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INTRODUÇÃO
Deputado Estadual Miki Breier1

O Relatório Azul, tradicionalmente, desde sua primeira publicação, tem se ocupa-
do das questões relativas aos Direitos Humanos nos limites do Rio Grande do Sul. No 
Relatório Azul 2012, focamos a questão dos Direitos Humanos a partir da perspectiva 
de uma sociedade global, evidenciando como os problemas relativos a esta sociedade 
cosmopolita afetam o dia a dia de todos os cidadãos independentemente do lugar onde 
estão. Assim, tem razão Ulrich Beck quando afirma:

Vivimos el cambio de una forma de sociedad que tanto en política 
como en economía y en la vida diaria se define tomando como marco 
de referencia el Estado nacional a una forma de sociedad en la que 
los Estados nacionales se transforman desde dentro y en la que los 
contornos de la sociedad del riesgo global se perfilan y perciben cada 
vez con mayor claridad.2

Esta sociedade está em permanente mudança e isto requer dos operadores dos Di-
reitos Humanos uma nova postura diante da defesa da “humanidade da própria humani-
dade”; é uma realidade efêmera na qual tudo flui com uma velocidade incomensurável. 
O ser humano não é mais visto por ninguém e não se enquadra na realidade do mercado.

Neste contexto de inúmeras contradições, os Direitos Humanos podem e devem 
ser analisados a partir de uma visão global. Nesta sociedade de risco, observamos que o 
Estado continua tendo um papel relevante, pois é através dele que podemos e devemos 
implementar políticas públicas que efetivem o que os acordos nacionais e internacionais 
têm proposto no sentido da efetivação dos Direitos Humanos, desde sua universalidade, 
transversalidade, buscando sempre uma inclusão universal e fraterna.

A problemática que perpassa todo o relatório é a seguinte: Quais são as maiores 

1  Presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da AL-RS. Mestre em Filosofia pela PUC-RS.

2  BECK, Ulrich; GERNSHEIN, Elisabeth Beck. Amor a distancia: nuevas formas de vida en la era global. 
Buenos Aires: Paidós, 2012. p.95
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violações cometidas contra os Direitos Humanos, nos diferentes Estados da América 
Latina, e como é que estes enfrentam as mesmas? Esta problemática será abordada por 
diferentes autores que, na maioria das vezes, tentam se colocar no lugar das vítimas.

Todos estes fenômenos, inseridos dentro das ciências sociais e humanas, são tra-
zidos à luz com o intuito de conscientizar a sociedade acerca dos mesmos; demonstrar 
possíveis ações que estão sendo negligenciadas pelos órgãos competentes; descrever 
possíveis ações e políticas que possam ser aplicadas pelo Estado para reverter tais ma-
zelas; subsidiar intervenções dos militantes destas causas e também relatar a atuação da 
CCHD ao longo do ano de 2012. Temos presente que, além destes objetivos escritos, 
muitos outros implicitamente se apresentam ao longo destas centenas de páginas que o 
cidadão e a cidadã lerão logo em seguida.

Este trabalho começou com um convite aos autores que participaram de seminários, 
audiências públicas, conferências e fóruns promovidos pela Comissão de Cidadania e 
Direitos Humanos para que escrevessem um artigo; além destes, também convidamos 
autores que dominavam determinado tema para fazerem suas reflexões e sistematizarem 
as mesmas em artigos relacionados aos debates que transcorreram durante o ano de 2012. 
Segundo nossa percepção, estes autores consultaram diferentes referências teóricas para 
fundamentarem e escreverem seus textos. Neste sentido é que precisamos, de antemão, 
fazer um agradecimento especial pelo esforço de cada um nesta nobre tarefa que realizaram.

Para tornar o Relatório Azul mais didático, dividimos o mesmo em quatro partes 
e cada uma destas, em capítulos. Neste sentido é que trataremos, na primeira parte, da 
universalidade dos Direitos Humanos; na segunda, dos Direitos Humanos na América 
Latina; na terceira, da Violência no Rio Grande do Sul e os Direitos Humanos; e, como 
última e quarta parte, das múltiplas manifestações dos Direitos Humanos.

Iniciamos nossas reflexões tratando da universalidade dos Direitos Humanos, enfo-
cando aspectos éticos e sua relação com o mercado. Uma relação complexa e paradoxal, 
onde vemos que a crise da ética é reflexo de outras crises que vivemos. O grande desafio 
é ver como as política públicas absorvem estas crises transformando-as em um novo pa-
radigma de inclusão. A análise que perpassa todos os artigos está focada na perspectiva 
transdisciplinar e intersetorial. Ou seja, falar em Direitos Humanos significa abordar 
questões como democracia, ética, educação, saúde, entre outros. Como referimos no 
relatório anterior, “garantir Direitos Humanos tem um custo alto, mas não garanti-los 
implica em um custo muito maior”.

A segunda parte do relatório focará aspectos relativos aos Direitos Humanos na 
América Latina, iniciando pela reflexão das dimensões da democracia e suas implicações 
para a efetivação dos Direitos Humanos, o que vai nos permitir discutir sobre a situação 
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ocorrida no Paraguai onde ‘um presidente dorme presidente e acorda ex-presidente’, o 
que representa uma violação à democracia para todo o continente latino-americano.

Na terceira parte tratamos de aspectos relativos à violência no Rio Grande do Sul; 
Foram selecionadas as temáticas que ganharam maior repercussão ao longo do ano de 2012 
no tocante à Comissão de Cidadania e Direito Humanos. Ressalvamos que, de nenhuma 
maneira, os temas abordados esgotam o debate sobre o fenômeno e muitos aspectos e abor-
dagens ainda permanecem sendo discutidos, mesmo não estando contidos neste relatório.

Na quarta parte, relatamos diversas facetas dos Direitos Humanos no Rio Grande do 
Sul e na América Latina. Nesta tarefa, é latente a semelhança dos problemas enfrentados 
entre as sociedades do nosso continente. As mazelas que ocorrem na Costa Rica ou na 
Colômbia são semelhantes as que acontecem aqui.

Sabemos, senhores e senhoras, que os subsídios contidos nesta edição do Relatório 
Azul serão significativos para a prática de muitos agentes e militantes das causas sociais; 
sabemos da qualificação e do esforço que cada um dos autores dos diferentes textos fez 
para os sistematizar. Mas, afirmamos categoricamente, que o resultado maior e incomen-
surável será a diminuição do sofrimento que cada uma destas reflexões poderá acarretar 
a partir da concretização prática das inúmeras propostas e sugestões que poderão ser 
materializadas pelos diferentes agentes públicos em qualquer lugar em que estas poderão 
ocorrer. Isto converge com o pensamento de que a ‘fé sem obras é morta’ ou de que a 
teoria sem a ação não passa de meras palavras vazias.

Desejamos a todos e a todas uma excelente leitura e que, de fato, estes textos con-
tribuam para que haja menos injustiças em nosso meio e que a dignidade humana se 
converta objetivamente em uma realidade presente no aqui e no agora.





I
A 
UNIVERSALIDADE 
DOS DIREITOS 
HUMANOS



“???” -  Desenho - Charge
Tayná da Luz – Fazendo charge na aula de Matemática na EPA
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1 ÉTICA, MERCADO E DIREITOS 
HUMANOS

Thomas Kesselring1

Resumo:
Neste artigo pretendo, em primeiro lugar, explicar o conceito de mercado para, em seguida, analisar 
o conceito de ética e, finalmente, abordar alguns problemas éticos do mercado em particular e da 
economia mundial em geral. Esses problemas são de vários tipos e abrangem desde a preponderância 
de uma ordem econômica injusta até a estranha lógica dos mercados financeiros, passando pelas 
devastadoras consequências ecológicas da globalização.

Palavras-chave:
Mercado, economia, globalização, ética, direitos humanos.

1 O MERCADO E AS SUAS VIRTUDES: CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Durante muito tempo, os seres humanos praticaram a troca direta. O vaqueiro e o 
agricultor, por exemplo, trocavam leite por trigo. Cada um produzia, primeiro, para si 
mesmo. Para a troca usavam apenas o excedente da sua produção. Todavia, este sistema, 
apesar de muito difundido até na antiguidade (Aristóteles, Política, I), tinha uma séria 
desvantagem: O vaqueiro apenas podia comprar trigo, quando o agricultor precisava de 
leite, e vice-versa. A invenção do dinheiro facilitou a troca e levou à sua aceleração, pois 
permitiu ao vaqueiro vender o leite a qualquer pessoa que o indenizasse com dinheiro, e 
que ele usasse este dinheiro para comprar trigo de qualquer pessoa que lhe o oferecesse 
por condições aceitáveis. Antes de usar moeda metálica, o valor da troca universal foi o 
gado. A palavra “capital” provém de “caput” (lat.: cabeça), e a palavra latina “pecunia” 
(= dinheiro) tem sua origem na palavra “pecus” (gado).

Fala-se em mercado de leite e de trigo, quando há vários atores que oferecem leite 

1   Professor de Filosofia na Escola Superior de Pedagogia da Universidade de Berna, Berna, Suíça. Dentre 
seus livros publicados no Brasil destacam-se: Jean Piaget (Vozes, Educs) e Ética, política e desenvolvimento 
humano (Educs).



16

PA
RT

E 
I -

  A
 U

N
IV

ER
SA

LI
D

A
D

E 
D

O
S 

D
IR

EI
TO

S 
H

U
M

A
N

O
S

e vários que oferecem trigo. O essencial é que no mercado há concorrência entre aque-
les que oferecem uma mercadoria, mas também entre aqueles que querem adquiri-la. A 
concorrência entre as ofertas faz com que os preços baixem e o nível da qualidade da 
mercadoria tenda a subir. Na medida em que um vendedor torna melhor a relação entre 
a qualidade e o preço do seu produto, a sua posição na competição também se torna me-
lhor, e a sua venda aumenta.

Por esta razão, Adam Smith descreveu os mecanismos do mercado com a metáfora 
de uma “mão invisível”, que faz com que o motivo de maximizar o seu proveito leva o 
vendedor a operar em favor do bem comum, quer dizer, a satisfazer a demanda. Baixando 
o preço e elevando o nível da qualidade, o vendedor trabalha em favor dos compradores. 
Para o mercado, o egoísmo de cada ator converte-se numa fonte de transações altruístas 
(Smith, 1778, IV, 2).2

Se compreendemos os mecanismos do mercado, compreendemos também as razões 
pelas quais muitos economistas estão convencidos de que o mercado cria mais prosperidade 
do que qualquer ética, pois (1) ele possibilita transações econômicas rápidas e eficientes 
entre pessoas que não necessariamente se conhecem; é preciso acrescentar também que 
vários filósofos do século XVIII (Montesquieu, 1748, XX, 2; e Kant, 1795, BA 41s., 
por exemplo) observaram que a troca é um hábito favorável à convivência pacífica: A 
partir do momento em que povos diferentes, que não mantinham contato estável entre 
si, começaram a trocar recursos naturais ou produtos, a probabilidade da geração de atos 
bélicos entre eles diminuia substancialmente. (2) O mercado é uma instituição que esta-
belece critérios de justiça: Quem oferece mais, recebe mais e / ou recebe primeiro. Por 
isso, muitos economistas salientam que qualquer troca que segue as regras do mercado 
é uma troca justa (Nozick, 1974). Em contrapartida, seria injusto transferir aquele bem a 
uma pessoa que pagasse menos. (3) O mercado estimula todos os participantes a otimi-
zar a relação entre qualidade e preço. Os economistas que consideram o mercado uma 
instituição intrinsecamente ética concluem que é melhor não mexer nos mecanismos do 
mercado, pois cada mexida “distorce” os efeitos daqueles mecanismos. Como distorções 
desse tipo contam todas as medidas tomadas pelo Estado, como subsidiar a venda de 
determinados produtos ou fixar impostos para diminuir tal venda.

No entanto, todos esses argumentos não são suficientes para defender a tese de 
que os mecanismos do mercado possam substituir a ética. Para mostrar isso é preciso 
explicar primeiro o que é ética e o que é moral. Não se pode duvidar que cada pessoa 

2   Este mecanismo corresponde ao modo como, na peça de teatro Fausto de Goethe (eminente escritor 
alemão dos séculos XVIII e XIX), o diabo se define a si mesmo, dizendo: “Sou a potência que, aspirando o 
mal, sempre realiza o bem.”
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tem suas intuições próprias sobre esses temas. No entanto, essas intuições são subjetivas. 
Se queremos evitar, na ética, o relativismo total, temos que discutir a possibilidade de 
estabelecer critérios claros: O que é ética? Muitos economistas, infelizmente, não sabem 
responder a essa questão.

Depois de falar sobre a ética, voltaremos à nossa questão inicial: Por que o esta-
belecimento de uma ordem social justa é imprescindível para uma vida social pacífica? 
Por que não podemos nos limitar a nos adaptarmos aos mecanismos do mercado? Qual 
é o problema básico?

2 O QUE É ÉTICA, O QUE É MORAL?

A moral é um sistema de normas (regras como mandamentos ou proibições) que 
compromete os membros de uma sociedade. Em cada sociedade observam-se normas de 
vários tipos – leis jurídicas, costumes, regras de gentileza e etiqueta, regras de trânsito, 
etc. Mas quais são as normas morais (ou éticas)? Poderá se dizer que são aquelas normas 
cuja infração nos leva a reagir com emoções particulares, como o rancor, a indignação 
ou o remorso. Essas emoções são reações espon tâneas a um ato pelo qual uma norma 
moral está sendo infringida (Tugendhat, 2005, 1ª lição): Sentimos remorso quando nós 
mesmos cometemos uma infração; sentimos rancor, se outra pessoa infringiu uma nor-
ma e, com isso, nos prejudicou (por exemplo, se tu me prometeste que irias devolver o 
dinheiro emprestado, mas não o devolveste, sem dar as razões para isso). E sentimos 
indignação se uma terceira pessoa comete uma ação moralmente má, sem que nós mes-
mos sejamos pre judicados com isso. Quando sentimos uma dessas três emoções, estamos 
experimentando o efei to emocional do nosso juízo moral: Nós julgamos moralmente uma 
ação (própria ou alheia).

Então, na nossa interação social seguimos regras morais. Mas qual é o objetivo 
dessas regras? Uma hipótese que quase se impõe é a seguinte: As regras morais são as 
normas básicas que garantem a convivência pacífica entre os membros de uma sociedade 
(ou comunidade); segundo esta hipótese, em outras palavras, a moral seria o conjunto 
daquelas regras que garantem a cooperação entre os seres humanos.

