a investigação de Shimizu e Menin45 sobre as representações sociais de lei, justiça e injustiça de jovens 
demonstra algumas tendências interessantes: a justiça aparece representada, sobretudo, como um direito que 
precisa ser garantido pela lei e “o julgamento representa a forma institucional mediante a qual ela cumpre seu 
papel”46. As autoras também constataram que “os jovens brasileiros demonstram um menor esclarecimento 
em relação às leis e, consequentemente, um maior distanciamento e uma postura mais submissa, passiva e 
fatalista em relação a elas”47. 

No contexto da implantação da Justiça Comunitária em Passo Fundo – RS, os mediadores comunitários 
do bairro José Alexandre Zachia foram entrevistados a fim de se identificar algumas das representações 
compartilhadas no bairro. Tais entrevistas foram analisadas, fazendo-se, para tanto, uso do método de análise 
de conteúdo48.  Considerou-se tal investigação necessária para potencializar a intervenção no bairro, para que 
o Projeto Justiça Comunitária se aproxime mais das necessidades e das expectativas dos moradores e consiga 
dialogar com sua forma de compreender o mundo.

Inicialmente, foi realizada uma série de perguntas que tinham como objetivo traçar uma contextualização 
do bairro na visão dos mediadores, inserindo o tema da justiça.

Na sequência, foi aplicado um teste de associação de palavras desenvolvido especificamente para 
este fim.49 Nele, uma série de palavras-estímulo foi apresentada ao participante, que era instruído a falar 
livremente sobre o que dado termo lhe evocava – imagens, sentimentos, situações, ideias. As palavras-estímulo 
apresentadas foram: justiça, injustiça, lei, juiz, Brigada Militar, violência, mediação, direitos, conflito e paz. 

De forma geral, verificou-se a presença de uma representação social de justiça como algo ainda 
precário e insuficiente. O sistema judiciário é associado, frequentemente, à lentidão e à injustiça social. Os 
mediadores reconhecem que, às vezes, a justiça funciona, mas que isso ocorre apenas em uma minoria 
de casos. Compreendem que, com frequência, as desigualdades socioeconômicas pesam sobre as decisões 
judiciárias, que acabam favorecendo os cidadãos ricos e oprimindo os pobres.

A percepção de insuficiência e discriminação também se estende às forças policiais da Brigada Militar. 
Os participantes reconhecem a importância da atuação dos policiais para a segurança pública no bairro, mas 
relatam que ela não supre as demandas da comunidade, pois quando é chamada, costuma demorar muito para 
chegar ao local do problema. Em menor intensidade, também surgiu a questão do abuso de poder sobre as 
pessoas pertencentes a classes socioeconômicas desfavorecidas, das “vilas”.

Em relação à temática da injustiça, vários problemas sociais foram citados – em especial a questão da 
drogadição e dos problemas de violência e saúde que a acompanham. 

A mediação de conflitos é percebida por todos os participantes como uma esperança para a promoção 
da paz e do diálogo. Eles encaram, assim, a mediação como um processo bastante positivo e que poderá ajudar 
no desenvolvimento e na construção do bem-estar da comunidade.

De forma geral, portanto, foram encontradas representações sociais compartilhadas pelos mediadores 
comunitários que revelaram uma percepção negativa sobre o sistema de justiça brasileiro atual, percebido 
como deficiente e desigual no atendimento das demandas populares. Por isso, um modelo mais inclusivo 
e participativo de justiça é visto com bons olhos por esses líderes, consistindo em um meio de resolver 
conflitos e promover a paz nas famílias e comunidades.

Por fim, no que se refere à mediação praticada no Projeto Justiça Comunitária, constata-se que o 
enfoque pós-freudiana nos permite a constatação de que as relações sociais são heterógenas, conflituosas e 
dialógicas, cabendo ao sujeito reconhecer que as identidades são relacionais, se constituem e se desconstituem, 
num processo continuado de identificações. E que há necessidade de se reconhecer a incompletude humana, 

44   BORGES, 2009

45  SHIMIZU E MENIN, 2004

46  SHIMIZU & MENIN, 2004, p. 243.

47  SHIMIZU & MENIN, 2004, p. 245.

48  BARDIN, 2009.

49  Com base nos trabalhos de  SHIMIZU E MENIN (2004) e de BARDIN (2009).

as diferenças e a imperiosidade dos homens conviverem, respeitando os diferentes, sem imaginar vínculos 
inexpugnáveis como quer nos fazer ver alguns discursos fundados em ideologias que apresentam as relações 
sociais como plenas de perfeições e verdades.
 Ao reconhecer o conjunto de direitos humanos que compõe a cidadania, para efeito de satisfazer 
as necessidades da comunidade, o Estado foi se estabelecendo como objeto de desejo (o objeto ideal). Na 
modernidade o Estado passou a ser o guardião dos direitos e, por atribuição, decidir sobre todo e qualquer 
conflito juridicizado na forma da lei. Pretendeu, assim, proporcionar segurança aos cidadãos. O discurso da 
cidadania, enquanto discurso inscrito no Estado nacional, encarregou-se a tornar presente algo que está 
ausente. Assim, o Estado (significante 1) projeta sua fórmula para o nível do poder político e solicita o gozo 
sobre a Pátria mãe (o significante 2). Qual mãe? Aquela que, simbolicamente, representa o lugar seguro, 
protegido, uma espécie de “útero materno” para os cidadãos50.

O cidadão moderno, pode se dizer, foi coberto por um manto ideológico, funcionando como lugar 
ideal, de onde as pessoas formariam um corpo comum: a nação. A nação funcionando como o “ventre” que 
albergaria a sociedade de cidadãos, e se “gerou” o Estado. Diferentemente dos cidadãos antigos, o cidadão 
na modernidade faz parte de uma cadeia discursiva e ocupa um papel instrumental de alienação. 51 Por 
isso o Estado-nação pode expressar o lugar do Pai, de seu saber, transitando entre a massa e o sujeito. Na 
perspectiva social, para a cidadania, representou o ideal de justiça e de união inscrita na pulsão de vida e 
constitui o corpo coletivo dessa sociedade. 

 Mas na forma atual de sociedade impõem-se novos esforços de democratização local e global, em que 
o exercício e a realização da cidadania implicam relativizar e revisar ao mesmo tempo antigos valores que 
construíram os conceitos de nacionalidade, cidadania, liberdade, igualdade, autodeterminação de comunidades 
entre outros, a fim de dinamizar procedimentos democráticos de convivência a partir do diálogo permanente 
entre pessoas e comunidades.

 Porém, a cidadania não se sustenta somente nas experiências ideologizadas: povo, território, símbolos, 
idiomas, tradição. Cidadãos são seres humanos concretos que possuem envolvimentos reais no mundo da 
vida. Dado que a cidadania possui vincularidade genética com a dignidade humana, com os direitos humanos, 
e carrega consigo um potencial de autonomia. A mediação, como mecanismo de realizar a cidadania, está para 
além de um sistema estatalizado e processualístico,  no qual um  o juiz chama para si a responsabilidade de 
tomar a decisão sobre o problema das partes conflitadas, sem reconhecer a dimensão pedagógica de uma 
futura recomposição. A cidadania se liga à mediação na medida em que proporciona as partes experiências 
de autonomia, da reconstrução simbólica do conflito, tratando de suas razões e capacitando as pessoas a 
manejarem, individual e coletivamente, suas diferenças. Por esse aspecto pode-se compreender a cidadania 
como uma prática do diálogo e do reconhecimento sobre bases da solidariedade como bem coletivo.

Para efeito inicial de entendimento da relação entre cidadania e mediação, adianta-se o significado pelo 
qual  a mediação: sempre que duas ou mais pessoas estiverem em situação de conflito e não disponham das 
condições próprias para resolver a desavença, se tornam titulares de uma pretensão de ajuda e acompanhamento 
dos meios necessários, para que possam mediar uma solução que repercuta sobre a dignidade de suas vidas. 
Assim, a mediação constitui uma prática/terapêutica que pode contribuir para a construção da autonomia e à 
realização da cidadania. Porém, trata-se de uma modalidade de mediação adequada aos tempos atuais, que se 
pretende humanizado. Uma mediação transformadora diferente da mediação entendida pelo senso comum – 
como sinônimo de acordo. De base ecocidadã, a mediação vai substituindo as formas coercitivas de resolução 
de conflitos de base positivo/legal/estatal52. 