Em contrapartida, a ética é a reflexão sobre a moral ou sobre as suas regras, mas 
também sobre as leis jurídicas e, por extensão, a reflexão sobre a ordem das instituições 
sociais, políticas e econômicas, como o mercado (por exemplo, sobre o que é justo e o 
que é injusto).
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2.1 Muito Antiga: A Regra de Ouro

A chamada Regra de Ouro (“Não faça ao outro aquilo que tu não queres que o ou-
tro te faça”) tem uma história muito antiga. Ela já ocorre na China (V a. C.) nos sermões 
de Confúcio, e pouco depois (IV a. C.) na cultura indiana, num dos textos básicos do 
Hinduismo, o Mahabharata. Na Grécia, há testemunhos escritos da regra de ouro ainda 
mais antigos – a partir do VI a. C. Parece que várias sociedades diferentes encontraram 
ou inventaram esta regra independentemente uma da outra. No entanto, não é de se ad-
mirar disso, pois a regra de ouro se impõe em qualquer situação de cooperação: Se me 
disponho a cooperar contigo, tenho certeza que tu esperas de mim que eu cumpra os meus 
compromissos, e ao mesmo tempo sei que tu tens certeza de que eu espero o mesmo de ti.

Sem cooperação não haveria convivência pacífica, não haveria cultura, nem arte, 
nem ciência nem filosofia, nem religião compartilhada... Sem cooperação, finalmente, 
também não haveria mercado. 

Portanto, a ética é uma condição necessária para que o mercado funcione. Cabe 
salientar que não é o mercado que cria a ética, mas, ao contrário, é a ética que torna o mer-
cado possível. Sem orientação pela ética, as interações no mercado se tornariam violentas 
e até bélicas. Sem orientação pela ética, mais cedo mais tarde os concorrentes formariam 
cartéis ou monopólios, destruindo assim o próprio mercado. Quem cria um monopólio 
ou cartel pode ditar o preço e assim tirar proveito às custa dos outros. – Não obstante, os 
mecanismos do mercado não são regras éticas. Pode-se observar uma tendência crescente 
de submeter as interações humanas aos mecanismos do mercado, o que pode ter como 
efeito o fato de os relacionamentos humanos se alienarem gradativamente em relação 
aos padrões éticos: Serviços sociais, que antiga mente eram prestados por solidariedade 
(prestar ajuda, informações, avisos, etc.), hoje são cobrados cada vez mais. E o empresário 
que antigamente não teria demitido um empregado que arriscasse não conseguir outro 
emprego, hoje não hesita em demiti-lo para aumentar o seu próprio lucro. 

2.2 Recente: A Declaração dos Direitos Humanos

A Declaração dos Direitos Humanos promulgada pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), votada no dia 10 de dezembro 1948, talvez tenha marcado o maior avan-
ço na história da ética no século XX. Os Direitos Humanos são aclamados por boa parte 
dos povos neste globo (de fato não por todos, mas pela maioria). Tal aclamação ampla 
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é condição necessária para manter a convivência pacífica entre os povos e para realizar 
uma política de prosperidade.

Mas, o que são Direitos Humanos (DH)? São direitos com características específi-
cas: Os DH 1. são individuais (direitos de indivíduos, não de coletivos); 2. inatos, quer 
dizer que cada ser humano goza deles a partir do nascimento; 3. pre-estatais, no sentido 
de que sua concessão ou não aos cidadãos não depende da boa vontade dos que gover-
nam; 4. não negociáveis, isto é, ninguém pode liberar-se de suas obrigações políticas, 
por exemplo, da obrigação de pagar impostos, renunciando ao uso de alguns Direitos 
Humanos; e, finalmente, 5. eles são universalmente válidos, para todas as cidadãs e para 
todos os cidadãos em todos os países. 

É preciso salientar que os DH não têm validade jurídica, mas sim, moral. Cada Es-
tado, ao tornar-se membro da ONU, aceita com isso a Declaração dos DH. Portanto, ele 
é obrigado a tornar a Constituição (a lei geral) do seu país coerente com a Declaração dos 
DH. Num segundo passo, tal Estado tem de adequar todas as suas leis à sua Constitui-
ção. Mediante essa acomodação jurídica, os DH tornam-se direitos jurídicos e, enquanto 
direitos jurídicos, eles podem ser reclamados na justiça. Na linguagem ordinária estes 
direitos também são chamados “direitos básicos”.

Garantir os direitos básicos a todos os cidadãos é uma obrigação de cada Estado 
ou, respectivamente, de cada governo. Se um governo infringe de forma flagrante os DH 
mais importantes ou deixa certos grupos os infringir, ele pode ser advertido ou até sofrer 
sanções por parte da ONU. Pelo menos as infrações mais sérias, como os chamados Cri-
mes contra a Humanidade, podem consequentemente sofrer punições. 

Não obstante, a garantia dos DH pode ser ameaçada não apenas por governos dita-
toriais e seus órgãos, mas também por governos democráticos. E ela pode ser ameaçada 
não apenas pelos órgãos do Estado, mas também por pessoas ou por grupos privados.3 

Por outro lado, uma ordem social pacífica, na qual os DH são garantidos para todos, 
pressupõe mais do que um Estado cujos órgãos não transgridem certas normas e man-
tém vigilância sobre a ordem social. Os cidadãos também têm certas obrigações. Pois ao 
direito à vida corresponde diretamente a obrigação de não matar ninguém, e ao direito 
a não ser escravizado a obrigação de não escravizar ninguém, etc. Todos os direitos de 

3   Há uma controvérsia sobre a questão em que medida atos de pessoas particulares, por exemplo, atos 
discriminatórios contra outras pessoas, representam infrações de DHs no sentido estrito. Alguns argumentam 
que tais infrações somente por definição podem ser atribuídas a órgãos do Estado. Portanto, se fulano mata 
seu vizinho, ele não infringe nenhum direito humano, pelo fato de ele não ser membro de um órgão estatal. 
Outros argumentam que na medida em que pessoas particulares cometem tais infrações, o Estado mostra sua 
insuficiência. Neste sentido, uma violação de um DH é sempre, em última instância, responsabilidade do Estado 
(veja Tugendhat 2005, lição 17).
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cidadania (direitos dos cidadãos) mostram a mesma lógica: A eles correspondem, um a 
um (de maneira co-unívoca), determinadas obrigações negativas – obrigações de não fazer 
isso ou aquilo: não matar ou agredir outros, não escravizar ou torturar, não espionar sua 
privacidade, etc. O papel do Estado concentra-se na proteção dos cidadãos (garantindo, 
mediante um sistema de sanções, que os cidadãos cumpram suas obrigações). Por isso, 
os próprios funcionários do Estado devem cumprir as mesmas obrigações e submeter-se 
à sanções, se não as cumprem.

Mas o que ocorre se um Estado ou seu governo não se interessa pela manutenção 
de uma ordem política baseada nos DH? – Nesse caso, a comunidade dos Estados (ONU) 
tem que tomar iniciativas contra este Estado. A ONU é obrigada a agir. As medidas a 
serem tomadas contra o Estado infrator dependem da gravidade do caso. É verdade que 
a ONU entra em ação apenas quando as infrações são muito graves, como no caso de um 
genocídio ou de uma discriminação sistemática, perseguição e/ou expulsão de uma parte 
de um povo... A reação da ONU vai da repreensão e admoestação à proclamação de um 
boicote até à “intervenção humanitária” armada. 

A Declaração dos DH é um instrumento para limitar o poder do Estado. Superior a 
ele é o poder da ONU. Depois da Segunda Guerra Mundial, a limitação do poder estatal 
foi uma novidade. No entanto, entre os últimos 15 e 20 anos, a credibilidade da ONU foi 
corroída e seu poder supra-estatal cada vez mais desafiado. Mas esse não é o nosso tema.

Voltando à tese, já insinuada antes, de que as regras do mercado não são regras 
éticas, podemos agora explicar mais claramente em que consiste a diferença: Os mecanis-
mos do mercado regulam a troca de valores econômicos, enquanto os Direitos Humanos 
definem limites a serem respeitados na interação humana. Esses limites – por exemplo, 
a proibição de empregar crianças como operários ou de prejudicar a saúde de outras pes-
soas – são válidos também na interação econômica. Nesse sentido, os DH apresentam-se 
como “distorções do mercado” (Hinkelammert 2000).

2.3 O Que é Cooperação?

O ser humano é um ser habituado à cooperação. Chamamos de cooperação uma ação 
coletiva, pela qual duas ou mais pessoas visam a um objetivo comum. As pessoas com 
as quais eu coopero variam de acordo com a ocasião. Mas além de cooperar com outras 
pessoas, posso me relacionar com elas também de outra forma: Posso competir com elas.

Entre a cooperação e a competição há um contraste óbvio: Na competição cada 
ator segue seus próprios fins, não se importando muito se esses fins contrariam os fins 
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de outras pessoas, enquanto que na cooperação todos colaboram em favor do mesmo 
objetivo. Nem sempre cooperação e competição ocorrem conscientemente: Podemos 
ignorar uma pessoa pela qual não sentimos interesse algum, mas enquanto não há atos 
de agressão, pode-se dizer que nós seguimos certas regras básicas da ética, cooperando 
assim no plano do comportamento moral.

Cooperação e competição podem ocorrer em combinação, como, por exemplo, 
quando diferentes grupos ou comunidades competem entre eles, ao mesmo tempo em 
que os membros de cada grupo ou comunidade cooperam entre si. Em vez de falar em 
grupos com seus membros, pode-se falar também em empresas com seus funcionários 
e empregados. Disso pode-se concluir que a maneira como os membros cooperam num 
grupo influi, até certo ponto, no êxito que ele obtém na concor rência. Quanto melhor a 
qualidade da cooperação, tanto maior seu sucesso competitivo.

O conceito de competição é básico tanto na biologia evolutiva quanto na economia. 
Segundo os biólogos, cada ser vivo segue, em primeiro lugar, os seus próprios interesses. 
O interesse principal consiste no objetivo de transmitir o número máximo dos seus genes 
à próxima geração. 

Assim, ser vivo implica ser preponderamente auto-interessado, egoísta, dizem os 
biólogos. Sob essa perspectiva, no entanto, a gênese da cooperação torna-se enigmáti-
ca. Pois quando cooperamos, submetemos os nossos próprios interesses aos interesses 
e objetivos conjuntos. Qual é o motivo disso? Essa pergunta talvez soe estranha, pois 
é óbvio que, em geral e a longo prazo, o indivíduo tira proveito da cooperação. Não há 
dúvida de que sem cooperação nós não poderíamos nem construir uma casa bem aca-
bada. – Por outro lado, não podemos concluir disso que sempre é melhor cooperar que 
não cooperar. Pois existe uma terceira via – enganar e explorar os parceiros: Quem finge 
estar disposto a cooperar, sem contribuir em nada para o resultado e fazendo com que os 
outros trabalhem, tira o maior proveito. Explorar os outros é a estratégia mais lucrativa. 
No entanto, se essa estratégia se espalha pelo grupo (ou por partes consideráveis dele), 
a cooperação é minada...

Nesse contexto vale a pena lembrar a Regra do Ouro, pois ela é a regra moral básica 
que proíbe a exploração do outro dentro da cooperação. Enquanto coopero com outra 
pessoa, tenho certeza de que essa mesma pessoa espera de mim que eu cumpra o meu 
dever, e ela sabe que eu espero dela a mesma coisa. Num grupo com número maior de 
indivíduos que cooperam, todos esperam que ninguém explore os outros. Essa é basica-
mente a mensagem da “Regra da Generalização”. 

Chamo de “cooperação qualificada” a cooperação que se baseia na Regra de Ouro 
e na Regra de Generalização.
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2.3.1 Cooperação e Direitos Humanos
Uma sociedade complexa, composta por múltiplas classes e etnias, pode ter uma 

ordem injusta, racista ou fascista, mesmo se os membros aplicam as Regras de Ouro e 
de Generalização. Isso pode ocorrer pelo fato de que, em diferentes épocas históricas, 
a validade dessas regras se limitava a sociedades relativamente pequenas e não dema-
siadamente complexas. Numa sociedade moderna, pluralista e multiétnica, para tornar a 
ordem social justa, é preciso introduzir uma regulamentação baseada nos DH. Uma tal 
ordem funciona como se ela se baseasse num contrato social. Os membros da sociedade 
se concedem mutuamente, todos a todos, os direitos e as liberdades básicas. Essa con-
cessão recíproca tem o caráter de uma promessa mútua de todos a todos. Mas para pô-la 
em prática, é preciso que todos a cumpram, não agredindo-se, não escravizando-se, não 
torturando-se mutuamente, etc. Em outras palavras, os membros devem cooperar no plano 
das normas que correspondem à proteção dos DH, e essa cooperação deve ocorrer entre 
todos os membros da sociedade. – A manutenção de uma ordem social baseada nos DH 
necessita, portanto, de uma “cooperação qualificada” de todos os membros da sociedade.

Por outro lado, um regime baseado nos DH serve também como meio para tornar 
possível a “cooperação qualificada”. Pois, se analisamos as razões pelas quais uma so-
ciedade moderna baseia-se numa ordem caracterizada pelo respeito geral aos DH, e se 
procuramos estabelecer critérios para identificar os direitos individuais mais básicos, a 
nossa argumentação filosófica retorna à ideia da cooperação. O argumento central é o 
seguinte: Os DH são aqueles direitos que garantem aquelas liberdades e oportunidades 
das quais cada um de nós deve dispor para ser capaz de participar da “cooperação 
qualificada” (Kesselring, 2001).

2.3.2 Os Direitos Humanos e as obrigações correspondentes
A consequência disso é dupla: 1. Qualquer que seja a nossa relação para com os 

outros membros da sociedade, temos a obrigação de respeitar os seus direitos básicos. 
2. Mas a nossa obrigação não se limita a isso: Nós temos de respeitar os DH também 
daqueles seres humanos que vivem fora da nossa própria comunidade e que podem ser 
atingidos pelas consequências das nossas ações e decisões. Em outras palavras, o nosso 
respeito pelos DH não deve limitar-se ao âmbito da sociedade à qual pertencemos. Pois 
tampouco temos o direito de atropelar e/ou explorar membros de outras sociedades. Por 
respeito aos DH, estamos dispostos a omitir várias coisas: Renunciamos à formação de 
grupos mafiosos e/ou à participação neles. Quaisquer sejam os grupos ou sociedades com 
as quais nos aliamos, não temos o direito de aderir a práticas coletivas que prejudicam 
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seriamente outras pessoas, inclusive fora do nosso grupo ou da nossa sociedade. “Preju-
dicar seriamente” significa ofender e lesar os DH das pessoas em questão. A obrigação 
negativa – de não lesar os DH – se relaciona não apenas à renúncia de participar em grupos 
mafiosos, mas também de participação em empresas, nacionais ou multinacionais, cuja 
produção inibe outras pessoas a realizarem os seus DH. A declaração dos DH, então, traça 
os limites daquilo que é permitido – e isso diz respeito também às transações comerciais 
e aos negócios no mercado mundial. (Outra espécie de limite, que não coincide com os 
primeiros, tem a ver com o critério ecológico da sustentabilidade.)

Resumindo, podemos dizer que a “cooperação qualificada” não pode ser garantida, 
a não ser através de uma ordem social baseada nos DH, respeitada por todos os membros 
da sociedade. Os mecanismos do livre mercado não têm nada a ver com cooperação qua-
lificada e não contribuem em nada para a realização dos DH.

3 PORQUE É PRECISO HOJE UMA ÉTICA UNIVERSALMENTE VÁLIDA? 

Esta pergunta evoca uma série de respostas diversas...

3.1 As interações entre os seres humanos tornaram-se globais

Os contatos, a comunicação, o trânsito, o intercâmbio de recursos naturais, de ca-
pital, de mercadorias, serviços, informações, etc., têm hoje dimensão global. Durante as 
décadas passadas essas interações se intensificaram e ainda continuam se intensificando.

O postulado de uma ética universalmente válida não implica que qualquer regra 
moral deva ter validade universal. O postulado apenas implica que algumas regras, e 
talvez muito poucas, sejam universalmente válidas e, portanto, devam ser seguidas por 
todos. Nada impede que muitas regras tenham validade restrita – como, por exemplo, a 
regra de que o hóspede convidado deve arrotar como sinal por ter gostado do almoço. 
Levanta-se, portanto, a questão sobre quais regras merecem ser seguidas universalmente. 
Para responder a essa questão é preciso fazer uma reflexão sobre os DH, pois respeitar 
os DH significa e implica o cumprimento de determinadas obrigações (na maioria dos 
casos trata-se de obrigações negativas que nos mandam não cometer determinados atos). 
Disso já falamos acima (2.3.2).
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3.2 Estamos confrontados com uma série de desafios de porte 
global

Podemos lembrar aqui alguns desses desafios:

a) A crise ecológica – degradação de solos, de correntes de água, do mar, etc., dimi-
nuição rápida da biodiversidade e, em muitas espécies, do número de exemplares;

b) O aquecimento do clima que gera a tarefa de prevenir uma elevação da temperatura 
mundial média maior que dois graus;

c) A ameaça que provém de algumas tecnologias mais “avançadas”, como a tecnologia 
nuclear, a construção de armas biológicas e químicas, a tecnologia genética, etc.
Esses desafios são relativamente novos;

d) A competição econômica faz com que aumente a tendência à exploração dos recursos 
naturais – área agrícola, alimentos, água potável, petróleo, minérios, etc. Aumen-
tam, então, os preços, mas também a escassez, e em muitas regiões a degradação 
do meio ambiente;

e) Um quinto desafio, bem mais antigo, é a migração intercontinental. A partir da se-
gunda metade do século XX, ela também sofreu um aumentou considerável.

Esses desafios atingem a todas as sociedades do mundo: Somos, por assim dizer, 
todos passageiros num navio em alto mar, no qual todavia ocupamos cabines diferentes, 
com níveis de conforto diferenciado. Os desafios, então, não nos atingem a todos da 
mesma maneira. 

4 ÉTICA E MERCADO: UM CAMPO CHEIO DE TENSÕES

No que segue, vou analisar de mais perto algumas questões éticas ligadas à eco-
nomia e ao mercado.

4.1 Competição e ética

Como já foi mencionado, uma condição necessária para o mercado é a competição 
(concorrência). O que, sob perspectiva ética, pode-se dizer sobre a concorrência? Como 
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vimos, as regras morais nascem da cooperação e têm a função de garantir o seu caráter 
pacífico. A concorrência ou competição é algo bem diferente. No esporte é comum pôr 
em ordem hierárquica as realizações dos participantes. A competição, então, desempe-
nha um papel central: No futebol, por exemplo, concorrem dois times; nas olimpíadas 
concorrem, em cada modalidade, dezenas de atletas. Nessas circunstâncias, agir segundo 
a Regra de Ouro seria não apenas inédito, mas simplesmente absurdo. Pois se um atleta 
renunciasse a se esforçar ao máximo para melhorar as chances dos seus concorrentes, 
ele não seguiria as regras do jogo. Pior ainda: Se a maioria dos atletas fizesse isso, eles 
aniquilariam as condições da competição. 

As circunstâncias vigentes no mercado mostram aspectos parecidos. Uma vez que o 
mercado baseia-se na competição, a Regra de Ouro nele tampouco é válida. Isso torna-se 
óbvio, por exemplo, quando negociamos o preço de algo: Como compradores estamos 
interessados em preços baixos, ao passo que enquanto vendedores preferimos preços 
mais elevados. Se o comprador negociasse segundo a Regra de Ouro, ele deveria, para 
agradar o seu contraente, fazer com que pela negociação o preço subisse, e o vendedor 
que aplicasse a Regra de Ouro deveria baixar o preço ao máximo. Tal negociação inver-
tida não apenas seria paradoxal, mas sim contrária aos mecanismos do mercado. Se todos 
(ou se a maioria) dos atores no mercado negociassem assim, eles tornariam inválidas as 
condições do mercado. Eles as destruiriam. 

Aparentemente há uma tensão entre a competição e a ética. Em outras palavras: 
A ética não nasce nem da competição nem da negociação. Na competição desportiva e 
na negociação a Regra de Ouro desempenha um papel apenas indireto: Os atores devem 
seguir certas normas, como, evidentemente, a norma de não matar nem agredir o outro 
e de seguir as regras do jogo. No futebol a “falta” não é nada mais e nada menos que a 
infração de uma regra (Kesselring, 2009, cap. I.8). 

Quando negociamos, seguimos, em primeiro lugar, as leis da competição e, em 
segundo lugar, as leis da cooperação: Consideramos o outro, por um lado, como alguém 
com quem pretendemos fazer um negócio e com quem (ou contra quem), ao mesmo 
tempo, queremos ganhar uma vantagem. Segundo, consideramos o outro também como 
parceiro, com quem queremos cooperar. Portanto, logo que a negociação terminar, temos 
que cumprir o nosso compromisso [“pacta sunt servanda”, diz o provérbio latino]: En-
quanto compradores devemos pagar o preço combinado, e enquanto vendedores devemos 
entregar a mercadoria. Ambos os parceiros esperam mutuamente que o outro coopere, 
segura e fidedignamente.
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4.2 O mercado pode ser eficiente, mas ele não é necessariamente 
justo

Enquanto sistema de distribuição no qual cada um adquire justamente aquilo que 
precisa, o mercado (assumamos que nele todos dispõem de poder aquisitivo suficiente) 
funciona melhor que uma instituição centralizada de distribuição – um cacique ou um 
órgão jurídico que atribui as mesmas coisas, na mesma quantidade, a todos os membros 
da sociedade. Nesse sentido, o mercado é uma instituição eficiente – mais eficiente que 
qualquer sistema de distribuição centralizada. Mas isso não significa que o mercado gera 
uma justa repartição de bens.

Isso tem a ver com um aspecto da competição que vale a pena analisar mais de-
talhadamente. Como se sabe, na competição tem as maiores chances de vencer quem é 
mais forte – ou, mais adequadamente – o melhor adaptado às circunstâncias. No merca-
do, as chances de conseguir o que se deseja dependem do poder aquisitivo. No entanto, 
20% da população mundial têm que sobreviver com um dólar (ou menos) por dia, e com 
isso estão condenados a lutar permanentemente pela sobrevivência. Outros 20% sobre-
vivem com algo entre 1 e 2 dólares por dia. Em suma, de cada dez pessoas quatro são 
marginalizados, sem acesso ao mercado ou apenas com acesso precário e temporário. 
Os “marginalizados” vivem em circunstâncias miseráveis, difíceis, perigosas, doentias. 
Encontram-se num círculo vicioso, correndo o risco de perder ainda e sempre mais. Os 
privilegiados, por outro lado, têm acesso a serviços e informações mediante os quais 
conseguem acumular mais privilégios ainda. É, então, evidente que o mercado enquanto 
tal não é uma instituição justa.

4.3 No mercado não há transparência

Na teoria clássica do mercado assume-se que o mercado é “transparente”. Em ou-
tras palavras, presume-se que todos os atores no mercado, em princípio, conhecem toda 
a oferta, e que todos os vendedores conhecem toda a demanda. Isso, no entanto, apenas 
é possível em pequenos mercados locais, fechados, onde cada participante conhece to-
dos os outros participantes. Mas normalmente um mercado é aberto e acessível a novos 
atores; nele não se conhece todos os participantes, e esses conhecem menos ainda toda a 
demanda e/ou toda a oferta. Quanto mais extenso o mercado, tanto menor, relativamente, 
a informação à qual os seus participantes têm acesso. No início da década de noventa, a 
maioria das empresas calçadistas no sul do Brasil faliu devido à concorrência chinesa. O 
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evento foi repentino – as empresas em questão não tinham antecipado tal concorrência 
e foram surpreendidas pela rapidez com a qual ela se manifestava. Anos depois ocorreu 
algo semelhante com a indústria têxtil: Empresas chinesas, que lançaram vestidos e te-
cidos baratos no mercado mundial, sufocaram indústrias têxteis em outros países, tanto 
na Ásia como na África.

A falta de transparência nos mercados reais não é apenas um simples desvio da 
situação ideal, descrita pela teoria clássica. Ao contrário, a falta de transparência é uma 
condição necessária do mercado enquanto tal. Pois não há mercado sem que haja concor-
rência entre os vendedores, e essa concorrência por sua vez pressupõe que os concorrentes 
escondam, um do outro, os segredos do seu sucesso. Se eles trocassem as informações 
essenciais sobre a especialidade da sua marca, eles correriam o risco de perder os seus 
segredos e com eles também perderiam a dianteira no mercado.

Por outro lado, é evidente que quem dispõe de mais capital pode mais facilmente 
arranjar informações relevantes que o ajudam a melhorar a sua posição na competição. 
Não há igualdade de chances. Quem tem mais privilégios tem acesso mais fácil à infor-
mações úteis e proveitosas que aqueles quem têm menos privilégios...

4.4 O mercado desregulado seria uma contradição em si

Segundo a visão neoliberal, o Estado deve abster-se de influenciar as interações 
no mercado, pois com isso ele distorceria os mecanismos subjacentes. Um mercado 
desregulado, no entanto, seria uma instituição altamente indesejável e até contraditória. 
Indesejável, pois se faltar regulamentação, não se poderia recusar e impedir negócios 
nocivos e imorais, como tráfico de mulheres e crianças, tráfico não regulado de órgãos, 
narcotráfico, tráfico de armas, etc. Um mercado desregulado seria até mesmo contraditó-
rio, pois se não houver proibição de formar monopólios e cartéis, esses inevitavelmente 
surgiriam depressa, e o mercado se auto-destruiria.

4.5 O mercado não visa o futuro

O que movimenta o intercâmbio no mercado é basicamente, por um lado, o conjunto 
daquilo que os compradores ou consumidores demandam; e, por outro, o conjunto daquilo 
que os vendedores ou produtores oferecem. A demanda pode basear-se em necessidades 
imediatas (comida, roupa, abrigo, etc.), bem como em desejos menos urgentes que even-
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tualmente relacionam-se com um futuro não imediato. A qualidade ética desses desejos 
não tem influência alguma no funcionamento do mercado. Se a demanda de bíblias sobe, 
mais cedo ou mais tarde a oferta de bíblias também vai subir. No entanto, a mesma coisa 
ocorre com a pornografia. Se o mercado não for regulado, se a comercialização de produtos 
nocivos – pesticidas venenosos ou material com radiação nuclear, etc. – não for proibida, 
tais produtos inevitavelmente seriam oferecidos, e a sua oferta dependeria da demanda. 
Por um lado, não há como negar que o comprador pode influir no mercado: Se ninguém 
compra mais pesticida venenoso, esse vai sumir do mercado. Por outro lado, a influência 
que cada consumidor, com a sua decisão de compra, pode exercer na maioria das vezes 
é ínfima. Além disso, o consumidor crítico deve ser muito bem informado e eticamente 
esclarecido para escolher suas compras “prudentemente” e com responsabilidade. 

Sem planejamento para a política e sem medidas políticas, o mercado dificilmente 
incentiva a venda de produtos ecologicamente sustentáveis. A venda de produtos muito 
poluentes deveria ser freada com impostos ou com uma taxa que cobriria os custos da 
limpeza; e a venda de produtos limpos deveria ser promovida com subsídios até que esses 
produtos desalojassem e substituíssem os produtos não limpos.

Se numa cidade houver transporte público bem organizado e seguro, a grande maioria 
da população preferiria usá-lo, em vez de andar com carro próprio, contribuindo assim 
para evitar os engarrafamentos. Mas onde não há transporte público, o cidadão não pode 
escolher... Desse modo, sem os incentivos necessários, decididos pela política, a economia 
atual dificilmente iria transformar-se numa economia social e ecologicamente sustentável. 

4.6 Os perigos particulares dos mercados financeiros

Há diferentes tipos de mercados: Mercados com produtos básicos para a sobrevi-
vência do ser humano – comida, bebida, remédios, roupa, etc.; mercados com produtos 
de luxo – pedras preciosas, colares e pulseiras de ouro, whisky e vodka; mercados com 
produtos ilícitos – drogas, material com radiação nuclear, armas, etc.; mercados com 
serviços – hotéis, transporte, linhas de comunicação, etc.; e mercados com “produtos” 
financeiros – dinheiro, “ações”, obrigações, etc. 

É um mercado financeiro de fato um mercado no sentido estrito? Jagdish Bhagwati 
diz que não. Esse autor, grande defensor do neoliberalismo, argumenta que os mercados 
financeiros precisam de uma regulação, os outros mercados não (Bhagwati, 2007, cap. 
13). Como Bhagwati defende essa tese? Ele parte da ideia de que o mercado não aguenta 
regulação, e trata esta ideia como axioma. No entanto, interpreta a série de crises dos 
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mercados financeiros como um sinal de que é preciso regulá-los. Bhagwati, no entanto, 
errou em dois pontos: Primeiro, não se deu conta de que nenhum mercado pode funcionar 
a longo prazo sem ser protegido e regulado pela política (veja 5.4 e 5.5). Segundo, ele 
errou, quando escreveu que “os dias do capitalismo financeiro internacional selvagem 
provavelmente já passaram” (idem.). Ele escreveu isso em 2007, um ano antes da maior 
crise do capitalismo financeiro – uma crise que até hoje não está superada. – A questão 
dos mercados financeiros é tão importante que vamos aprofundá-la mais.