Desse modo, a mediação é concebida como práticas de autoconstituição de vínculos socioculturais 
que instrumentalizam a realização da cidadania. A mediação encaminha a produção dos meios indispensáveis a 
auto-compreensão da diferença entre indivíduos e/ou grupos sem a necessidade da intervenção de terceiros, 
sempre que afetados por um conflito. Afirmam-se, neste período de tempo pós-juridicista e adversarial, as 

50  Conforme JURANVILLE  (1987, p. 119), lendo Lacan.

51  Sabe-se que o cidadão possui um gozo que é o fálico, regido pela castração. Assim, pode-se conviver em sociedade. Segundo Freud, a vida social é 
possibilitada dessa forma. E o discurso da cidadania pretende levar o cidadão a um gozo que está sempre a sua espera. Nesse sentido, MELMAN (1992: 131) diz 
tratar-se de “um regime de significante onde ficamos, enquanto neuróticos, absolutamente tranquilos, porque nosso mundo é orientado por um vetor [...].É este 
o princípio que faz com que sejamos animais particularmente domésticos [...]; o significante nos levará a um gozo que está ali, que nos espera”. Apesar de algumas 
necessidades serem constitutivas do sujeito, não sendo criadas pela sociedade, as manifestações específicas dessas necessidades e o modo pelo qual se realizam são 
determinados pelas condições sociais objetivas em que ele vive.

52  WARAT, p. 1998,
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práticas de amor solidário, de auto-composição das possibilidades de compreensão do outro.

Compreendida na perspectiva da realização não tutelada da cidadania, a mediação representa uma 
fuga de sentido na direção da autonomia individual e coletiva dos sujeitos que compõem a diversidade da 
sociedade de cidadãos. Vai se fazendo concreta a capacidade de as pessoas auto-determinarem-se em suas 
inter-relações no cotidiano do mundo da vida. Uma experienciação que viabiliza o trânsito para a autonomia, 
é sempre uma descoberta do outro da alteridade. Nesses termos, a mediação, como forma de resolução 
não formal para resolver conflitos inter individuais e inter grupais, implica envolvimentos e compreensão das 
incompletudes humanas.

O mediador constrói o contexto/ambiente para que as partes dialoguem; identifiquem os gargalos 
da comunicação, que, de modo geral, são os pontos críticos das emoções obstruídas ao Eros, a fim de 
convergir o entendimento na direção dos interesses dos conflitados. Criar as situações em potência das 
alternativas possíveis encaminha a solução do conflito, e permite que a solução aconteça de forma duradoura. 
Diferentemente de uma decisão judicial, a mediação resolve o conflito, sem vitórias, sem derrotas, de um e de 
outro. Assim a função do mediador é a de ajudar as pessoas envolvidas em um conflito, para que viabilizem 
um ponto comum, de facilitação do entendimento. O mediador funciona como um indicador de um rumo 
possível para o conflito.

A mediação não considera o “homem da moral” – certo ou errado / culpado ou inocente – a mediação 
trabalha com a possibilidade do entendimento; é um processo de gestão humana de conflitos, no qual intervém 
um terceiro para construir uma situação possível ao (re)estabelecimento das condições para que o amor se 
faça efetivo na vida das pessoas. De modo que a construir as bases sobre as quais se sustentará a realização 
da cidadania e a vida social.

As práticas culturais atuais têm reproduzido demasiadamente e de forma ampliada a competição, 
fazendo com que as pessoas percebam a vida como uma grande disputa, se envolvendo numa lógica de 
ranking, pela qual se estabelecem, naturalizados, os “locais” sociais a cada um e a todos. Criam lugares onde 
se pode encontrar a felicidade, como se possível fosse, encontrá-la fora do sujeito. “Vivemos uma cultura pré-
moldada (...) que personifica os objetos e coisifica as pessoas”53.

Os instrumentos mediadores transformam os desejos e as necessidades dos conflitados, possibilitando 
a interação, o diálogo e o entendimento, poupando as partes de um desgastante enfrentamento. Diferentemente 
dos demais tipos de acordo, que tomam o conflito como um problema que merece a correção e um ajuste 
comportamental, a mediação aqui tratada reconhece num primeiro plano a dimensão da alteridade e da 
diferença, e a possibilidade da (re)composição dos vínculos socioafetivos rompidos. É nesse sentido que o 
processo possui base psicoterapêutica e de emancipação das práticas de cidadania.

O desafio em refletir a mediação como cultura, implica tomar a cidadania e os direitos humanos como 
uma realização das pessoas e evidencia o descompasso do paradigma oficial. Trata-se do reconhecimento do 
outro da alteridade, para além das pretensões individuais que reduziu a solução dos conflitos interindividuais 
e grupais, na forma estatalizada de decidir qual parte ganha ou perde, sem recompor/resolver os vínculos 
afetivos rompidos.

 Evidencia-se que o modelo oficial consolida, na sua forma, a prática da competição e dos modos 
naturalizados de dominação da sociedade por meio da lei estatal.  De fundo moral e de compreensão 
simplista, o maniqueísmo do certo e do errado, do culpado e do inocente, do ganhador e do perdedor, 
constitui os contornos e os limites das decisões. 

A mediação é mecanismo adequado para trabalhar situações provocadas por olhares divergentes ou 
excludentes entre pessoas e/ou grupos de pessoas. Os critérios haverão de serem reconhecidos em domínios 
significativos próprios das verdades internas de cada um dos conflitados. Evidencia-se, nesses termos, que um 
ambiente de mediação é sempre uma reflexão que nos convida a visitarmos um mundo diferente ao nosso, 
um reconhecimento do mundo do outro.

Por certo, a mediação será um caminho de fuga do mundo da ficção normativista estatal, e vai elaborando 
e inaugurando novos espaços pedagógicos de autonomia e de realização da cidadania. Consolida, assim, um 
patamar reflexivo, um processo dialogal de entendimento e de sustentabilidade das relações humanas. Talvez, 
no Projeto Justiça Comunitária em foco, se consiga apreender um pouco mais acerca da auto-composição 
53  WARAT, 2001, p. 59.

dos vínculos afetivos no sentido da prática do que se poderia denominar de terapia do reencontro, que a 
mediação institui, ao localizar, detectar essas estruturas fundamentais da chantagem emocional, trabalhá-
las, tentando que a parte aprisionada pela dominação emocional, recupere sua auto-estima. Na verdade, 
convidam-se as pessoas a fazerem uma viagem a elas mesmas. Nesse sentido, a terapia do reencontro é uma 
tentativa de transformar vínculos conflitivos em vínculos amorosos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

BARDIN, Laurence: Análise de conteúdo. 4ª ed., revista e atualizada. Lisboa, Portugal: Edições 70, 2009.

BERTASO, João Martins. Devir-cidadania: as (im) possibilidades na leitura freudiana. 1998. Florianópolis: UFSC/
CPGD. Dissertação (Mestrado em Direito), Universidade Federal de Santa Catarina. 

BORGES, Guilherme Almeida: Crime e castigo nos modos de “Fazer Justiça”: Um estudo sobre Representações Sociais 
da Criminalidade Urbana, Punição e Justiça. Dissertação de Mestrado. Brasília: Universidade de Brasília, 2009. 
Disponível em: <http://repositorio.bce.unb.br/bitstream/10482/5272/1/2009_GuilhermeAlmeidaBorges.pdf> 
Acesso: 10 mar. 2011. 

BUSH, Baruch, Robert A.; FOLGER, Joseph P. The promisse of mediation: the transformative approach to conflict. 
San Francisco: Jossay Bass, 2004. 

CAPRA, Fridjof. O ponto de mutação. São Paulo: Cultrix, 1982. 

FLEIG, Mário. Psicanálise e Sintoma Social. São Leopoldo: UNISINOS,1997.

FREUND, J. Sociologia de Max Weber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1987.         

FREUD, Sigmund. Trad. Jayme Salomão. Cinco Lições de Psicanálise; A História do Movimento Psicanalítico; O 
Futuro de Uma Ilusão; O mal-estar na Civilização; Esboço de Psicanálise (Os Pensadores), São Paulo: Abril 
Cultural. 1978.
________. Para Além do Princípio do Prazer. Trad. Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago,1976.
FURTH, Hans G. Conhecimento Como Desejo: um ensaio sobre Freud e Piaget. Porto Alegre: Artes Médicas, 
1995.
GAGLIETTI, M. O discurso jurídico como articulador da sociedade. Serviço Social e Sociedade, São Paulo, v. 60, 
p. 83-91, 1999.

GUIRADO, Marlene. Psicanálise e Análise do Discurso: matrizes institucionais do sujeito psíquico. São Paulo: 
SUMMUS, 1995.
JOVCHELOVITCH, Sandra: Os contextos do saber: representações, comunidade e cultura. Coleção Psicologia 
Social. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.
JURANVILLE, Alain. Lacan e a Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1987.
HARARI, Roberto. Uma Introdução aos Quatro Conceitos Fundamentais de LACAN. São Paulo: Papirus, 1990.