4.6.1 Comercializar o dinheiro: o Banco
Um dos primeiros autores que criticaram o comércio com dinheiro foi Aristóteles. 

O filósofo grego não negava que a invenção do dinheiro facilita a troca, pois o dinheiro é 
um valor de troca universal que permite ao agricultor, por exemplo, comprar um móvel, 
mesmo se o marceneiro não precisa de trigo (veja item 1, acima). Aristóteles foi o primei-
ro a analisar as funções diferentes do dinheiro: Ele é (1) meio de troca, (2) equivalente 
geral de valor, (3) reserva de valor. Depois de Aristóteles, o dinheiro também tornou-se 
(4) crédito a longo prazo (Drummond, 2004, p. 100). A crítica do pensador grego visa 
a uma outra consequência do dinheiro. Este pode tornar-se objeto de comércio, apesar 
de não possuir valor de uso. A comercialização do dinheiro cria uma novidade – os ju-
ros. Não se vende, mas se empresta dinheiro a uma outra pessoa. Com a devolução do 
empréstimo recebe-se, além da soma emprestada, um acréscimo, os juros. Emprestar 
dinheiro, cobrando juros, desenvolveu um tipo de negócio completamente diferente de 
qualquer outra forma de troca. 

Quem comercia dinheiro não visa mais o uso concreto de um bem, mas sim o ga-
nho enquanto tal. A crítica de Aristóteles é de que com a comercialização do dinheiro 
introduziu-se a ideia da acumulação infinita de recursos. “A riqueza” que provém da 
comercialização do dinheiro “é portanto ilimitada”, escreveu Aristóteles (Política, 1258a 
22-23). Em sua época, essa infinitude era algo novo, inédito. Com ela criava-se um novo 
motivo para o intercâmbio econômico, aliás não muito nobre: a cobiça. 

Aristóteles não analisou outro efeito da comercialização do dinheiro: Os juros criam 
a necessidade de que a economia cresça constantemente, pois a obrigação de pagar juros 
força aquele que empresta dinheiro a usá-lo para fazer investimentos lucrativos. Resu-
mindo, podemos dizer que a partir do momento em que o dinheiro mesmo torna-se objeto 
de comercialização, a economia transforma-se num mecanismo de geração perpétua de 
valores econômicos. A palavra grega “economia” significava na época de Aristóteles “or-
ganização da fazenda (ou casa)”. Hoje ela significa outra coisa: O conjunto da produção 
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e troca de valores, chamados eles mesmos, de “econômicos”. O essencial nisso é que o 
crescimento da quantidade de valores econômicos tornou-se condição necessária para a 
própria economia. Quando não há crescimento, as interações entre os parceiros de troca 
são atropeladas, e o mais fraco muitas vezes tem que arcar com o prejuízo.

Um mercado financeiro, no entanto, não é simplesmente um lugar onde é comer-
cializado dinheiro. Num mercado financeiro comercializa-se outros “produtos”, mais 
complexos, tais como as ações, obrigações, “futures” e outras coisas mais.

4.6.2 Comercializar “ações”: a bolsa 
Examinemos o que é uma “ação” (um “título” de posse). Em primeiro lugar, uma 

“ação” é um comprovante de que a pessoa X investiu uma parte do capital numa empre-
sa Y. O acionista X, por exemplo, assumiu os custos de uma impressora. Graças ao seu 
investimento, o empresário que dirige a empresa Y pode produzir algo – por exemplo, 
imprimir jornais, livros, etc. Se a sua empresa consegue rendimento, X tem o direito de 
receber uma parte (propor cional ao seu investimento). Graças à invenção da “ação” (do 
“título”), a criação de empresas produtivas torna-se mais fácil. A empresa não está nas 
mãos de uma pessoa ou família apenas, mas de muitas – centenas ou milhares – pessoas. 
Os “acionistas” são os verdadeiros detento res do capital. Desde essa perspectiva, a história 
do capitalismo também é a história da “ação”. 

No entanto, a partir do momento em que uma “ação” ou um “título” se torna objeto 
de comercialização, a situação muda completamente. Cria-se um mercado de “ações” ou 
“títulos” – a “bolsa”, e nesse mercado cada “ação” tem um preço (que segue as leis do 
mercado, dependendo da relação entre a demanda e a oferta). Enquanto uma empresa 
promete crescimento e lucro, os seus “títulos” são mais procurados. Quanto mais lucra-
tiva a empresa, tanto mais atraentes os seus “títulos”. Caso o número de “títulos” de uma 
empresa oferecidos na bolsa permaneça estável, a demanda crescente fará subir o seu 
preço, quer dizer a sua cotação. E quanto mais a sua cotação promete subir, tanto maior 
a demanda, e quanto maior a demanda, tanto mais a cotação promete subir. A elevação 
das cotações na bolsa é um processo que se reforça a si mesmo. A mesma coisa ocorre 
quando a cotação cai. Pois em qualquer momento o preço do “título” pode parar de subir 
e começar a cair. Não é possível determinar exatamente o momento no qual a subida para, 
nem aquele no qual ela começa a cair. Às vezes, as cotações sobem durante um período 
longo – dois, três anos ou mais. No entanto, mais cedo ou mais tarde a subida das cota-
ções vira, e algumas cotações, talvez a sua maioria, começam a baixar. Nesse momento, 
muitos acionistas querem vender os seus “títulos”, o que leva o seu preço a baixar ainda 
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mais. Assim, tanto na fase da subida (na fase do “boom”) quanto naquela da descida (fase 
do “bust”) os efeitos reforçam a si mesmos. Nos seus detalhes, os eventos permanecem 
imprevisíveis. Quando as bolsas se metem a rolar, a economia corre o risco de entrar 
numa crise. Nos últimos 15 anos isso ocorreu pelo menos três vezes...

4.6.3 Comercializar seguros
A última crise dos mercados financeiros foi a mais acentuada. Ela foi devida, em 

grande parte, a novos “produtos”, criados no seio de grandes “bancos de investimento”. 
Entre os novos produtos tornaram-se particularmente mal-afamados os chamados “Cre-
dit Default Swaps” (CDS). Basicamente, os CDS representam um seguro que um banco 
efetuou contra o risco de perda parcial ou total do valor emprestado a alguém através de 
uma hipoteca. Para o seguro o banco paga, digamos, 2 ou 3 % da hipoteca por ano. Essa 
taxa depende do risco. Se a hipoteca do Sr. João, por exemplo, for de 20.000 dólares e 
se o seguro custa 2 %, então o banco paga pelo seguro 400 dólares por ano. Se o banco 
perde a hipoteca parcial ou totalmente, o seguro o indeniza, pagando-lhe a parte não re-
tribuída. Na crise das hipotecas imobiliárias americanas tornou-se comum os fregueses 
não conseguirem mais saldar as hipotecas, e em inúmeros casos a perda foi de 100 %.

A ideia de proteger-se contra perdas imprevisíveis mediante um seguro provém da 
agricultura. Em muitos países é comum os produtores agrícolas contratarem um seguro 
para evitar o risco de perder todo o investimento numa colheita, se esta se perder, por 
exemplo, devido a reviravoltas climáticas. O seguro contra a não devolução de hipotecas, 
no entanto, é uma novidade que surgiu há poucos anos. 

Quando teve início a última crise dos mercados financeiros, em 2008, os próprios 
banqueiros tinham pouca experiência com esse “produto”, chamado de CDS. De repente, 
a maior casa de seguros norteamericana, AIG [American International Group], constatou 
que, na média, cada seguro CDS foi vendido 12 vezes. Isso significava que, para cada 
hipoteca não devolvida, coberta pelo seguro da AIG, essa casa teve que indenizar não 
apenas o banco atingido, mas também outras 11 entidades. – Como foi possível isso? Os 
CDS haviam se tornado mercadoria vendável e, com isso, aquilo que antes era um seguro 
tinha se transformado numa aposta.4 Antes da crise aparentemente ninguém tinha previsto 
o risco extremo que as seguradoras corriam com a comercialização dos CDS. Essa história 
mostra o alto grau de intransparência que reina nos mercados financeiros. A AIG, maior 
seguradora dos Estados Unidos, entrou em falência, e o Estado norteamericano assumiu 

4   Tirei as informações relatadas sobre a última crise financeira do NZZ Folio, Janeiro de 2009, p. 23-54.
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o buraco financeiro, pois a AIG ganhou a fama de ser “demasiado grande para falir”. O 
cidadão que paga impostos teve que salvar uma das maiores empresas particulares do país...

Em vez de ter tirado dos mercados financeiros o detonador, como Bhagwati acredi-
tava em 2007, a política internacional tinha negligenciado completamente a sua regulação, 
fazendo com que estes mercados se tornassem drasticamente ainda mais perigosos. E 
tudo isso tem a ver com o fato de que, com a sua comercialização, certos portadores de 
valor – dinheiro, “ações”, “títulos”, seguros, etc. – se perverteram de instrumentos úteis 
em puro veneno.5 

5 O MERCADO MUNDIAL ENQUANTO DESAFIO ÉTICO

Constatamos acima que, graças aos mecanismos do mercado, nossos atos egoístas 
e auto-interessados transformam-se em atos altruístas dos quais os outros participantes 
tiram proveito. 

O mesmo ocorre, em princípio, no comércio internacional. Num mercado de porte 
transnacional o número dos participantes é de outra escala se comparado com um mer-
cado nacional. Quanto mais abrangente um mercado, tanto maior a variedade das opções 
do comprador. No mercado vinícola internacional, por exemplo, podemos escolher entre 
vinhos sul-africanos, portugueses, italianos, franceses e até chilenos. Para o consumidor, 
a maior possibilidade de escolha é maravilhosa. O produtor também tira vantagem da 
internacionalização do mercado, pois quanto mais extenso o mercado, tanto maior o po-
tencial de compradores. 

Imaginemos um produtor de cerveja: Quanto mais consumidores se interessam pela 
sua marca, tanto mais cerveja ele pode produzir. E quanto mais cerveja ele vende, tanto 
maior a sua renda. Ele ganha mais recursos para novos investimentos, com isso pode am-
pliar sua produção, mas também a demanda por seu produto, explorando portanto novos 
segmentos do mercado. Investindo e consumindo mais, ele contribui para o crescimento 
da renda de outros produtores e participa no crescimento do mercado, etc.

A ampliação do mercado faz crescer a economia. Nessa experiência se baseia o 
chamado “Consenso de Washington” (consenso entre o Banco Mundial, o FMI [Fundo 
Monetário Internacional] e o governo norteamericano), que recomenda a abertura dos 
mercados mediante (1) a diminuição ou até eliminação completa dos tributos aduanei-

5   A tese principal no capítulo 5.6. é minha. Não conheço literatura sobre o assunto.
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ros, (2) a renúncia à fixação de cotas para a importação e a exportação e (3) a renúncia à 
subvenção de produtos não competitivos no mercado internacional. 

À primeira vista, parece óbvio que a criação de um mercado internacional, amalga-
mando e unificando os mercados regionais e locais, seria uma medida segura para fazer 
crescer a economia. Também parece óbvio que tal crescimento é vantajoso para todos e 
que uma produção subvencionada para poder ser vendida a longo prazo não se mantém 
no mercado. – No entanto, a realidade é bem mais complexa. A teoria neoliberal contém 
algumas lacunas. Quais são os problemas?

5.1 Se os Estados Unidos pegam uma gripe, o resto do mundo entra 
em crise

Mesmo que na maioria dos casos a abertura dos mercados tenha levado a um cresci-
mento econômico, não existe nenhuma garantia de que isso sempre aconteça. Nas últimas 
décadas, as crises financeiras, crises que no início sempre são locais, se espalharam para 
além do país de origem e afetaram partes maiores da economia mundial. A crise asiática 
iniciou em 1998 na Tailândia, quando estourou a especulação no setor imobiliário. A moeda 
tailandesa, o Baht, perdeu 50% do seu valor. Os investidores americanos e europeus entra-
ram em pânico e retiraram seus “investimentos” inclusive de outros países asiáticos, quer 
dizer, venderam os “títulos” que antes haviam deles adquirido. Consequentemente, países 
como a Coreia do Sul, a Indonésia, as Filipinas e parte da Malásia entraram em crise. Os 
eventos desencadeados pela especulação tailandesa espalharam-se pelos países vizinhos. 

Pouco antes, na Rússia, a bolsa sofreu grandes perdas e afetou o Brasil. Muitos 
especuladores retiraram seus investimentos da bolsa de São Paulo, pelo simples fato de 
suspeitarem que as estruturas econômicas brasileiras fossem parecidas àquelas da Rús-
sia. – Não importa, se bem fundamentada ou não, essa suspeita chegou a afetar a maior 
economia da América Latina. A moeda brasileira sofreu uma desvalorização substancial 
e a pobreza explodiu... – Exemplos como esses poderiam ser ampliados (Stiglitz, 2003).

5.2 Mercado num plano inclinado

As chances de participação nos mercados internacionais não são iguais em todas as 
sociedades. Entre países diferentes há uma assimetria acentuada, não apenas quanto ao 
seu poder político, mas também quanto ao seu poder competitivo na economia internacio-
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nal. No mercado, quem tem mais poder aquisitivo goza mais vantagens. Quase 3 dos 6,8 
bilhões de seres humanos, então quase a metade, vivem com menos de dois dólares por 
dia. Quem não tem poder aquisitivo, não tem acesso ao mercado. Por outro lado, quanto 
maior o poder aquisitivo, tanto maiores as opções daquele ator para realizar negócios 
lucrativos. Assim, depende em grande medida do poder aquisitivo, que oportunidades e 
chances alguém tem no mercado... 

Não é, portanto, a mesma coisa, um negócio entre iguais e um negócio entre desiguais. 
Quem dispõe de mais capital, pode tirar mais vantagem do que quem dispõe de menos 
capital. O pobre não tem condições de investir, o rico sim. No mercado internacional as 
possibilidades de investimento multiplicam-se. O detentor de muito capital pode investir 
nos mais diversos países. Odebrecht, uma empresa brasileira especializada em constru-
ções, estabeleceu-se também em Angola, onde emprega milhares de operários em minas 
de diamante. Países poderosos, como a China ou a Coreia do Sul, compram terrenos na 
África para ampliar a sua área agrícola, assegurando assim a sua futura produção ali-
mentícia. Empresas multinacionais poderosas, como a Nestlé (Suíça) ou a Suez (França), 
compram, em países africanos e latinoamericanos, fontes de água doce para engarrafar 
a água e comercializá-la por um preço (na média) 100 vezes maior que aquele da água 
não engarrafada. Tudo isso é possível apenas devido à assimetria entre sociedades bem 
posicionadas no mercado mundial e outras nele mal posicionadas. A atual ordem interna-
cional não apenas traz consigo sérios riscos – riscos, sim, para todos, como mostram os 
exemplos das crises financeiras internacionais. Além disso, trazendo riscos mais sérios 
para as sociedades mais pobres, ela não é justa (Kesselring 2007, cap. 8 e 9).