LUHMANN, N.  Sociologia do Direito. V. I e II. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983.         

_____. The Self-Reproduction of Law and its Limits. In : TEUBNER, G. (ed.). Dilemmas of Law in the Welfare 
State. New York : W. Gruyter, 1986.         

_____. The Unity of Legal S istem. In : TEUBNER, G. (ed.). Autopoietic Law : A New Approach to Law and 
Society. New York : W. Gruyter, 1988..         

______. Ecological Communication. Cambridge: Chicago University Press, 1989.
____ .  A Posição dos Tribunais no Sistema Jurídico. In: Revista AJURIS, Porto Alegre, v.
49, jul. 1990.
______. Sociologia del riesgo. Guadalajara: Universidad Iberoamericana, 1992.
______; DE GIORGI, Raffaele. Teoría de la Sociedad. Universidad de Guadalajara: Jalisco, 1993.
______. O Enfoque Sociológico da Teoria e Prática do Direito. In: Sequência, n. 28, jun. 1994.

_____. 1995. Social Systems. Stanford : Stanford University.         

______. La Clausura Operacional de los Sistemas Psíquicos y Sociales. In: El Final de los Grandes
______. Teoria Política en el Estado de Bienestar. Madrid: Alianza Universidad, 1997.



865864

Proyectos. H.R. Fischer; A. Retzer; J. Schweizer (comp.), p. 114-27, Barcelona: Gedisa Editorial, 1997.
______. Paradox of Observing Systems. In: Theories of Distinction: redescribing the descriptions of
modernity. Stanford: Stanford University Press, 2002.
______. The Third Question: The Creative Use of Paradoxes in Law and Legal History. In: Journal of
Law and Society, v. 15. n. 2, 1988.

_____. 2001. Teoria Política en el Estado de Bienestar. Madrid: Alianza.         

______. El Derecho de la Sociedad. México: Universidad Iberoamericana, 2002.
______. Il Diritto Fondamentali com Istituzione. Bari: Dédalo, 2002.

MATURANA, H. 2001. Cognição, ciência e vida cotidiana. Belo Horizonte: UFMG.         

MELLO, M. P. 1995. Welfare State : crise do sistema, crise do paradigma e perspectivas pós-industriais. Archétypon, 
Rio de Janeiro, v. 4, n. 10, p. 31-48.         

_____. (org.). 2001. Justiça e sociedade: temas e perspectivas. São Paulo: LTr.    

         _____ . Tempo soc. vol.18 n.1 São Paulo June 2006 In: http://dx.doi.org/10.1590/S0103-
20702006000100018 (acesso em 12/07/2010).

MELMAN, Charles. Alcoolismo, Delinquência, Toxicomania: uma outra forma de gozar. São Paulo: Editora Escuta, 
1992.
MOSCOVICI, Serge: Representações Sociais: investigações em psicologia social. Coleção Psicologia Social. 2ª ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.

NELKEN, D. 1987. Changing Paradigms in the Sociology of Law. In : TEUBNER, G. (ed.). Autopoietic Law : A New 
Approach to Law and Society. New York : W. Gruyter.         

NELKEN, D. & FEEST, J. (eds.). 2001. Adapting Legal Cultures. Oxford: Hart.         

NONET, P. & SELZNICK, P. 2001 [1978]. Law and Society in Transition. New Brunswick : Transaction.         

POMMIER, Gérard. Freud Apolítico?. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989.

ROCHA, Leonel Severo. O Direito na Forma de Sociedade Globalizada. In: Epistemologia Jurídica e
Democracia. 2. ed. São Leopoldo: UNISINOS, 2003.
ROCHA, Leonel Severo. Três Matrizes da Teoria Jurídica. In: Epistemologia Jurídica e Democracia. 2.
ed. São Leopoldo: UNISINOS, 2003.
______. Três Matrizes da Teoria Jurídica. In: ROCHA, Leonel Severo; STRECK, Lenio Luiz; MORAIS,
José Luis Bolzan de (orgs). Anuário do Programa de Pós-Graduação em Direito. São Leopoldo: Ciências
Jurídicas – UNISINOS, 1999.
______. A Problemática Jurídica: uma introdução transdisciplinar. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris,
1985.
______ Epistemologia Jurídica e Democracia. 2. ed. São Leopoldo: UNISINOS, 2003.
_______ Introdução á Teoria do Sistema Autopoiético do Direito. Porto Alegre; Livraria do Advogado,
2005.
______; CARVALHO, Délton Winter de. Auto-referência, Circularidade e Paradoxos da Teoria do
Direito. In: ROCHA, Leonel Severo; STRECK, Lenio Luiz (org.). Anuário do Programa de Pós-
Graduação em Direito – Mestrado e Doutorado. São Leopoldo: UNISINOS, 2002.
SHIMIZU, Alessandra de Morais; MENIN, Maria Suzana de Stefano: Representações sociais de lei, justiça e injustiça: 
uma pesquisa com jovens argentinos e brasileiros utilizando a técnica de evocação livre de palavras. Estudos de 
Psicologia, 2004, 9(2), p. 239-24. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/epsic/v9n2/a05v9n2.pdf> Acesso: 
07 mar. 2011.
SPINK, Mary Jane Paris (org.). A Cidadania em Construção: uma reflexão transdisciplinar. São Paulo: Cortez, 
1994.

TEUBNER, G. 1986. Dilemmas of Law in the Welfare State. New York: W. Gruyter.         

_____. (ed.). 1988. Autopoietic Law : A New Approach to Law and Society. New York: W. Gruyter.         

_____. 1989. O Direito como sistema autopoiético. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.         

_____. 1996. Droit et réflexivité. L´auto-référence en Droit et dans l´organisation. Bruyland : LGDJ.    
______. Diritto Policontesturale: prospettive giuridiche della pluralizzazione dei mondi sociali. Napoli:
Città Del Sole, 1999.
TEUBNER, Gunther. Global Bukowina: Legal Pluralism in the World Society. In: TEUBNER, Gunther
(ed.). Global Law Without State. Great Britain: Datmouth Publishing Company Limited, 2003. 
 ______. Direito, Sistema e Policontexuralidade. São Paulo: UNIMEP, 2005.

WARAT, Luis Alberto. O ofício do mediador. v. I. Florianópolis: Habitus, 2001. 

WARAT, Luis Alberto. Em nome do acordo. A mediação no Direito. Buenos Aires: Angra Impresiones, 1998. 

WEBER, M. 1979. A “objetividade” do conhecimento nas Ciências Sociais. In : COHN, G. (org.). Weber. São 
Paulo: Ática.         

_____. 1982. A ciência como vocação. In : WRIGHT MILLS, C. & GERTH, H. (orgs.). Ensaios de Sociologia. Rio 
de Janeiro: Zahar.         

_____. 1999. Economia e sociedade. V. I e II. Brasília: UNB.     

ZIMERMAN, David E. Fundamentos psicanalíticos: teoria, técnica e clínica – uma abordagem didática. Porto 
Alegre: Artmed, 1999. 



867866

FRONTEIRAS DO TRANSCONSTITUCIONALISMO: DA NECESSIDADE AO LIMITE DO 
DIÁLOGO 

          Pedro Brandão1

1. INTRODUÇÃO 

O Direito Constitucional vem sofrendo transformações profundas diante das recentes alterações 
do cenário mundial e das novas possibilidades de efetivar os Direitos Humanos, buscando novos meios de 
diálogo entre a Jurisdição Constitucional e os atores internacionais, supranacionais e locais. É Nesse contexto 
que buscamos trabalhar os limites e possibilidades da teoria elaborada pelo Professor Marcelo Neves.

 O problema que pretendemos responder durante o nosso artigo consiste: é possível resolver 
conflitos entre ordens jurídicas diferentes a partir da teoria Transconstitucional, sem estabelecer ordens 
hierárquicas últimas? Ou a referida teoria funcionaria apenas para casos onde houvesse uma convergência ou 
confluência entre as diversas racionalidades jurídicas?

Para isso, pretendemos fazer a inter-relação do Tranconstitucionalismo com as seguintes casos: 
(i) o conflito entre a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos e a do STF, em relação à lei de 
anistia brasileira; (ii) o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão civil do depositário infiel; e,  (iii) 
a elaboração da lei Maria da Penha.

Obviamente, não examinaremos minuciosamente as referidas decisões, apenas as citamos com 
o intuito de demonstrar que, se por um lado o Transconstitucionalismo abre novas e criativas possibilidades 
para se pensar o Direito Constitucional, dentro de uma ‘racionalidade transversal’, por outro, há limites para 
a referida teoria, tendo em vista que a conversação ou o diálogo entre as diferentes ordens nem sempre é 
possível, embora fosse desejável. 