5.3 Os poderosos também podem tropeçar

No entanto, vale a pena acrescentar que os privilegiados também podem perder e 
os aqueles que estão em desvantagem também podem ganhar. Como assim? Lembremos 
brevemente a história do império romano: Depois de ter colonizado boa parte dos povos 
ao redor do Mediterrâneo (que, entre outras obrigações, tinham que abastecer com trigo 
a capital, Roma), o império romano entrou em declínio: Se o gozo de situações vantajo-
sas se torna hábito, ele pode, a longo prazo, tornar-se um risco: Quem desaprende a lutar 
pode, mais cedo ou mais tarde, sucumbir àqueles que não abandonaram a luta pela sobre-
vivência. Hoje, ninguém garante que os EUA e a Europa poderão se salvar desse destino. 
Há décadas os norteamericanos se especializaram em consumir mais que produzir e a 
importar mais que a exportar, deixando outros países pagar pelo seu consumo excessivo. 
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Este consumo, argumentam muitos economistas, preservou a economia mundial de uma 
recessão ainda maior. Mesmo que este argumento seja válido, soa estranha a ideia de que 
especializar-se no consumo seja uma virtude...

Além disso, a assimetria entre a alta produtividade na China e a baixa produtividade 
nos EUA traz consigo consequência inédita: O Banco do Estado Americano (FED = Federal 
Reserve), que define o valor do dólar, não detém mais o monopólio sobre a definição do 
valor do dólar: O Banco Popular Chinês guarda em dólares um acervo tão grande (mais 
de 2000 bilhões!) que o país asiático tem o poder de influenciar diretamente na cotação 
e na estabilidade da moeda americana. O déficit estadounidense chega a 14.000 bilhões 
de dólares e pesa sobre a moeda norte-americana que lenta e continuamente baixa o seu 
valor. Os chineses cooperam ativamente na prevenção do colapso do dólar, sabendo que 
a venda de grandes partes de suas divisas causaria sua desvalorização completa, a qual 
nem os chineses estão dispostos a arriscar.

5.4 Implicações ecológicas do mercado mundial

Nas últimas décadas a crise ecológica avançou rapidamente. Hoje ela atinge pratica-
mente todos os países. Ela tem várias causas diferentes, mas o crescimento da economia 
mundial é uma das principais, pois este crescimento vem acompanhado por uma extração 
crescente de recursos naturais, tanto orgânicos quanto inorgânicos (minerais).

Vale a pena mencionar outro fator, ainda mais específico neste quadro: Com a glo-
balização a distância média do transporte de recursos naturais e mercadorias está aumen-
tando. Com isso, o gasto de combustível (energia não renovável) está crescendo, mas o 
que mais conta é o fato de que o controle da origem dos recursos também se torna mais 
difícil. O consumidor compra uma mercadoria, cuja origem nem seu modo de produção 
ele conhece. Não raras vezes tal produção é acompanhada pela exploração de trabalha-
dores, pelo emprego de menores e/ou pela extração exaustiva de recursos naturais. Até 
mesmo o consumidor crítico não consegue mais se salvar de produtos aos quais ele se 
oporia, caso conhecesse a sua origem, como madeira proveniente de cortes exaustivos, 
tapetes tramados por crianças, etc. Quanto mais extenso, tanto menos transparente é o 
mercado. No mercado globalizado a transparência é desafiada ao máximo. Esta não é uma 
boa notícia, nem para o povo nos países mais prejudicados nem para o meio ambiente de 
cuja conservação aquele depende (Kesselring 2007, cap. 10).
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O mercado não é uma instituição que promove justiça – fato que muitos economis-
tas desconsideram. O mercado pressupõe competitividade, e a competição enquanto tal 
não implica ética. O mercado, portanto, tem de ser protegido por um conjunto de regras 
éticas ou uma legislação baseada nos Direitos Humanos, na Regra de Ouro e na Regra 
da Generalização (respectivamente Regra da Universalização). 

O amálgama dos mercados num mercado único leva, por um lado, à aceleração do 
crescimento econômico. Por outro lado, levanta também o risco de que crises econômicas 
se propaguem para além do país de sua origem e contaminem toda a economia mundial. 
O problema mais sério com os qual o mercado internacional nos confronta atualmente 
provém dos mercados financeiros. Durante as décadas passadas, esses mercados evoluíam 
rapidamente e quase sem regulação. Nesta área, a ética ficava completamente para traz. 

Qualquer economia que explora os pobres é injusta. E qualquer economia que explora 
o meio ambiente – a base do abastecimento das gerações futuras – é insustentável. Para 
mudar o panorama, seria necessário regular os mercados (e particularmente os mercados 
financeiros) e domesticá-los segundo critérios éticos. 
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2 DIREITOS HUMANOS:
Um enfoque multidisciplinar

Leonardo Agostini
Sérgio Augusto Sardi6

Resumo:
O presente artigo apresenta um enfoque multidisciplinar acerca dos Direitos Humanos. Esta visão 
será construída a partir de uma visão global em torno de um dos temas que mais instigam o pensar 
e o agir humano. Sabemos que este tema, além de gerar interrogações significativas, provoca os 
legisladores a positivarem leis capazes de subsidiar as ações do poder Executivo.

Palavras-chave:
Direitos humanos, vida, diversidade, multidisciplinaridade.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A contemporaneidade impõe o desafio de refletir sobre os direitos humanos desde 
os seus fundamentos e a partir das múltiplas perspectivas traçadas pela complexidade dos 
saberes, para transcendermos a dimensão meramente visível do mundo rumo a um sentido 
maior à vida de cada um e de todos os seres humanos. Pois o sentido da condição humana 
revela-se pela conquista pessoal, intersubjetiva e coletiva de uma percepção que anuncia 
o valor infinito da vida, o que torna a diferença de cada indivíduo ou nação o inestimável 
âmbito de realização de uma possibilidade única e irredutível da própria humanidade. Da 
ética à política, das ciências humanas às exatas, dos direitos positivados aos valores morais, 
da esfera da vida privada à práxis do convívio e do respeito à alteridade, da construção 
da paz entre as nações à democracia como ideal a ser continuamente reinventado, põe-
-se novamente em questão as justificações, os valores e os princípios que nos norteiam.

6  Professores do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da PUCRS. 
Coordenadores do Curso de Extensão em Direitos Humanos: um enfoque multidisciplinar.
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2 ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR 

Tem-se em vista, com isso, que os direitos humanos resultam de uma conquista 
simultaneamente institucional e educacional, considerando-se o sentido amplo e pri-
mordial no qual a educação remete ao compromisso individual e socialmente assumido 
de abertura do ser humano ao desenvolvimento das suas inesgotáveis potencialidades. 
Nesse percurso, a educação é o próprio espaço de afirmação da não-violência, da justiça 
e da liberdade, o que deve ser consubstanciado na construção de instituições que visem 
garantir na prática esses mesmos ideais. 

Em sua abrangência fundadora, os direitos humanos evocam o âmbito da invenção, 
da revelação e do autoconhecimento do humano pelos seres humanos, como projeto a 
ser permanentemente retomado a partir das singularidades que caracterizam cada época 
e lugar. Na diversidade desta trajetória emerge uma direção comum, insinuada no devir 
histórico de um trabalho simultaneamente intelectual, espiritual, social, político, ético, 
religioso e filosófico que tem como finalidade a conquista sempre renovada de sentidos 
ao viver e à valoração do humano. A fundação de sentido perpassa todas as esferas da 
existência, individual e coletiva, como projeto aberto ao porvir, mas também ao hoje, 
ao aqui e agora, impregnando as ações e instaurando novos horizontes, campos e estilos 
de vida e de percepção da vida. Os direitos humanos se coadunam, assim, com a própria 
história da nossa humanização. E denotam a urgência de reencontrar a base do processo 
civilizatório na reintegração entre conhecimento, vida e liberdade. Quando então um 
direito profundamente humano será o de podermos ser reconhecidos em toda parte e ple-
namente como humanos, pois o que há de irredutível nesta condição carregará consigo 
o fundo significante da afirmação dos nossos direitos. Enquanto tarefa formativa se trata 
de como, no âmbito das nossas vidas, meditamos sobre o sentido do viver de todos nós. 
E de como, em nossa existência partilhada na sociedade, reafirmamos o compromisso 
com a construção da dignidade, da liberdade, da igualdade, da diferença, da fraternidade 
e do valor da vida.

Dado o seu compromisso com essa formação, a Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), propôs à 
comunidade um Curso de Extensão em Direitos Humanos, que configura um dos desdo-
bramentos das ações da Universidade nesta área. Os princípios desta ação são consubs-
tanciados no seu Marco Referencial:

“Como instituição integrante da sociedade civil, a PUCRS reconhece os 
valores democráticos e republicanos do Estado de Direito, respeitando 
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os direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana. É regida por 
seu Estatuto, por seu Regimento Geral e pelas normas jurídicas em 
vigor, tendo como referência de sua identidade a fé cristã e a tradição 
educativa marista, e atuando constantemente na promoção e proteção 
do ser humano, da vida e do ambiente”.

Diversos campos do saber foram articulados diante dos desafios que enfrentam 
hodiernamente no tangente aos direitos humanos, estimulando-se com isso o intercâmbio 
entre perspectivas plurais de análise de problemas e conceitos que se situam na funda-
mentação do sentido pelo qual os afirmamos. As temáticas abordadas ao longo do Curso 
são: Filosofia, Ética, História, Sociologia, Direito, Psicologia, Jornalismo, Educação, 
Serviço Social, Bioética, Política, Biopolítica, Alteridade e Teologia. E ainda outras 
áreas do saber serão convidadas a intervir nas próximas edições deste Curso. Estimou-se 
também a importância de que os conferencistas fossem professores pesquisadores que se 
tornaram referências em suas áreas no que diz respeito à vinculação das mesmas com os 
direitos humanos, em renomadas instituições de ensino do Estado do Rio Grande do Sul.7

O escopo central deste processo formativo é o de refletir sobre os principais desa-
fios teóricos e práticos que cada um desses ramos do saber enfrenta diante da temática 
dos direitos humanos fundamentais: aqueles que têm, como condição precípua, fomentar 
e proteger a dignidade da pessoa humana. Ao propô-lo, a Universidade tem presente a 
necessidade de oportunizar ambiente físico e intelectual propício para um debate acerca 
da fundamentação, da justificação, da validação e da efetivação dos direitos humanos, 
condição imprescindível ao exercício da cidadania, no âmbito da democracia. O Curso 
visa ampliar este debate no ambiente acadêmico da Universidade, motivando docentes, 
pesquisadores e alunos de Graduação e de Pós-Graduação a construir interfaces entre 

7  As temáticas abordadas, os conferencistas e suas respectivas instituições são: Filosofia, Ética e Sentido 
dos Direitos Humanos: Prof. Dr. Draiton Gonzaga de Souza (PUCRS), Deputado Miki Breier (AL/RS – Pre-
sidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos), Prof. Dr. Luciano Marques de Jesus (PUCRS), Prof. 
Dr. Sérgio Augusto Sardi (PUCRS) e Prof. Me. Leonardo Agostini (PUCRS). História e Direitos Humanos: 
Profa. Dra. Ruth Chittó Gauer (PUCRS). Sociologia e Direitos Humanos: Profa. Dra. Ruth Lenara Ignacio 
(PUCRS) e Prof. Me. Adão Clóvis Martins dos Santos (PUCRS). Direito e Direitos Humanos: Prof. Dr. Elias 
Grossmann (PUCRS). Psicologia e Direitos Humanos: Profa. Dra. Neuza Maria de Fátima Guareschi (UFRGS). 
Jornalismo e Direitos Humanos: Prof. Esp. Celso Augusto Schröder (PUCRS). Educação e Direitos Humanos: 
Prof. Dr. Pergentino Stefano Pivatto (PUCRS) e Prof. Dr. Luiz Carlos Bombassaro (UFRGS). Serviço Social 
e Direitos Humanos: Profa. Dra. Maria Palma Wolff (PUCRS). Bioética e Direitos Humanos: Prof. Dr. José 
Roberto Goldim (PUCRS/UFRGS). Política e Direitos Humanos: Prof. Me. Paulo Cesar Carbonari (IFIBE). 
Biopolítica e Direitos Humanos: Prof. Dr. Castor M. M. Bartolomé Ruiz (UNISINOS). Alteridade e Direitos 
Humanos: Prof. Dr. Ricardo Timm de Souza (PUCRS). Teologia e Direitos Humanos: Prof. Me. Nereu Ruben 
Haag (PUCRS). O Curso toma lugar aos sábados pela manhã, compreendidos entre 01 de Setembro e 01 de 
Dezembro do corrente ano.
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os direitos humanos e os seus objetos de pesquisa nos seus respectivos cursos. Em um 
diálogo multi e interdisciplinar, fortalecem-se os laços entre a comunidade acadêmica e 
a sociedade para analisar, debater, desenvolver, refletir criticamente e contribuir para a 
construção de uma cultura de valoração dos direitos humanos no Brasil.

Ao longo do Curso, na busca de uma investigação abrangente acerca dos direitos 
humanos, objetiva-se:

a) Resgatar, de forma crítica e reflexiva, o contexto sócio-histórico-cultural do sur-
gimento, desenvolvimento e efetivação de conceitos e práticas relacionados aos 
direitos humanos;

b) Estabelecer as possibilidades (ou impossibilidades) de fundamentação, validação 
e efetivação universal dos direitos humanos sob os prismas filosófico e jurídico – 
refletindo sobre a sua função na construção da justiça e da solidariedade;

c) Abordar as implicações dos direitos humanos no cenário político, discorrendo 
sobre as relações entre as formas de poder, o aperfeiçoamento da democracia e a 
realização da liberdade;

d) Aprofundar o significado e as implicações das relações entre educação e direitos 
humanos;

e) Considerar problemas tradicionais e emergentes referentes à construção da qualida-
de da vida humana, problematizando as implicações e consequências dos mesmos 
para a efetivação da dignidade;

f) Examinar e problematizar as concepções acerca do humano que reproduzimos em 
nossas ações e relações ao longo da história;

g) Refletir criticamente sobre o papel dos meios de comunicação social na promoção 
dos direitos fundamentais;

h) Compreender o sentido pelo qual valores e princípios podem e/ou devem orientar 
o debate sobre direitos humanos na contemporaneidade;

i) Considerar os direitos humanos no contexto de uma investigação ética que remete 
à vida como um todo, desde a perspectiva da Bioética;

j) Filosofar de forma crítica e meditativa sobre a relação entre a construção do sentido 
da vida e a promoção dos direitos humanos.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desafio de compreender, resgatar e recriar o sentido da condição humana conduz 
à reflexão sobre o gradativo advento de direitos intimamente relacionados ao percurso 
histórico no qual efetivamos a nossa humanização. Portanto, toda e qualquer concepção 
acerca dos direitos fundamentais do homem implica antes em uma postura assumida 
diante da vida e do viver. E se a busca do significado das nossas existências é o centro 
para o qual deveria convergir todo saber, impõe-se assim a tarefa de conhecer o próprio 
conhecimento desde a perspectiva na qual o humano é a finalidade última e primeira do 
próprio conhecimento. E isso inclui uma profunda responsabilização com a vida de cada 
um, assim como com o todo da vida no planeta Terra. Uma responsabilização que não 
surge propriamente da lei, nem de algum código de ética ou conduta, mas que está pro-
fundamente enraizada no mais íntimo de nossa humanidade. E, de lá, emerge como lei, 
na forma de códigos, na potencialização e delimitação do papel da ciência e da tecnologia 
em nossas vidas, na instauração de saberes que regem as múltiplas formas de convívio 
em cada região, época ou nação e na invenção continuada do sentido de nossa existência 
partilhada. Para que a contemplação do rosto de cada criança, mulher ou homem que vive 
ou viveu se torne um caminho possível a um futuro desejável por cada um, por todos nós 
e ainda aqueles que nos sucederão nas próximas gerações.