Dessa forma, não procuramos respostas fáceis ou simples para casos extremamente complexos. 
Pelo contrário, nos propomos a responder algumas questões intricadas diante dos problemas referentes aos 
Direitos humanos, na perspectiva Transconstitcional. 

2. DO ACOPLAMENTO ESTRUTURAL À RACIONALIDADE TRANSVERSAL

A base teórica do Transconstitucionalismo está intimamente relacionada à teoria sistêmica, 
principalmente nas obras do sociólogo alemão Niklas Luhmann, autor que influenciou diretamente a produção 
acadêmica do professor Marcelo Neves. Nesse tópico, pretendemos examinar, ainda que brevemente, alguns 
conceitos utilizados pela teoria sistêmica que foram introduzidos no Transconstitucionalismo. 

Luhmann buscou elaborar um marco teórico adequado para os estudos da sociedade, pois 
considerava insuficiente e contraditória a teoria dos sistemas que vigorava naquela época, notadamente 
a proposta de Talcott Parsons. Por isso, procurou conceitos em diferentes campos disciplinares, como da 
cibernética, filosofia, biologia e sociologia, para aproximar-se da sociedade moderna e de seus subsistemas 
funcionais, indicando que se tratava de uma teoria unitária que pretendia abarcar a sociedade mundial, e que 
tinha a “pretensão de universalidade, mas não de exclusividade” (RODRIGUES, 2002, p 24-29; 2007, p. VII-VIII).  

Segundo Luhmann, há alguns obstáculos na sociologia tradicional para a compreensão da sociedade: 
i) a sociedade é constituída por homens e por suas relações, ii) a sociedade se estabelece e se integra por 
meio do consenso e da concordância entre os seres humanos iii) a sociedade é formada por unidades 
regionais, territorialmente delimitada e distintas; iv) a sociedade pode se observar do exterior (LUHMANN, 
2007, p. 11/12). 

Dessa forma, a teoria luhmanniana desenvolve respostas que contrastam com a sociologia 

1  Mestrando em Direito – PPGD/UFPE. Trabalho elaborado para a disciplina ‘Teoria Geral do Direito’, 
lecionada pelo Prof. Dr. Alexandre da Maia.  

clássica e com os pontos acima elencados, respectivamente: i) a comunicação toma lugar central em sua 
teoria, renunciando ao conceito de sujeito (o homem faz parte do ‘meio’);  ii) a diferença, e não o consenso, 
é trabalhado por Luhmann; iii) não se pode subordinar o conceito de sociedade a definições estatais 
arbitrariamente definidas, ou seja, sociedades humanas regionais são teoricamente suficiente2; iv) os sistemas 
se auto-observam e observam o meio, por isso a sociedade faz a descrição de si mesmo, pois não pode se 
observar de fora,  de maneira que, a teoria da sociedade deve formular-se dentro da sociedade (LUHMANN, 
2007, p. 12-20). 

Por esses motivos que, referindo-se a ‘a sociedade da sociedade’ Luhmann afirma que: “Las 
investigaciones que este libro presenta buscan dar el paso hacia um concepto de sociedad radicalmente 
antihumanista, radicalmente antirregionalista y radicalmente  constructivista” (LUHMANN, 2007, p. 20). 

A teoria luhmanniana considera a comunicação como operação elementar dos sistemas sociais 
sobre a construção da complexidade da sociedade, enquanto os sistemas psíquicos são construídos por 
pensamento. Por isso os sistemas sociais são compostos de comunicações (e não de seres humanos), que são 
geradas autopoieticamente pelas próprias operações do sistema (RODRIGUEZ, 2002, p. 36-40). 

Dessa forma, há uma clara ruptura com a tradição sociológica, pois Luhmann entende a sociedade 
como comunicação, que adquire uma categoria central, por isso é importante ressaltar que colocar o ser 
humano no “meio” não implica desvalorizá-lo ou desprezá-lo, pois a teoria da sociedade proposta por 
Luhmann, “a sociedade da sociedade”, pretende dar conta da autodescrição que a sociedade faz de si mesmo 
(MONTEAGUDO, 2007, p. XXXVII).    

Os chilenos Humberto Maturana e Francisco Varela com seus conceitos biológicos também 
tiveram uma influencia fundamental na construção teórica de Luhmann, que utilizou tais conceitos na teoria 
dos sistemas sociais. O termo acoplamento estrutural deriva da relação entre o ser vivo e o meio, sendo a 
autonomia do ser vivo chamada de autopoiese.  Dessa forma, o ser vivo garante a sua autonomia a partir do 
acoplamento estrutural com o meio, via uma constante troca de informações, que evita o isolamento ou a 
total independência dos sistemas3 (LINS, 2004, p. 1-5). Segundo Marcelo Neves: 

Os acoplamentos estruturais são filtros que excluem certas influências e facilitam 
outras. Há uma relação simultânea de independência e de dependência entre os sistemas 
acoplados estruturalmente. As estruturas de um sistema passam a ser, mediante 
os acoplamentos estruturais, relevantes e mesmo indispensáveis à reprodução das 
estruturas de um outro sistema e vice-versa (NEVES, 2009, p. 35). 

O acoplamento estrutural é compatível com a autopoiese, pois não há estruturas fora do meio e 

2  Neste aspecto, referindo-se à insuficiência do desenvolvimento da teoria luhmanniana, a crítica de 
Jorge Galindo Monteagudo: “Es ahí donde observa que las condiciones locales pueden contribuir o limitar el 
estabelecimiento de lógica funcional total o parcialmente. Es justamente ahí, em al âmbito de la investigación 
empírica, donde el espacio (nacional, regional, local, etc.) vuelve a hacerse relevante. Em mi opinión, este 
descuido por parte de Luhmann tiene mucho que ver com el hecho de que no hay em su obra um desarrollo 
sistemático de uma teoria de la programación de los sistemas” (MONTEAGUDO,2007, p. XL). Nesse mesmo 
sentido, a ressalva feita por Dário Rodriguez referindo-se às fronteiras geográficas e ao subsistema Direito: 
“Em esos términos, solo es concebible entender – bajo la forma de Estados nacionales – diferenciones del 
subsistema político em estrecha relación com el subsistema del Derecho. Todos los demás operan com total 
independencia de las fronteiras geográficas. I se observan estas fronteras, se puede fácilmente ver que non 
son respetadas por la verdad científica, ni por las enfermedades, ni por la educación, ni la televisión, ni por el 
dinero, ni por el amor” (RODRIGUEZ, 2010, p. 26). 
3  Segundo Dario Rodriguez “Um concepto central del pensamiento luhmanniano, es tomado del 
biologo Humberto Maturana: se trata da autopoieses. Um sistema autopoietico es uma red de produción 
de componentes que produce sus próprios componentes. Para que esto pueda ocurrir, el sistema há de ser 
capaz de operar de manera autorreferente, distiguiendo lo próprio de lo aieno” (RODRIGUEZ, 2002, p. 31) 
De acordo com o próprio Luhmann: “Da decisão de estabelecer como eixo central da teoria sociológica o 
conceito de autopoiesis, resulta de que todo instrumental teórico deva ficar ajustado a esse preceito. É nisso 
que consiste exatamente a provocação de conceito de autopoiesis: obrigar a repensar e a redefinir as noções 
centrais da sociologia”. (LUHMANN, 2010, p. 272)
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os acoplamentos têm uma constante capacidade de ressonância, mas que não determinam os sistemas, mas 
abastecem uma “permanente irritação” (LUHMANN, 2010, p. 137). De acordo com o autor:

Os sistemas são autônomos no nível das operações. A categorização da autopoieses 
assume como ponto de partida questão radical da autonomia, já que define o 
sistema a partir da operação de seus próprios elementos. Autonomia significa que 
somente a partir da operação do sistema é possível determinar o que lhe é relevante 
e, principalmente, o que lhe indiferente. Consequentemente, o sistema não está 
condicionado a responder a toda dado ou estimulo proveniente do meio ambiente. 
Os sistemas não podem importar nenhuma operação a partir do meio (LUHMANN, 
2010, p. 120)

Sendo assim, Luhmann explica que “o sistema só pode dispor de suas próprias operações; ou, 
em outras palavras, dentro do sistema não existe outra coisa senão a sua própria operação”, com estruturas 
autoconstruídas, pois não pode haver importação de estruturas, por isso que são autoirritações, posterior a 
influxos do meio (2010, p. 112-132). 

2.1 O ACOPLAMENTO ESTRUTURAL E O SUBSISTEMA DIREITO 

A diferenciação funcional surge com as revoluções burguesas do século XVII e XVIII, sob o 
constitucionalismo liberal, pois na sociedade pré-moderna vigora as relações estamentais, se dividindo em clã, 
tribos, famílias, na medida em que direito era subordinado ao político. A diferenciação funcional dos sistemas 
sociais é característica da sociedade moderna, em que se desenvolvem procedimentos e instâncias decisórias 
para a solução de conflitos e ocorre a cisão entre o espaço jurídico, a religião e a política e a consequente 
autonomia desses sistemas4 (LINS, 2004, p. 7; LEITE, 2006, p 30; RODRIGUEZ, 2002, p. 41). 

Nesse sentido, a lição de Luhmann:

Com a aparição do constitucionalismo, dos direitos humanos, da democracia, e do 
crescimento do bem-estar sob a condição única (pensava-se) de deixar o mercado 
operar livremente (aspirações que ainda hoje ressurgem como se fossem metas 
desejáveis), surgiu uma perspectiva de futuro que não incluiu nenhum tipo de custo, 
nem de limite. Nessa situação, não era possível uma teoria da sociedade, mas somente 
o emprego de um código de diferenciação – senhor/escravo, nobres/servos, tradição/
modernidade- ao qual se juntou o anseio de emancipação, com sua carga de valorização 
do sujeito (LUHMANN, 2010, p 166). 

Na perspectiva da moderna sociedade global, surge a especialização de cada subsistema, sem 
nenhum tipo de hierarquia ou ordem de importância entre eles, tendo em vista que apenas a sua própria 
função ocupa posição prioritária, e o subsistema Direito teria o papel de ‘estabilizar e generalizar expectativas 
normativas de forma congruente e generalizada’ (LINS, 2004, p. 7; RODRIGUEZ, 2002, p. 47). 

É importante ressaltar que expectativas normativas se diferenciam de expectativas cognitivas, 
pois enquanto a primeira não cede diante das decepções ou de sua violação, é “contrafática”, a segunda é 
mutável e se adapta em relação as suas frustrações. 

A Constituição é, então, o acoplamento estrutural entre Política e Direito, motivo pelo qual o 
Direito moderno seria operacionalmente fechado, ou seja, operaria de acordo com os seus próprios códigos, 
e cognitivamente aberto, pois estaria acessível à comunicação com outros sistemas (arte, economia, amor e 
ciência), embora essas informações sejam selecionados a partir de seu próprio código. 

Verificando-se a separação entre a Política e o Direito, a Constituição: 

4  Segundo Luhmann: Porque la sociedad moderna – cosa que demonstraremos ampliamente- se 
caracteriza por la autonomización funcional y la clausura operativa se sus sistemas parciales más importantes. 
Sus sistemas funcionales quedan em liberdad de auto-organizarse y de auto-reproducirse” (LUHMANN, 
2007, p. 26)

se torna uma via de interpenetração e troca de prestações entre a política e o 
direito. Por outras palavras, ao estabelecer limites de contato entre esses sistemas, 
a constituição proporciona um incremento de irritações entre apolítica e o direito. 
Com isso, há maiores possibilidades de o sistema jurídico registrar decisões políticas 
em forma jurídica, ainda que também existam maiores possibilidades de a política 
utilizar o direito para implementar seus objetivos (LUHMANN apud LEITE, 2006, P. 
30-31). 

Dessa forma, o acoplamento estrutural permite um aumento de certas dependências e uma 
maior sensibilidade a certas irritações. O acoplamento entre Direito e Política, por meio da Constituição, gera 
como conseqüência que um comportamento contrário ao Direito permite o fracasso político e, da mesma 
forma, haja a possibilidade do subsistema político introduzir novidades no Direito por meio das leis, embora 
as operações de casa subsistema permaneçam separadas, pois “es el proprio subsistema del derecho el que 
define que es lo que acepta o rechaza de las proposiciones provenientes del entorno” (RODRIGUEZ, 2002, 
p. 50-53) 

Portanto, o fechamento operacional não implica o isolamento, pois está se relacionando com 
o ambiente através de trocas recíprocas de informações que são processadas através de seus códigos 
específicos5. O sistema Direito se irrita com o ambiente e assimila as informações de acordo com seu 
código conforme/não conforme, por isso “só é possível a abertura cognitiva, porque o sistema é fechado 
operacionalmente” (LEITE, 2006, p. 28).

Se não fosse assim, o sistema se diluiria, não havendo distinção sistema e sociedade. É por isso 
que o sistema Direito se modifica, mas essa operação é feita internamente e de acordo com seu código 
específico, pois a reciclagem do Direito é assegurada pela abertura cognitiva. E o acoplamento estrutural seria 
justamente “vínculos que viabilizam a influência do sistema no ambiente” (LEITE, 2006, p. 29).  

Dario Rodriguez conclui afirmando que:

Em la relación entre el sistema político y el sistema del derecho, La constitución 
cumple uma función de acoplamiento estructural. La diferenciación funcional há 
llevado a que los subsistemas de la sociedad mundial se tornem autopoieticos y, 
por lo mismo, clausurados em su operación. La vinculación entre dos sistemas – 
como el político y el derecho – solo puede ocurrir  em uma forma que asegure La 
continuación de la autopoiesis de ambos, lo que implica su operación clausurada e 
autorreferente. la Constitución puede desempeñar este rol porque ‘logra soluciones 
poiliticas para el problema de la autorreferrencia del derecho y soluciones jurídicas 
para el problema de la autoreferrencia política’ (LUHMANN apud RODRIGUEZ, 
2010, p. 30)

É dessa forma, portanto, que se mantém a autonomia do subsistema Direito e, ao mesmo 
tempo, a sua abertura para a troca de informações como exigência da sociedade moderna e da conseqüente 
diferenciação funcional. É por isso que o Direito pode se transformar permanentemente.  

2.2 DA RACIONALIDADE TRANSVERSAL

O Professor Marcelo Neves utiliza-se do conceito de razão transversal, proposto por Wolfgang 
Welsch. A racionalidade transversal não nega o acoplamento estrutural, pelo contrário, utiliza-o e o aperfeiçoa 
na medida em que “os conceitos de racionalidade transversal e acoplamento estrutural são afins, pois a 

5  De acordo com Dario Rodriguez: “Otra condicio de la autopoiesis es la clausura operacional: Nada 
provenientedel exterior del sistema pasa a constituirse em elemento del mismo. Los sistemas autopoiéticos 
generan sus elementos por médio de operaciones internas, sin importalos del entorno (...) El acoplamento 
estrutural em cambio es uma constante y, además, condicion de la superveniencia de um sistema autopoietico. 
O el sistema está acoplado a su entorno y existe o no lo está y no existe. En la relación de acoplamento 
estructural, el sistema y el entorno interactuan estimulandose mutuamente” (RODRIGUEZ, 2002, p. 31-32)
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afirmação da primeira supõe a existência do segundo. No entanto, a noção de racionalidade transversal 
importa um plus em relação à de acoplamento estrutural” (NEVES, 2009, p. 37-38). 

Dessa forma, as considerações feitas acima sobre o acoplamento estrutural também se aplicam 
à racionalidade transversal proposta pelo Transconstitucionalismo, com a resssalva de que “a existência de 
um acoplamento estrutural, embora seja condição necessária, não é condição suficiente para que esteja 
presente a racionalidade transversal”. Ademais, enquanto o acoplamento estrutural luhmanniano é bilateral, a 
racionalidade transversal pode propor o entrelaçamento entre dois ou mais sistemas (NEVES, 2009, p. 49-50)

É interessante notar que a racionalidade transversal não abandona os postulados da racionalidade, 
apenas busca uma justiça “sem consenso”, impedindo concepções totalizantes de racionalidades para manter 
a “pluralidade do todo”. Neves, todavia, pretende falar em “racionalidades transversais parciais” que pode 
servir de “pontes de transição entre as diferentes racionalidades particulares6 (WELSCH apud NEVES, 2009, 
p. 40-41). 

Todavia, também há riscos no Transconstitucionalismo. O problema reside justamente no “autismo” 
de determinada ordem sobre outra, a “expansão imperialista” de uma racionalidade sobre as demais, negando 
a alteridade. Dessa forma, há um bloqueio à integração construtiva adequada à sociedade heterogênea e 
multicêntrica. (NEVES, 2009, p. 48). Nesse sentido, pontua Marcelo Neves:

A racionalidade transversal, assim como o acoplamento estrutural, é uma forma de 
dois lados. O lado negativo do acoplamento estrutural são os bloqueios recíprocos 
das autonomias sistêmicas mediante corrupção dos sistemas envolvidos. Aqui o código 
dos sistemas é sabotado pelo código de um outro sistema, de tal sorte que aquele 
perde sua capacidade de reprodução consistente. (NEVES, 2009, p. 42)

Todavia, com todos os seus riscos, a racionalidade transversal parece ser um conceito ideal, da 
mesma forma que o Transconsitucionalismo parece ser uma teoria prescritiva, pelo menos em relação aos 
países em que o processo de integração ainda é embrionário, pois receita um estado ideal para a comunicação 
entre as ordens jurídicas, que seria o diálogo e a conversação entre essas ordens, sem o estabelecimento de 
uma hierarquia última. Esse tipo de desenvolvimento parece prescrever, indubitavelmente, como a sociedade 
deveria ser7.  