“Musicando na EPA” – Pintura com Têmpera e guache
Estudantes das Turmas T5 e T6 – Artes na EPA
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3 EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS:
Concepção e caminhos para a ação

Paulo César Carbonari8

Resumo: 
O artigo realiza a sistematização de um conjunto de ideias com vistas a compor uma aproximação 
entre educação e direitos humanos no intuito de apresentar elementos de concepção e sugestões de 
caminhos para a ação. Toma como referência aspectos conceituais e também os subsídios normativos 
da educação em direitos humanos para propor orientações teóricas e práticas para a ação concreta 
na educação em direitos humanos.

Palavras-chave:
Direitos humanos, educação, racionalidade, pedagogia.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O texto é desenvolvido em várias partes compondo um mosaico do conjunto do 
sentido das questões implicadas na educação em direitos humanos. A primeira parte faz 
a exposição da concepção de educação em direitos humanos. A segunda apresenta três 
grandes campos de incidência da educação em direitos humanos, a sustentabilidade, a 
participação e a justiça. A terceira expõe motivações/razões para educar em direitos hu-
manos. A quarta descreve um conceito de racionalidade adequada à educação em direitos 
humanos. A quinta recupera e apresenta as bases programáticas para a educação em direitos 
humanos, especialmente recorrendo ao Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. 
Finalmente, na última parte apresentam-se alguns desdobramentos didático-pedagógicos.

8  Doutorando em filosofia (Unisinos), mestre em filosofia (UFG), professor de filosofia do Instituto Supe-
rior de Filosofia Berthier (IFIBE, Passo Fundo, RS), conselheiro nacional do Movimento Nacional de Direitos 
Humanos (MNDH), membro do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos da Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República (CNEDH/SDH/PR)
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2 PARA COMPREENDER EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS

A educação em direitos humanos pode ser entendida de muitas maneiras. Em nosso 
entendimento é processo de formação de sujeitos de direitos conscientes e críticos (aspecto 
epistemológico) e comprometidos com a promoção da dignidade (aspecto ético-político). 

Sujeitos de direitos não são só os que sabem os “direitos do sujeito”, São, acima de 
tudo, os que agem multidimensionalmente para promover o “ser sujeito de direitos” no 
cotidiano. Sujeitos não são abstrações; são concretos e históricos e se fazem na qualidade 
da relação com outros sujeitos, na singularidade, na particularidade e na universalidade 
constitutivas dessas relações (Cf. CARBONARI, 2007, p. 169-186). 

A educação em direitos humanos consiste na construção de compreensões e prá-
ticas que tem na dignidade humana seu conteúdo central. Isto permite criar condições 
para promover o afastamento de todo tipo de discriminação, de exploração, de opressão, 
de vitimização e, ao mesmo tempo, viabilizar a efetivação de relações dialógicas, justas 
e pacíficas. Além de se constituir na realização do direito a aprender, a educação em di-
reitos humanos tem no direito a aprender também seu conteúdo fundamental. Assim, é 
impensável fazer educação em direitos humanos em separado do conjunto do processo 
educativo – e fazer qualquer processo educativo sério e significativo que abdique dos 
direitos humanos – como garantia e como exercício do direito de aprender.

Formar sujeitos de direitos é contribuir de forma decisiva para a reconfiguração 
das relações entre os seres humanos e destes com o mundo cultural e com o ambiente 
natural. Não dá, por exemplo, para pretender a humanização eliminando seres humanos 
que sejam diferentes àqueles do padrão hegemônico; também não é possível ignorar os 
contextos do mundo e; menos ainda, tratar o ambiente natural como oferta de recursos 
infinitos. Com base nesta noção geral, desdobramos três aspectos que consideramos 
fundamentais ao núcleo da educação em direitos humanos como processo de formação 
de sujeitos de direitos. 

3 A SUSTENTABILIDADE, A PARTICIPAÇÃO E A JUSTIÇA NA 
EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS

Os desdobramentos de interação aos quais a educação em direitos humanos está 
chamada a oferecer resposta se configuram na sustentabilidade, na participação e na jus-
tiça. Passamos a apresentar cada um deles brevemente. 

Educar em direitos humanos é formar sujeitos sustentáveis e que promovem a sus-
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tentabilidade em sentido amplo. Nenhum ser humano é fora do mundo, fora do ambiente 
cultural e do ambiente natural. A interação com os outros ocorre como relação com os 
sentidos (mundo) e as condições de sentido (culturais e naturais) nas quais está inserido. 
Posturas predatórias ou mesmo as preservacionistas mitigadoras são insuficientes porque, 
além de comprometer o mundo como ambiente natural e cultural, também comprometem 
o humano. 

Educar em direitos humanos é formar para participar, para “aparecer” e para “dizer”. 
“Aparecer” e “dizer” consistem em aceitar que cada pessoa pode se expressar de forma 
livre e em condições adequadas para tal. Significa fazer frente a todo tipo de invisibili-
dade e de cerceamento da expressão, o que é sinônimo de participar. A participação é 
conteúdo fundamental para a efetivação dos direitos humanos. Presença é participação. 
Participação é interação. Interação é agir na alteridade. Alteridade é o núcleo forte da 
democracia. Democracias substantivas implicam a incorporação organizada dos diversos 
sujeitos – e da diversidade dos sujeitos – aos processos políticos como parte do acesso 
aos bens materiais, ambientais, simbólicos e culturais produzidos socialmente e para vi-
venciar as dinâmicas de reconhecimento. Assim, está em questão identificar processos e 
propostas, dinâmicas e sujeitos, divergências e convergências, sob o crivo da alteridade. 
Quando centradas na alteridade, democracias são muito mais do que um jogo; são cons-
trução, permanente e sempre nova, de um modo de ser social e político, um modo de ser 
humano, com direitos humanos. 

Educar em direitos humanos é formar na e para a justiça e a paz. Isto inclui trabalhar 
a memória e a verdade como componentes históricos determinantes e lidar com a violência 
através de mediações restaurativas da justiça. Não há formação integral sem justiça, assim 
como não há direitos humanos sem ela. A justiça é exigência que só pode ser efetivada 
pelo reconhecimento da singularidade, da particularidade e da universalidade dos sujeitos. 
Fazer justiça é reparar violações de direitos (reparar as vítimas), restaurar conflitos com 
mediações adequadas e, acima de tudo, promover e proteger as pessoas e seus direitos 
de forma que a dignidade possa ser concreta no cotidiano. Por isso exige a crítica a todas 
as formas de cinismo que relegam a igualdade à quimera e a diversidade à desigualdade 
(discriminação) e fazem da justiça sequer uma promessa e da paz uma expectativa inó-
cua. Justiça e paz constituem conteúdo fundamental da formação em direitos humanos. 
Sujeitos só se constituem e se fazem com os outros considerando estes conteúdos que são 
complexos e, por vezes, até contraditórios. Comumente o mais fácil, o mais simples e o 
mais conveniente fazem deles abrir mão. Mas deles abrir mão é dispensar a dignidade e, 
em consequência, inviabilizar, interditar, subjugar, sujeitar sujeitos. 



48

PA
RT

E 
I -

  A
 U

N
IV

ER
SA

LI
D

A
D

E 
D

O
S 

D
IR

EI
TO

S 
H

U
M

A
N

O
S

4 MOTIVAÇÕES/RAZÕES PARA EDUCAR EM DIREITOS HUMANOS

Há diferentes motivações/razões para educar em direitos humanos. Por exemplo, 
há quem entende que a educação escolar não tem nada que educar em direitos humanos; 
tem sim é que formar profissionais competentes e aptos ao mercado de trabalho; há quem 
entende que os motivos que levam a educar em direitos humanos são os mesmos que 
poderiam levar a educar para a cidadania, para os valores, para a moral, para a paz; e há 
quem entende que educar em direitos humanos se confundiria com fazer uma educação 
ideológica, estranha à escola, que deve ser científica. 

Contra estas posições, a principal motivação para educar em direitos humanos é que 
os/as educandos/as da educação escolar são sujeitos de direitos que, entre outros, têm o 
direito à educação, que é um dos direitos humanos, e também têm o direito de aprender 
direitos humanos como parte de sua formação integral. Ou, ainda, é afirmar a posição dos 
sujeitos da educação, os/as educandos/as, como sujeitos de direitos que assim se entendem 
não somente porque são parte de uma cultura jurídica do estado democrático de direito 
que lhes confere status de cidadania; não somente porque são parte de uma comunidade 
moral e por isso parte de um processo de formação em valores; não somente porque são 
parte de uma comunidade que resiste e exige viver livre de todas as formas de violência; 
não somente porque são parte de uma comunidade política e que, por isso, têm direito a 
resistir, a se organizar e a protestar, contestando a ordem injusta. 

Educar em direitos humanos faz sentido porque, mais do que ensinar técnicas, mais 
ou menos ajustadas ao mercado, os espaços educativos estão desafiados a promover a 
vida livre, autônoma e criativa. Os sujeitos aprendentes estão chamados a conhecer seus 
direitos humanos e a exigi-los inclusive para qualificar o estado democrático de direito, 
para mudar a ordem moral e a ordem social e política. Direitos Humanos, neste sentido, 
se apresentam como uma utopia que alimenta as práticas de transformação das situações 
violadoras. 

5 A RACIONALIDADE DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS

Resistência é a característica que faz dos humanos seres capazes de indignação e de 
movimentação para fazer frente a todas as formas e violência e de inviabilização do humano, 
sendo que resistência é componente central que mantém as relações abertas e, portanto, 
a possibilidade de novidade. É ela que também gera a cooperação como mediação para a 
construção de relações humanas e humanizadas e, inclusive, para enfrentar as violências 
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e violações de direitos. Mais uma vez, poderíamos nos ocupar largamente das múltiplas 
possibilidades críticas do tema, mas nos atemos à proposta de Joaquín Herrera Flores.

Joaquín Herrera Flores, no artigo Direitos humanos, interculturalidade e raciona-
lidade de resistência (2002), defende a proposta de uma “racionalidade de resistência” 
como a mais adequada aos direitos humanos. Parte do diagnóstico de que contempora-
neamente os direitos humanos se assentam em duas racionalidades e duas práticas hege-
mônicas: uma que chama de “visão abstrata” e outra que chama de “visão localista”.9 A 
alternativa a elas é uma “visão complexa”. Segundo ele, a proposta de “visão complexa” 
exige uma “racionalidade de resistência” e uma “prática intercultural” para “[...] superar 
a polêmica entre o pretenso universalismo dos direitos e a aparente particularidade das 
culturas” (2002, p. 14). 

O filósofo de Sevilha defende que a “visão complexa” dos direitos trabalha com 
uma “racionalidade de resistência” que 

[...] não nega que é possível chegar a uma síntese universal das dife-
rentes opções relativas aos direitos. E tampouco descarta a virtualidade 
das lutas pelo reconhecimento das diferenças étnicas ou de gênero. O 
que negamos é considerar o universal como um ponto de partida ou um 
campo de desencontros. Ao universal há de se chegar – universalismo de 
chegada ou de confluência – depois (não antes) de um processo conflitivo, 
discursivo de diálogo ou de confrontação, no qual cheguem a romper-se 
os prejuízos e as linhas paralelas. Falamos do entrecruzamento, e não 
de uma mera superposição de propostas (2002, p. 21, grifos do autor).10 

Trata-se, como chama, de um “universalismo de contrastes, de entrecruzamento, 
de mesclas”. Nele, o movimento caminha no sentido contrário a “[...] todo tipo de visão 
fechada, seja cultural ou epistêmica [e], a favor de energias nômades, migratórias, móbiles, 
que permitam deslocarmo-nos pelos diferentes pontos de vista sem a pretensão de negar-
-lhes, nem de negar-nos, a possibilidade de luta pela dignidade humana” (1982, p. 23). 

A consequência desta racionalidade é que a prática não será “[...] nem universalista 
e nem multicultural, mas intercultural”. Isto porque: 

Toda prática cultural é, em primeiro lugar, um sistema de superposições 
entrelaçadas, não meramente superpostas. Esse entrecruzamento nos 
conduz até uma prática dos direitos, inserindo-os em seus contextos, 
vinculando-os aos espaços e às possibilidades de luta pela hegemonia 

9  Para conhecimento detalhado de cada uma delas ver: HERRERA FLORES, 2002, p. 14-16.

10  Para ver a explicação do autor consultar: HERRERA FLORES, 2002, p. 21-22.
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e em estrita conexão com outras formas culturais, de vida, de ação, etc. 
Em segundo lugar, induz-nos a uma prática social nômade, que não 
busque “pontos finais” ao acúmulo extenso e plural de interpretações 
e narrações, e que nos discipline na atitude de mobilidade intelectual 
absolutamente necessária, em uma época de institucionalização, re-
gimentação e cooptação globais. E, por último, caminharíamos para 
uma prática social híbrida. Nada é hoje ‘puramente’ uma só coisa. [...] 
Uma prática, pois, criadora e re-criadora de mundos, que esteja atenta 
às conexões entre as coisas e as formas de vida e que não nos prive de 
“outros ecos que habitem o jardim” (2002, p. 23-24, grifos do autor).