Nas palavras de Marcelo Neves: “Sem dúvidas, a racionalidade transversal é um ‘produto escasso’ 
do mundo social contemporâneo, mas isso não exclui que seja tanto uma exigência funcional como uma 
pretensão normativa característica da sociedade mundial hodierna” (NEVES, 2009, p. 49).

6  Numa crítica contundente à razão iluminista, numa perspectiva próxima da racionalidade transversal, depois de afirmar que 
‘O monopólio da razão iluminista destruía as outras razões que surgiram nos últimos dois séculos’, asssevera Guilherme Gonçalves: 
“O Estado moderno constitui-se sob a base de um programa, o iluminismo, fundado na construção racional da sociedade. Com isso, 
pretendia-se delimitar uma racionalidade igual para todos os homens. Como desta Razão deduziam-se leis universais, absolutas e 
imutáveis, seria possível adotá-la como fundamento maior de justiça, o que legitima sua pretensão de indicar o conteúdo do agir. 
Era a Razão justa; refletia o direito igual. Poderia, portanto, impor finalidades e metas, pois estipulava a construção de condições 
sociais para edificar um futuro de certezas e de equidade. A concepção moderna de democracia e também de direito, é produto 
desta Razão, universalizada por meio do código binário da moral: enquanto o racional caracterizava-se pelo bem e pelas luzes, o 
irracional era identificado com o mal e o obscurantismo” (GONÇALVES, 2010, p. 56-57). 
7  Já a teoria luhmanniana não tem nenhum interesse normativo, e não pretende indicar como a sociedade deveria ser 
(RODRIGUEZ, 2002, p. 38), ou segundo o próprio Luhmann ‘Não se trata, portanto, de uma recusa ou de uma aceitação de nossa 
sociedade, mas de uma melhor compreensão de seus riscos estruturais, suas autoameaças e suas improbabilidades evolutivas’ 
(LUHMANN, 2010, p. 34). 

3. TRANSCONSTITUCIONALISMO E DIREITOS HUMANOS: UMA BREVE ANÁLISE

Os problemas relacionados aos Direitos Humanos constituem uma questão central no 
Transconstitucionalismo. A conversação entre as diversas ordens com o intuito de aplicação dos Direitos 
Humanos e de transformação nos paradigmas do Direito Constitucional, em que o Estado não detém mais o 
monopólio de efetivação dos Direitos Fundamentais, gera a chamada proteção multinível ou pluridimensional dos 
Direitos Humanos. O modelo de articulação, com base no entrelaçamento transversal, parece ser a resposta 
de Marcelo Neves aos problemas relacionados aos Direitos Humanos na sociedade mundial (NEVES, 2009, 
p. 249-270). 

Nas palavras do autor:  

O caminho mais adequado em matéria de direitos humanos parece ser o ‘modelo de 
articulação’, ou melhor, de entrelaçamento transversal entre ordens jurídicas, de tal 
maneira que todas se apresentem capazes de reconstruírem-se permanentemente 
mediante o aprendizado com as experiências de ordens jurídicas interessadas 
concomitantemente na solução dos problemas jurídicos transconstitucionais de 
direitos fundamentais e direitos humanos. A alternativa absoluta ‘convergência ou 
resistência’ carrega, respectivamente, elementos potenciais ou autodestruição da 
própria ordem constitucional ou de heterodestruição de outras ordens jurídicas 
(NEVES, 2009, p. 264)

É necessário ressaltar que, enquanto os direitos fundamentais estão vinculados à positivação 
constitucional desses Direitos, limitados ao Estado, os Direitos Humanos perpassam diferentes ordens 
jurídicas de níveis múltiplos. Dessa forma, Marcelo Neves define Direitos Humanos “como expectativas 
normativas de inclusão jurídica de toda e qualquer pessoa na sociedade (mundial) e, portanto, de acesso 
universal ao direito enquanto subsistema social” (NEVES, 2009, p. 252-253). 

Assim, em tempos de globalização econômica, também se deve resistir à tentativa de uniformizar 
ou ocidentalizar diversas culturas que são ontologicamente distintas e devem ser respeitadas em suas 
diferenças. É quando a retórica dos Direitos Humanos e da Democracia pode tomar feições de imposição 
cultural, eventualmente, em busca da economia de mercado e de recursos econômicos8, ou mesmo por pura 
intolerância, no sentido da incapacidade de reconhecer o diferente.  

Sendo assim, a concepção de Direitos Humanos trabalhada no presente artigo é norteada de 
maneira a se evitar uma homogeneidade cultural e ocidental, respeitando outras lógicas sócio-culturais e 
racionalidades. Conforme ressaltado por Marcelo Neves, numa perspectiva Transconstitucional, é necessário 
combater o imperialismo dos Direitos Humanos, ou seja, uma concepção de Direitos Humanos que não dialogue 
com as diversas ordens constitucionais e culturais existentes (NEVES, 2009, p. 216/229).

Dessa forma, a relação dialógica entre as diversas racionalidades jurídicas (sejam estatais, 
internacionais, supranacionais ou locais), visando o aprendizado mútuo, é a proposta em que se fundamenta a 
prontidão de uma abertura cognitiva e normativa para outras ordens entrelaçadas em casos concretos, tendo 
como ponto de partida os problemas constitucionais que se apresentam em diversas ordens e não em uma 
determinada ordem mais poderosa (NEVES, 2009). 

Assim, a preocupação do presente artigo é centrada nos Direitos Humanos, que aqui não assume 
nenhuma pretensão abarcadora das diferentes racionalidades ou culturas existentes. É necessário criar uma 
concepção de Direitos Humanos que dialogue com diversas ordens constitucionais existentes, respeitando 
todas as suas diferenças, negando qualquer pretensão homogênea aos Direitos Humanos9.  

8  Podemos citar, como exemplo clássico, a guerra do Iraque, na qual a retórica da “defesa da ordem 
democrática” foi fundamental para a tentativa de legitimação e perpetuação da guerra.  
9  Para a teoria transconstitucional, referindo-se ao caso dos índios Suruahá, da Amazônia brasileira, com base em estudos 
da antropóloga Rita Laura Segato, deve-se evitar a imposição de uma moral cristã/ocidental em relação a rituais de comunidades 
indígenas que têm uma concepção própria do direito à vida, construída por sua identidade cultural e por práticas ancestrais. 
Assim, o Transconstitucionalismo também defende o diálogo entre ordens constitucionais e extraestatais, negando uma pretensa 
moral universal e, conseqüentemente, o imperialismo dos Direitos Humanos, propondo um modelo de tolerância transconstitucional 
(NEVES, 2009, p. 216/229). 
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4. TRANSCONSTITUCIONALISMO: DAS NOVAS POSSIBILIDADES

Nesse ponto, analisaremos duas decisões em que houve a realização do Transconstitucionalismo, 
no sentido de que o não estabelecimento de ordens hierárquicas últimas funcionou para a conversação das 
diferentes ordens em busca da realização de determinados Direitos Fundamentais.   

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal foi palco de uma verdadeira mutação constitucional10. 
O STF definiu que os Tratados Internacionais de Direitos Humanos têm status de norma supralegal, 
mas infraconstitucional, ou seja, estariam abaixo da Constituição Federal e acima das leis ordinárias e 
complementares, caso não fossem aprovados pelo quorum qualificado do art. 5º, §3º, da CF.

O STF reformou a sua posição anterior, que equiparava os Tratados Internacionais à lei ordinária, 
e declarou ilícita a prisão civil do depositário infiel, optando por uma maior abertura à ordem internacional, 
como afirma Peter Häberle, um Estado Constitucional Cooperativo11.

Tal decisão é citada diversas vezes na obra do Professor Marcelo Neves como exemplo de 
realização do Transconstitucionalismo, e comparando o posicionamento anterior do STF com o ora analisado, 
assevera o Professor:

Só a manutenção da orientação dominante anteriormente na tradição jurídica 
brasileira, ou seja, a concepção de que os atos internacionais ratificados têm o nível de 
validade de uma lei ordinária, poderia nos levar a um conflito insuperável entre o STF 
e a CIDH, pois o Código Civil brasileiro entrou em vigor após o tratado e, nesse caso, 
prevaleceria a máxima Lex posterior derogat priori. Mantida essa posição, o STF estaria 
rompendo um dialogo constitucional com a CIDH em torno de uma compreensão 
dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. No entanto, na discussão que 
se travou, parece claro ter sido colocado no primeiro plano o esforço com vista à 
formação de uma racionalidade transversal, que se mostre suportável para ambas as 
ordens jurídicas envolvidas. (NEVES, 2009, p. 146) 

Portanto, houve um avanço na decisão do STF que reconheceu o caráter supralegal (porém, 
infraconstitucional) dos Tratados Internacionais de Direito Humanos, e, consequentemente, conferiu uma 
maior abertura para a comunicação com as diversas racionalidades da constelação internacional, e na aplicação 
da racionalidade transversa. 

O caso adiante mencionado não foi citado pelo Professor Marcelo Neves, porém, entendemos que 
se trata de um diálogo verdadeiramente Transconstitucional que merece ser ressaltado: a Lei nº 11.340/2006 
(Lei Maria da Penha12). Dentre outros motivos, tal diploma foi resultado do Informe nº 54/2001, da Comissão 

10  Nesse sentido, Marcelo Neves: “A Constituição como nível inviolável foi reconstruído por níveis 
normativos inferiores. Ela, que, em principio, seria metalinguagem normativa em relação a atos da jurisdição 
constitucional, que constituiriam a respectiva linguagem objeto, tornou-se linguagem objeto desses atos, que 
se transformam, sob outro ângulo, em metalinguagem. Esse caso é um indicio claro de que a ordem jurídica 
estatal, autofundamentada constitucionalmente, importa hierarquias entrelaçadas ou “voltas estranhas”, 
envolvendo inclusive o próprio nível – em principio – inviolável, a Constituição”. (NEVES, 2009, p. 146) (Sem 
destaque no original).
11  Tal avanço mostra que, aos poucos, o STF vem alterando seus paradigmas quantos às novas mudanças no Direito 
Constitucional. É de se ressaltar que nenhum ministro votou pela manutenção da jurisprudência anterior. Todavia, entendemos que 
os Tratados Internacionais de Direitos Humanos gozam de hierarquia Constitucional por força do art. 5º, § 2º, da Constituição 
Federal e a tendência é que o STF decida dessa forma diante da mudança de sua composição. Não queremos, nesse ponto, planificar 
ou apreender o futuro, apenas apontar uma inclinação que, obviamente, diante da complexidade do caso e da impossibilidade de 
planejamento do futuro, pode não se confirmar. Nesse sentido: Flávia Piovesan (PIOVESAN, 2010), Valério Mazzuoli (MAZZUOLI, 
2009) e Antonio Augusto Cançado Trindade (TRINDADE, 2003). 
12  Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da 
Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras 
providências.

Interamericana de Direitos Humanos que, analisando a denúncia formulada por Maria da Penha Maia Fernandes, 
concluiu que o Brasil violava as garantias judiciais da peticionária e recomendou ao Estado brasileiro: 

(i) que se levasse a cabo uma investigação séria, imparcial e exaustiva para determinar 
a responsabilidade por retardamentos injustificados; (ii) que se completasse, rápida e 
efetivamente, o processamento penal do agressor, (iii) que se continuasse o processo 
de reformas que evitem a tolerância estatal e o tratamento discriminatório relativo à 
violência doméstica contra as mulheres13. 

Dessa forma, a Comissão entendeu violados vários dispositivos da Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 
Mulher (denominada ‘Convenção de Belém do Pará’). Portanto, observa-se o entrelaçamento das diversas 
ordens jurídicas para solucionar violações sistemáticas dos Direitos Humanos, todas em defesa dos direitos 
fundamentais da mulher, envolvendo: i) a Comissão Interamericana de Direitos Humanos; ii) as Convenções 
Internacionais; e iii) lei nacional. 

Destarte, a teoria transconstitucional entende que nenhuma ordem pode apresentar-se 
legitimamente como detentora de uma ultima ratio, ou seja, deve-se evitar uma ordem hierárquica piramidal 
com ordens normativas últimas. Nesse sentido, esclarece o Professor Marcelo Neves: 

A integração sistêmica cada vez maior da sociedade mundial levou à desterritorialização 
de problemas-caso jurídico-constitucionais, que, por assim dizer, emanciparam-se 
do Estado. Essa situação não deve levar, porém, a novas ilusões, na busca de ‘níveis 
invioláveis’ definitivos: internacionalismo como ultima ratio, conforme uma nova 
hierarquização absoluta; supranacionalismo como panacéia jurídica; transnacionalismo 
como fragmentação libertadora das amarras do Estado, localismo como expressão de 
uma eticidade definitivamente inviolável (NEVES, 2009, p. 297). 

Nos casos citados, houve a confluência ou a convergência das diferentes ordens jurídicas na 
solução de determinadas violações de Direitos fundamentais. São, indubitavelmente, exemplos da aplicação da 
racionalidade transversal na solução de problemas envolvendo Direitos Humanos, de acordo com a proposta 
da teoria Transconstitucional. 

Nesses casos, a teoria parece funcionar muito bem. O caráter problemático se revela quando as 
ordens jurídicas envolvidas na solução de determinado problemas envolvendo Direitos Humanos entram em 
conflito, como será visto no próximo ponto.

5. DOS LIMITES DO TRANSCONSTITUCIONALISMO

Antes de adentrar especificamente no tema proposto, relembramos que o Transconstitucionalismo 
tem como suas principais características: (i) ser uma teoria que tem os problemas envolvendo Direitos 
Humanos como sua preocupação central (ii)  apresenta-se sem uma hierarquia última ou ultima ratio, pois 
propõe o entrelaçamento ou conversação entre as diversas ordens14. 

13  Tais informações estão contidas na Petição Inicial da ADIN nº 4.424, proposta pela Procuradoria 
Geral da Republica, que visa interpretação conforme a Constituição aos artigos 12, inciso I, 16 e 41da lei 
Maria da Penha. A referida ação encontra-se disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/ver PeticaoInicial.
asp?base=ADIN&s1=maria%20da%20penha&processo=4424.
14  Marcelo Neves (2009), utilizando diversas expressões, reitera essa posição em várias passagens do 
seu livro, vejamos: “(...) uma multiplicidade da qual resultam entrelaçamentos nos quais nenhuma das ordens 
pode apresentar-se legitimamente como detentora de uma ultima ratio discursiva” (p. 237); “Nesse sentido, 
cabe apontar para uma ‘conversação’ constitucional fundada no aprendizado recíproco do que em uma 
forma hierárquica monolítica” (p. 154); “Internacionalismo e nacionalismo, nessa hipótese, podem levar a 
atitudes destrutivas para os direitos humanos ou fundamentais” (p. 149) “Essa situação importa relações de 
observação mútua, no contexto da qual se desenvolvem formas de aprendizado e intercambio, sem que se 
possa definir o primado definitivo de uma das ordens, uma ultima ratio jurídica” (p. 117). “Esses exemplos em 
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Nesse ponto, buscamos desenvolver a dificuldade da Teoria Transconstitucional em resolver casos 
nos quais as ordens jurídicas envolvidas entram em colisão, quando tem pretensões distintas, ao contrário 
dos outros dois casos citados.   

Como já dito, diante das novas possibilidades para a efetivação dos Direitos Humanos, surgem 
novos conflitos, não apenas os comumente estabelecidos entre os diversos órgãos da Jurisdição Constitucional, 
mas aqueles que envolvem diversas ordens que têm como função a defesa dos Direitos Humanos. 

Demonstra-se tal problemática através do conflito entre decisões da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos (CIDH) e o julgamento do Supremo Tribunal Federal, em sede de argüição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), que gerou uma tensão entre o sistema regional de 
proteção aos Direitos Humanos e a Jurisdição Constitucional brasileira, haja vista a intenção de ambos em 
tornar suas decisões juridicamente vinculantes. 

A decisão proferida pelo STF, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 
no 153, proposta pela OAB, em que o Tribunal, por maioria, julgou improcedente o pedido da ação, que visava 
uma interpretação conforme a Constituição do art. 1o, §1o, da Lei de Anistia (no 6.683/1979), para que a 
mesma não fosse aplicada aos agentes do Estado acusados de tortura durante a ditadura militar. 