A consequência é a compreensão de que a tarefa da educação em geral, e da edu-
cação em direitos humanos, considerando os diversos aspectos aqui abordados, caminha 
mais no sentido de formar sujeitos de direitos que sejam resilientes a todas as formas de 
sua inviabilização. Invertem-se os polos. Não se trata de confirmar, ou de afirmar certos 
preceitos e certos conceitos – até porque, ao fazê-lo se poderia incorrer no que Herrera 
Flores chama de “universalismo de partida”. Trata-se de construir aprendizagens que 
posicionem os sujeitos na direção da superação de todas as formas de sua inviabilização 
– aliás, é isto o que marca o contexto hegemônico, que não tem sido favorável aos direi-
tos humanos, pelo contrário. A resistência retoma um dos sentidos mais profundos do 
“espírito socrático”, o da filosofia (e da educação) como impertinência,11 fazendo ganhar 
sentido a primazia do epiméleia heautoû (cuidado de si), que não é egoísta, pois inviável 
sem o cuidado dos outros, sobre o gnôthi seautón (conhece-te a ti mesmo) – um e outro 
se retro-alimentam, traduzindo-se em práticas de convivência.12

6 REFERÊNCIAS PROGRAMÁTICAS

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) expressa o posi-
cionamento e os compromissos do governo brasileiro com a efetivação de uma política 
pública de educação em direitos humanos.13 Estabelece uma concepção de educação em 
direitos humanos e prevê diretrizes, objetivos e ações programáticas em cinco áreas: a 

11  Desenvolvemos mais esta compreensão em CARBONARI, 2008a. Referência completa ao final.

12  Como, aliás, mostra Michel Foucault na primeira lição do Curso que ministrou no Collége de France 
em 1981-1982. A lição pode ser lida em FOUCAULT, Michel. A hermenêutica do sujeito. Trad. Márcio A. da 
Fonseca e Salma T. Muchail. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

13  Posição confirmada pela publicação do terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3), que 
tem um eixo dedicado à educação e à cultura em direitos humanos (Eixo Orientador V) que contém cinco dire-



51

3 - ED
U

CA
ÇÃ

O
 EM

 D
IREITO

S H
U

M
A

N
O

S: Concepção e cam
inhos para a ação - Paulo César Carbonari

educação básica, o ensino superior, a educação não formal, a formação dos agentes do 
sistema de justiça e segurança e educação e mídia. Foi construído com significativa par-
ticipação e sua versão revisada foi publicada em dezembro de 2006, constituindo-se em 
referência para a atuação no tema. 

A concepção de educação em direitos humanos adotada pelo PNEDH é dita da 
seguinte forma: 

A educação em direitos humanos é compreendida como um processo 
sistemático e multidimensional que orienta a formação do sujeito de 
direitos, articulando as seguintes dimensões: a) apreensão de conhe-
cimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e a sua 
relação com os contextos internacional, nacional e local; b) afirmação 
de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos di-
reitos humanos em todos os espaços da sociedade; c) formação de uma 
consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis cognitivo, so-
cial, ético e político; d) desenvolvimento de processos metodológicos 
participativos e de construção coletiva, utilizando linguagens e materiais 
didáticos contextualizados; e) fortalecimento de práticas individuais 
e sociais que gerem ações e instrumentos em favor da promoção, da 
proteção e da defesa dos direitos humanos, bem como da reparação das 
violações. [...] Desse modo, a educação é compreendida como um direito 
em si mesmo e um meio indispensável para o acesso a outros direitos. 
A educação ganha, portanto, mais importância quando direcionada ao 
pleno desenvolvimento humano e às suas potencialidades, valorizando o 
respeito aos grupos socialmente excluídos. Essa concepção de educação 
busca efetivar a cidadania plena para a construção de conhecimentos, o 
desenvolvimento de valores, atitudes e comportamentos, além da defesa 
socioambiental e da justiça social” (2007, p. 25).

Os objetivos gerais do PNEDH são: 

a) destacar o papel estratégico da educação em direitos humanos para o fortaleci-
mento do Estado Democrático de Direito; b) enfatizar o papel dos direitos humanos 
na construção de uma sociedade justa, equitativa e democrática; c) encorajar o 
desenvolvimento de ações de educação em direitos humanos pelo poder público e 
a sociedade civil por meio de ações conjuntas; d) contribuir para a efetivação dos 
compromissos internacionais e nacionais com a educação em direitos humanos; 
e) estimular a cooperação nacional e internacional na implementação de ações de 
educação em direitos humanos; f) propor a transversalidade da educação em direitos 
humanos nas políticas públicas, estimulando o desenvolvimento institucional e inte-

trizes deste eixo, cada uma com os respectivos objetivos estratégicos: Diretriz 18 a 21, sendo que cada um dos 
objetivos se desdobra em várias Ações Programáticas (BRASIL, PNDH-3, 2009, p. 151-167).
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rinstitucional das ações previstas no PNEDH nos mais diversos setores (educação, 
saúde, comunicação, cultura, segurança e justiça, esporte e lazer, dentre outros); 
g) avançar nas ações e propostas do Programa Nacional de Direitos Humanos 
(PNDH) no que se refere às questões da educação em direitos humanos; h) orientar 
políticas educacionais direcionadas para a constituição de uma cultura de direitos 
humanos; i) estabelecer objetivos, diretrizes e linhas de ações para a elaboração 
de programas e projetos na área da educação em direitos humanos; j) estimular a 
reflexão, o estudo e a pesquisa voltados para a educação em direitos humanos; k) 
incentivar a criação e o fortalecimento de instituições e organizações nacionais, 
estaduais e municipais na perspectiva da educação em direitos humanos; l) balizar 
a elaboração, implementação, monitoramento, avaliação e atualização dos Planos 
de Educação em Direitos Humanos dos estados e municípios; m) incentivar formas 
de acesso às ações de educação em direitos humanos a pessoas com deficiência 
(BRASIL, PNEDH, 2006, p. 26-27).

O PNEDH estabelece para a educação básica a seguinte concepção:

A educação em direitos humanos vai além de uma aprendizagem cogniti-
va, incluindo o desenvolvimento social e emocional de quem se envolve 
no processo ensino-aprendizagem (PMEDH, 2005). A educação, nesse 
entendimento, deve ocorrer na comunidade escolar em interação com a 
comunidade local. Assim, a educação em direitos humanos deve abarcar 
questões concernentes aos campos da educação formal, à escola, aos 
procedimentos pedagógicos, às agendas e instrumentos que possibili-
tem uma ação pedagógica conscientizadora e libertadora, voltada para 
o respeito e valorização da diversidade, aos conceitos de sustentabili-
dade e de formação da cidadania ativa. A universalização da educação 
básica, com indicadores precisos de qualidade e de equidade, é condição 
essencial para a disseminação do conhecimento socialmente produzido 
e acumulado e para a democratização da sociedade. Não é apenas na 
escola que se produz e reproduz o conhecimento, mas é nela que esse 
saber aparece sistematizado e codificado. Ela é um espaço social pri-
vilegiado onde se definem a ação institucional pedagógica e a prática e 
vivência dos direitos humanos. Nas sociedades contemporâneas, a escola 
é local de estruturação de concepções de mundo e de consciência social, 
de circulação e de consolidação de valores, de promoção da diversidade 
cultural, da formação para a cidadania, de constituição de sujeitos sociais 
e de desenvolvimento de práticas pedagógicas. O processo formativo 
pressupõe o reconhecimento da pluralidade e da alteridade, condições 
básicas da liberdade para o exercício da crítica, da criatividade, do debate 
de ideias e para o reconhecimento, respeito, promoção e valorização da 
diversidade. Para que esse processo ocorra e a escola possa contribuir 
para a educação em direitos humanos, é importante garantir dignidade, 
igualdade de oportunidades, exercício da participação e da autonomia 
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aos membros da comunidade escolar. Democratizar as condições de 
acesso, permanência e conclusão de todos(as) na educação infantil, en-
sino fundamental e médio, e fomentar a consciência social crítica devem 
ser princípios norteadores da Educação Básica. É necessário concentrar 
esforços, desde a infância, na formação de cidadãos(ãs), com atenção 
especial às pessoas e segmentos sociais historicamente excluídos e 
discriminados (BRASIL, PNEDH, 2006, p. 31).

O PNEDH entende que a educação em direitos humanos no ensino superior, con-
siderando a atividade típica deste nível de ensino, poderia ocorrer da seguinte forma:

No ensino, a educação em direitos humanos pode ser incluída por meio 
de diferentes modalidades, tais como, disciplinas obrigatórias e opta-
tivas, linhas de pesquisa e áreas de concentração, transversalização no 
projeto político-pedagógico, entre outros. Na pesquisa, as demandas 
de estudos na área dos direitos humanos requerem uma política de in-
centivo que institua esse tema como área de conhecimento de caráter 
interdisciplinar e transdisciplinar. Na extensão universitária, a inclusão 
dos direitos humanos no Plano Nacional de Extensão Universitária 
enfatizou o compromisso das universidades públicas com a promoção 
dos direitos humanos. A inserção desse tema em programas e projetos 
de extensão pode envolver atividades de capacitação, assessoria e rea-
lização de eventos, entre outras, articuladas com as áreas de ensino e 
pesquisa, contemplando temas diversos (2007, p. 38).

A educação popular é uma forma histórica de realizar a educação que foi cons-
truída pelas organizações e movimentos populares como mediação de atuação e para o 
fortalecimento das lutas populares. Ela se constitui numa estratégia chave de construção 
dos sujeitos populares na América Latina e também no Brasil (Cf. SACAVINO, 2009). 
Neste sentido, a educação popular se insere na educação não formal que, pelo viés ne-
gativo, indica toda a educação que não é feita por instituições socialmente reconhecidas 
como instituições educativas stricto sensu. Mas, fazer educação não formal não significa 
sempre fazer educação popular, até porque não necessariamente a educação não formal 
tem os mesmos objetivos e finalidades que a educação popular. 

O PNEDH inicia reconhecendo que as instituições formais de educação (escolas 
e instituições de ensino superior) não detêm exclusivamente o monopólio da reflexão e 
da aprendizagem. Diz que: “A humanidade vive em permanente processo de reflexão e 
aprendizado”, sendo que “[...] a aquisição e produção de conhecimento” também acon-
tecem “[...] nas moradias e locais de trabalho, nas cidades e no campo, nas famílias, nos 
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movimentos sociais, nas associações civis, nas organizações não-governamentais e em 
todas as áreas da convivência humana”. Mais adiante o PNEDH diz que 

Os espaços das atividades de educação não formal distribuem-se em 
inúmeras dimensões, incluindo desde as ações das comunidades, dos 
movimentos e organizações sociais, políticas e não-governamentais até 
as do setor da educação e da cultura. Essas atividades se desenvolvem 
em duas vertentes principais: a construção do conhecimento em edu-
cação popular e o processo de participação em ações coletivas, tendo a 
cidadania democrática como foco central. Nesse sentido, movimentos 
sociais, entidades civis e partidos políticos praticam educação não formal 
quando estimulam os grupos sociais a refletirem sobre as suas próprias 
condições de vida, os processos históricos em que estão inseridos e o 
papel que desempenham na sociedade contemporânea. Muitas práticas 
educativas não-formais enfatizam a reflexão e o conhecimento das pessoas 
e grupos sobre os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e cultu-
rais. Também estimulam os grupos e as comunidades a se organizarem 
e proporem interlocução com as autoridades públicas, principalmente 
no que se refere ao encaminhamento das suas principais reivindicações 
e à formulação de propostas para as políticas públicas (2007, p. 43).

Ao se expressar desta forma, o PNEDH faz uma opção pela educação popular 
dentro do amplo espectro de possibilidades da educação não formal. Assume, desta for-
ma, vários de seus princípios e finalidades. Em outras palavras, para o PNEDH, falar de 
educação não formal não significa falar de qualquer processo educativo fora da escola 
ou da faculdade. Significa, sim, optar por processos educativos que bebam da educação 
popular como orientação pedagógica e metodológica. Isso fica ainda mais forte quando 
o PNEDH diz que 

A educação não formal em direitos humanos orienta-se pelos princípios 
da emancipação e da autonomia. Sua implementação configura um per-
manente processo de sensibilização e formação de consciência crítica, 
direcionada para o encaminhamento de reivindicações e a formulação 
de propostas para as políticas públicas [...] (2007, p. 43).

Mais adiante compreende que a educação não formal tem um papel de empoderar os 
grupos populares de tal forma a se constituírem em agentes capazes de propor, monitorar 
e avaliar políticas públicas à luz dos direitos humanos porque: “O empoderamento dos 
grupos sociais exige conhecimento experimentado sobre os mecanismos e instrumentos 
de promoção, proteção, defesa e reparação dos direitos humanos” (2007, p. 44).
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Em suma, o PNEDH não restringe a educação não formal à educação popular, mas 
lhe dá um norte: ou seja, a educação popular e seus conteúdos críticos teriam que servir 
de orientação e parâmetro para a atuação na educação não formal em direitos humanos.

7 DESDOBRAMENTOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS

Em linhas gerais, o conjunto dos aspectos que expusemos e que estão implicados na 
educação em direitos humanos remete para a atuação como forma de promover a cultura 
de direitos humanos. Isso significa dizer que, mais do que promover o conhecimento 
de conteúdos de direitos humanos em suas ações, o conjunto da educação haveria de 
ser formulado e implementado como uma forma de garantia dos direitos humanos. Isto 
porque doutra forma seria muito difícil compreender que pudesse cumprir o princípio de 
promover uma cultura de direitos humanos. 

Entende-se que uma cultura é, a rigor, um modo próprio de ser e de viver, mais do 
que manifestações espontâneas e eventuais. Por isso, fazer da educação uma mediação para 
a cultura de direitos humanos é, acima de tudo, fazer perpassar (não só transversalmente, 
mas em todos os sentidos, práticas e processos) nela os direitos humanos. Trata-se de 
compreender que não há como desenvolver qualquer ação de educação sem que nela se 
responda positivamente à pergunta no sentido de que aquela ação é uma ação que promo-
ve os direitos humanos. Pelo reverso, não menos importante, nenhuma ação de educação 
pode ser feita de maneira que venha a interditar, inviabilizar, ou mesmo violar os direitos 
humanos dos sujeitos implicados no seu processo. Em suma, a educação é concebida – o 
que exige que também seja realizada – como prática de direitos humanos, sem o que não 
alcançaria a efetivação do princípio de promover a cultura dos direitos humanos. 