A referida lei foi questionada perante à CIDH - Caso Gomes Lund e outros contra o Brasil15 -  
que, seguindo a sua jurisprudência quanto à revisão das normas de auto-anistia relacionadas às ditaduras 
latino-americanas16, entendeu que a lei da anistia brasileira e o posicionamento do STF é manifestamente 
incompatível com o Direito Internacional dos Direitos Humanos, em virtude de Tratados Internacionais 
firmados pelo Brasil.  Segundo a decisão da Corte (§§174 e 177):

Este Tribunal estabeleceu em sua jurisprudência que é consciente de que as autoridades 
internas estão sujeitas ao império da lei e, por esse motivo, estão obrigadas aplicar 
as disposições vigentes no ordenamento jurídico. No entanto, quando um Estado 
é parte de um tratado internacional, como a Convenção Americana, todos os seus 
órgãos, inclusive seus juízes, também estão submetidos àquele, o que os obriga a zelar 
para que os efeitos das disposições das convenções não se vejam enfraquecidos pela 
aplicação de normas contrárias a seu objeto e finalidade, e que desde o inicio carecem 
de efeitos jurídicos. (...) Como já salientou essa Corte e conforme dispõe o artigo 27 
da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969, os Estados não podem, 
por razões de ordem interna, descumprir obrigações internacionais. As obrigações 
convencionais dos Estados Parte vinculam todos seus poderes e órgãos, os quais 
devem garantir o cumprimento das disposições convencionais e seus efeitos próprios 
(effect utile) no plano de seu direito interno. 

Portanto, observa-se a pretensão de universalidade da decisão da CIDH em relação a qualquer 
regramento interno brasileiro (inclusive, decisões do Supremo Tribunal Federal). Por outro lado, diversos 
ministros do STF já se manifestaram, ainda que informalmente, no sentido da prevalência da decisão da 
Corte Constitucional. Temos, dessa forma, uma colisão entre duas ordens jurídicas e, nesse ponto reside a 
questão central do nosso trabalho: existe uma solução transconstitucionalmente adequada para solucionar 
esse conflito?

torno do transconstitucionalismo entre ordens internacionais e ordens estatais apontam para a necessidade 
de superação do tratamento provinciano de problemas constitucionais pelos Estados, sem que isso nos leve 
à crença na ultima ratio do direito internacional público: não só aqueles, mas também este pode equivocar-se 
quando confrontado com questões constitucionais, inclusive com problemas de direitos humanos” (p. 151)  
15  O caso foi submetido à Corte pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Refere-se à tortura e desaparecimento 
de mais 70 membros da chamada “guerrilha do Araguaia”, durante a ditadura militar brasileira.
16  Flávia Piovesan, refere-se ao caso Barrios Altos vs Peru (2001), marco interamericano a respeito da 
incompatibilidade das Leis de Anistia com o Direito Internacional dos Direitos Humanos. A autora destaca 
também o Almonacid Arellano y otros vs. Chile e o caso Argentino, em que a Suprema Corte de Justiça 
anulou as leis de ponto final, adotando Barrios Altos vs Peru como precedente (PIOVESAN, 2010, p. 278/279).
 

Conforme afirmado no ponto 2.2 do nosso trabalho, referindo-se a racionalidade transversal, o 
Transconstitucionalismo também assume uma posição negativa, que teria funções bloqueadoras ou destrutivas 
em relação a determinadas ordens jurídicas, o chamado entrelaçamento negativo, que o próprio Marcelo 
Neves reconhece, nos seguintes termos: 

Diante do exposto, pode-se inferir que o transconstitucionalismo é um recurso 
escasso da sociedade mundial. Entrelaçamentos transconstitucionais estáveis entre 
ordens jurídicas só acorreram, até agora, em âmbitos muito limitados do sistema 
mundial de níveis múltiplos, seja do ponto de vista territorial ou funcional. E prevalecem 
as perspectivas desfavoráveis a desenvolvimentos positivos. Seria totalmente ilusória 
a idéia de que as experiências transconstitucionais com a racionalidade transversal 
no termos do transconstitucionalismo entre ordens jurídicas estão generalizadas ou 
em condições de generalizar-se em um curto ou médio prazo. Essas experiências 
fazem parte dos privilégios de alguns âmbitos jurídicos de uma sociedade mundial 
sensivelmente assimétrica (NEVES, 2009, p. 285)

Todavia, não estamos questionando as assimetrias ou os riscos da imposição de modelos que se 
operam no transconstitucionalismo. Questionamos, efetivamente, o estabelecimento de sistemas jurídicos e 
os processos decisórios sem o estabelecimento de hierarquias últimas ou de ultima ratio, ou seja, o próprio 
fundamento central do Transconstitucionalismo, em casos de conflitos que coloquem racionalidades jurídicas 
em ponto diametralmente opostos.   

Por mais bem intencionada que seja a proposição, entendemos que é insuficiente para explicar 
determinados problemas/fenômenos relacionados às violações de Direitos Humanos, tendo em vista que 
sistemas jurídicos sem base em uma ordem hierárquica última estabelecem dificuldades pragmáticas para a 
sua realização.           

Obviamente, não se advoga um retorno ao constitucionalismo provinciano ou paroquial, com 
centralidade no Estado, pois “nada nuevo se podrá conseguir si se insiste em mirar la actualidad com los ojos 
del passsado”’ (RODRIGUEZ, 2007, p. VIII), apenas analisamos o alcance do Transconstitucionalismo, enquanto 
teoria que busca oferecer novas possibilidades diante dos conflitos entre ordens jurídicas distintas, todas elas 
com pretensão de universalidade17.  

6. CONCLUSÃO 

Observamos, diante da complexidade da sociedade mundial, a construção de outros modos de 
pensar o Direito Constitucional, com uma idéia em comum: a superação da exclusividade estatal na solução 
dos problemas relacionados aos Direitos Humanos e a necessidade de diálogo entre as diversas ordens 
(estatais, internacionais, supranacionais e locais). 

A proposta da teoria transconstitucional, nos parece uma grande contribuição para a solução de 
conflitos envolvendo violação de Direitos Humanos. Dessa forma, o diálogo e a conversação entre as diversas 
ordens, mais que necessário, é imprescindível para o desenvolvimento dos sistemas jurídicos e a proteção 
dos Direitos fundamentais. Esse é o aspecto forte do Transconstitucionalismo, o ponto cego de determinada 
ordem pode ser observada por outra ordem, que se permeiam em constante diálogo.   

Todavia, paradoxalmente, ao mesmo tempo em que é o ponto forte da teoria, também se mostra 
seu elo mais fraco, ou seja, “sua grande fortaleza é ao mesmo tempo sua debilidade” (RODRIGUEZ, 2010, p. 
50). O que tentamos demonstrar no presente artigo é que, em alguns casos, existem limites a conversação 
entre as diferentes ordens, como no citado conflito entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, em que uma ordem hierárquica última é necessária para a solução 
desses conflitos, pois também existe limite para a conversação. E, nesses casos, o ponto cego do observador 
é necessário, mas nem sempre pode ser levado em conta. 

17  “É claro que isso leva a tensões, pois dessa maneira as diversas racionalidades confrontam-se com 
outras racionalidades, cada uma dela com pretensão de universalidade.” (TEUBNER e FISCHER-LESCANO, 
apud NEVES, 2009, p. 24)
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Dessa forma, buscou-se fazer uma análise crítica sobre o nosso referencial teórico, enaltecendo 
os limites e demonstrado as possibilidades da teoria elaborada por Marcelo Neves, principalmente em 
sociedades periféricas como a brasileira, em que o processo de integração ainda caminha a passos lentos.  
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RESUMO

Inspiradas na tradição humanista, as discussões teóricas acerca do direito dos animais se desenvolvem ora os 
enquadrando como verdadeiros sujeitos de direito, ora os colocando como objeto da relação jurídica, mas 
sempre partindo da concepção ontológica de que faria parte da natureza do direito tutelar os interesses dos 
indivíduos concretamente considerados. Essa tentativa de enquadrar o direito animal na clássica e dicotômica 
discussão sujeito versus objeto esbarra em diversos problemas práticos e teóricos que pretendemos enfrentar, 
propondo como aporte “confortável” para essa discussão a teoria dos sistemas comunicativos autopoiéticos 
de Luhmann, que possibilita a substituição do sujeito de direito como ente, como pessoa concreta, pela ideia 
de comunicação. Metodologicamente adotamos a ideia construtivista, segundo a qual a própria descrição 
do objeto de estudo é ao mesmo tempo sua construção, pressupondo que não há uma verdade ontológica, 
posta no mundo, imutável, absoluta, mas sim um objeto (sociedade) que se define por meio de suas próprias 
operações (comunicação), numa constante recriação auto-referente. Partindo do pressuposto luhmaniano, de 
que o sistema jurídico é composto por comunicações e que estas, em última análise, são as decisões judiciais, 
analisaremos os acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal quando presente a discussão em todo 
do direito subjetivo animal, descrevendo como se deu a evolução semântica do conceito, com o objetivo de 
propor que o direito passe a ser entendido como produto da comunicação realizada por uma comunidade 
de intérprete; como comunicação e não um dever-ser logicamente estruturado.  
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