Neste sentido, entendemos que há pelo menos três níveis de especificidade que 
poderiam conformar a efetivação dos direitos humanos na educação: o nível das concep-
ções; o do reconhecimento de sujeitos e de sua história; e o dos mecanismos de ação em 
direitos humanos.14 

No caso do primeiro, o das concepções, as dinâmicas pedagógicas haveriam de ser 
capazes de explicitar a diversidade de concepções de direitos humanos expressas nos 
saberes comunitários e também nos saberes escolares e acadêmicos. Trata-se de abrir o 
debate e a reflexão sobre o que significa falar de direitos humanos de tal forma a identificar 
concepções que são contrárias e/ou refratárias aos direitos humanos e aquelas que pode-

14  Fizemos um exercício de apresentar uma proposta metodológica para o tratamento de algumas questões 
de direitos humanos em CARBONARI, 2008b. Referência completa ao final.
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riam ser adequadas à sua afirmação e promoção. A explicitação das concepções também 
inclui o conhecimento da história dos direitos humanos, dos instrumentos nacionais e 
internacionais de proteção dos direitos humanos (declarações, pactos, convenções, trata-
dos, Constituição, legislações e outros instrumentos), das características que identificam 
os direitos humanos especificamente dentro do conjunto do que se poderia chamar uma 
cultura de direitos, entre outros aspectos. 

Nesta direção, poderiam ser realizadas atividades de explicitação da concepção de 
direitos humanos dos/as educando/as; a realização de enquetes junto aos pais e lideranças 
da comunidade; entre outras estratégias; todas tendo por finalidade fazer um diagnós-
tico do que as pessoas pensam sobre direitos humanos. Com base nestes diagnósticos 
poderiam ser realizados estudos de textos, entre os quais o da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, assistir a documentários que apresentam opiniões de especialistas 
sobre direitos humanos, ou mesmo outras estratégias adequadas ao público e ao grau de 
complexidade próprio a cada processo pedagógico. Com base nestes subsídios se poderia 
estabelecer dinâmicas adequadas para que o grupo de educandos/as chegue à formulação 
de uma concepção própria de direitos humanos. Identificar o modo mais adequado e os 
recursos mais apropriados é tarefa que pode ser facilitada quando os/as educadores/as 
compreenderem que, acima de tudo, educar em direitos humanos é ensinar/aprender que 
ser cidadão/ã, ser sujeito, não é uma obrigação e nem um privilégio, é um direito. 

O fundamental em exercícios deste tipo é que os/as educadores/as ajudem os/as 
educandos/as a distinguir compreensões negativas e ideologizadas de concepções con-
sistentes e fundamentadas de direitos humanos. Por exemplo, pode-se: desmascarar a 
ideia de que direitos humanos são sinônimo de proteger bandidos e marginais; desmisti-
ficar a ideia de que se aceita direitos humanos, mas só para quem cumpre seus deveres; 
ou ainda, enfrentar um trocadilho que diz que concorda com direitos humanos, mas só 
para “humanos direitos”. Todas essas posturas partem de uma base discriminatória por 
aceitarem que as diferenças entre as pessoas são motivo para desigualdade, opressão e 
exclusão. Por outro lado, afirmar uma concepção de direitos humanos que tome a sério 
a dignidade de todos, sem esquecer que também é de cada um dos participantes do pro-
cesso educativo; que seja capaz de traduzir as necessidades concretas delas em direitos; 
que identifique os instrumentos protetivos desses direitos. Estes são alguns exemplos de 
exercícios cujo núcleo fundamental é que os/as participantes encontrem nas atividades de 
direitos humanos um lugar para que consolidem sua sensibilidade de respeito à alteridade 
e, acima de tudo, de compreensão de que são sujeitos de direitos, com os/as outros/as. 

No caso do reconhecimento dos sujeitos, as dinâmicas pedagógicas haveriam de 
ser capazes de gerar o movimento do “aparecer” e do “dizer” concretos para os diversos 
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sujeitos de direitos de tal forma a fazer emergir as diversidades e, junto com elas, as vo-
zes que foram silenciadas pelo preconceito, pela discriminação, pela vitimização. Aqui, 
além do aspecto cognitivo, entra com ênfase o aspecto atitudinal, visto que a diversidade 
não é só um dado fenomênico, mas uma exigência prática, ético-política. Neste sentido, 
a história pessoal e social dos sujeitos, a compreensão das razões que produzem as de-
sigualdades e as discriminações, junto como a consciência e o compromisso concreto 
com o “nunca mais” são fundamentais. Exemplificando: não basta saber que existem 
negros, pessoas com deficiência, homossexuais, mulheres, indígenas; é preciso também 
compreender o que os faz diferentes uns dos outros e, mais do que isso, que a diferença 
nunca pode ser motivo para desigualdade, a fim de traduzir tudo isso em postura, atitude 
e em ações concretas.

Neste sentido, a educação poderia realizar atividades pedagógicas diversas como 
levantamentos sobre a composição étnica, de gênero, de renda, de orientação sexual e 
outros recortes da própria turma participante; este mesmo levantamento poderia ser es-
tendido para enquetes junto aos pais e a lideranças da comunidade, a fim de confrontar 
a composição da turma com a da comunidade; o/a educador/a poderia enriquecer estes 
levantamentos com dados estatísticos (IBGE) do Município, do Estado e do País, o que 
levaria os/as educandos/as a situar e confrontar seu próprio grupo com grupos mais am-
plos, identificando semelhanças e diferenças, buscando explicações para tal, entre outros 
aspectos. Além disso, poderiam ser realizadas atividades pedagógicas como jogos edu-
cativos nos quais as diferenças que compõem o grupo de participantes seria explicitada, 
bem como as formas para lidar positivamente e integrativamente com elas. Outro recurso 
importante é a identificação de lideranças referenciais da comunidade e sugerir que os/as 
educandos/as façam entrevistas com elas. As entrevistas poderiam ser trabalhadas e siste-
matizadas, com o uso de técnicas adequadas, de tal forma a compor a identidade pessoal 
e comunitária. Outra sugestão de atividade é fazer entrevistas com os moradores mais 
antigos a fim de levantar junto a eles as principais mudanças que ocorreram na região, 
como estas mudanças foram realizadas e também para ouvir deles que necessidades são 
ainda urgentes. Isso tudo poderia compor subsídios para a história da região, com recorte 
que chamasse a atenção para as lutas por direitos que marcaram a vida da comunidade. 
Uma sugestão é também o estudo de casos de discriminação tomando, para tal, notícias 
de jornal, por exemplo. Estudos deste tipo poderiam levar os/as educandos/as a identificar 
como os sujeitos diversos tomaram parte do acontecimento; o que ocorreu com a vítima; 
com o agressor; a posição das autoridades, entre outros aspectos. Enfim, um exercício 
difícil, mas importante e instrutivo, é identificar casos ocorridos na vida dos/as próprios/
as educandos/as; reconstruir a circunstância; perguntar-se sobre que direitos foram vio-
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lados; como foi o atendimento à violação; se a violação foi reparada e como, enfim, os 
diversos implicados aparecem (ou não).

Em todos estes exemplos, o mais importante é que o/a educador/a conduza a atividade 
pedagógica de tal forma que não fique somente no diagnóstico descritivo das situações; 
nem transforme a análise em uma lista de enunciados moralistas ou moralizantes; mas que 
problematize ao máximo as situações para ajudar os/às educandos/as a compreender as 
razões da diversidade, o significado concreto de respeitar as diferenças e, acima de tudo, 
notem a sutileza e/ou a violência expressa em violações deste tipo. Não se trata de usar 
casos para transformá-los em “lições de moral”. Trata-se de tomar situações concretas 
que tenham força para tocar as sensibilidades e para promover novas posturas que sejam 
capazes de identificar na diversidade uma das realidades mais exigentes e, ao mesmo 
tempo, mais significativas para a vivência concreta dos direitos humanos.

No caso do domínio dos mecanismos adequados para a ação em direitos humanos 
está em jogo desenvolver habilidades para que os/as educandos/as saibam operar concre-
tamente formas de auto-defesa de seus direitos e de defesa coletiva dos direitos. Numa 
perspectiva de atuação integral, trata-se de saber fazer o respeito, a promoção e a proteção 
de todos e de cada um dos direitos humanos, além de saber fazer a denúncia das violações 
e a exigência de reparação. Em outras palavras, trata-se de um nível bastante efetivo e 
concreto capaz de levar o/a educando/a a ser capaz de identificar na sua própria vida e 
na vida de seus colegas, de sua comunidade, de sua cidade, de seu país, o que significam 
os direitos humanos, se estão realizados ou não, com condições para responder ao o que 
fazer para realizá-los cotidianamente e para enfrentar situações nas quais são violados. 

Nesta direção, se poderia promover atividades pedagógicas nas quais o central seja: 
a) compreender casos concretos; b) saber o que fazer nos casos concretos; c) saber o por-
quê fazer tal coisa em determinado caso concreto. Uma das estratégias para situações de 
violação, por exemplo, é fazer estudo de caso no qual o primeiro passo é a reconstrução 
do conjunto das implicações contidas nele – por isso o caso tem que ser o conhecido ao 
máximo pelos/as participantes; o segundo passo é estudar subsídios sobre atuação em 
direitos humanos para que os/as participantes sejam capazes de dizer se houve violação de 
direitos humanos e identificar de qual ou quais direitos em específico – para isso recomenda-
-se estudar os instrumentos internacionais e nacionais de direitos humanos –, em outras 
palavras, trata-se de tipificar o caso. Feitos estes dois movimentos, o fundamental é que 
o grupo possa identificar claramente as responsabilidades: deles próprios, das autorida-
des, enfim, dos implicados, e, além disso, sejam capazes de identificar os procedimentos 
concretos a serem adotados inicialmente (por exemplo, encaminhar ao Ministério Público, 
à autoridade policial) e também como acompanhar o caso. Outra estratégia pedagógica é 
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convidar lideranças de ONGs e Movimentos Sociais e abrir diálogos com os/as educan-
dos/as a fim de que estes possam aprender porque as pessoas se organizam para lutar por 
direitos, como elas fazem isso, entre outros aspectos. Isto pode ajudar na identificação 
de formas de ação de promoção e proteção dos direitos humanos. Outro exercício pode 
ser organizar uma plenária da própria turma com o objetivo de fazer um levantamento 
de quais são as necessidades do grupo, em que medida estas necessidades se constituem 
em direitos, quais são as prioritárias, o que e como fazer para suprir estas necessidades 
e garantir os direitos, a quem podem demandar a sua realização, etc. Isso resultaria, por 
exemplo, na elaboração de uma “pauta de reivindicações” da turma. A mesma atividade 
poderia ser feita envolvendo o conjunto da instituição de ensino ou mesmo da comunidade 
na qual a escola está situada e, nestes casos, poderia ser completada com a realização de 
audiência com autoridades municipais (Secretaria de Educação. Prefeito, Vereadores). 

Exercícios deste tipo podem ajudar os/as participantes a compreender como se faz 
para realizar concretamente os direitos, seja para exigi-los, seja também para monitorar caso 
não tenham sido ou não venham a ser realizados. Em todas as sugestões, o fundamental 
é que haja adequado acompanhamento, a fim de que as atividades abram canais diversos 
para que as alternativas sejam democraticamente compreendidas, definidas e realizadas. 
Em todos eles, o respeito às regras, o que exige seu conhecimento, é fundamental. Ele 
se completa com o desenvolvimento da capacidade de negociação e de cobrança, o que 
exige postura consequente e responsável. Em suma, exercícios como os propostos podem 
ajudar os/as educandos/as a compreender que direitos humanos são exercício concreto e 
que envolvem cobrar responsabilidades e também poder ser cobrados por elas.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O acumulado desta reconstrução aponta para a complexidade dos desafios para a 
realização da educação em direitos humanos como prática educativa. 

Ora, se a construção dos direitos humanos é um processo histórico no qual os 
sujeitos têm papel central, nada mais apropriado do que tratar de apontar algumas das 
tarefas teóricas e práticas que podem ensejar que tenham condições para que possam se 
posicionar de forma criativa e crítica. Se direitos não são dádivas ou dados da natureza, 
então, enfrentar a tarefa de sua afirmação exige, acima de tudo, ser capaz de identificar 
os interstícios, as fendas, os intervalos, que lhes abrem possibilidades. 

O chão duro das relações em nossos tempos tem sido devastado pela inviabilização 
do humano. Irrigar as sementes de vida que podem brotar nestas fendas é a tarefa histó-
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rica de todos quantos acreditamos que a viabilização de novos tempos se constitui em 
necessidade e em possibilidade. 
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4 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E 
O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA NAS 
QUESTÕES DE PROLONGAMENTO 
ARTIFICIAL DA VIDA

Rosane Forest15

Da primeira vez em que me assassinaram 
Perdi um jeito de sorrir que eu tinha. 

Depois de cada vez que me mataram, 
Foram levando qualquer coisa minha... 

E hoje, dos meus cadáveres, eu sou 
O mais desnudo, o que não tem mais nada... 

Arde um toco de vela, amarela... 
Como o único bem que me ficou! 

[...] 

Mário Quintana16 

Resumo:
O presente estudo tem a intenção de trazer aos debates um tema que envolve o mais fundamental de 
todos os direitos - o direito à vida, sem o qual nenhuma outra discussão é possível. A declaração uni-
versal dos direitos humanos, trata do direito à vida com sacralidade, declarando que qualquer direito 
– quando em colisão com o direito à vida perde sua essência de fundamental. Partindo dessa premissa 
de que todos os direitos decorrem do direito à vida, surge a tese central proposta neste trabalho, que 
trata do direito de morrer como parte integrante do direito à vida e não contrário a ela. A bioética, ou 

15  Mestranda em direito - UNISINOS

16  QUINTANA, Mário. Da primeira vez em que me assassinaram. 1966. Postado em: 12 dez. 2008 no Blog 
Quintana Eterno. Disponível em:< http://quintanaeterno.blogspot.com.br/2008/12/da-primeira-vez-em-que-me-
-assassinaram.html>. Acesso em 13 set. 2012. 
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a ética da vida, surgiu como matéria de suporte à biotecnologia, ciência em constante evolução que 
dispõe de técnicas, cada vez mais sofisticadas, que objetivam curar enfermidades e aliviar sofrimentos, 
mas que também podem interferir de forma, no mínimo duvidosa, no nascer e no morrer. O direito 
de morrer aqui tratado se refere tão somente ao enfermo fora da expectativa de cura e em situação 
de prolongamento artificial da vida, bem como a aplicação do princípio da autonomia como forma 
de garantir a integral efetividade do mais elementar de todos os direitos humanos, o direito à vida. 

Palavras-chave:
Direitos humanos, direito à vida, direito de morrer, bioética, autonomia, prolongamento artificial 
da vida. 

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

O presente estudo intenta trazer aos debates o direito de morrer ou o direito a uma 
morte digna, inspirado no princípio bioético da autonomia da vontade, que tem por ob-
jetivo garantir a escolha consciente do indivíduo, nas questões que se referem a terapias 
médicas de prolongamento artificial da vida. Importa mencionar que o direito de morrer 
aqui tratado se dará tão somente na esfera das questões de prolongamento artificial da 
vida em enfermos considerados, medicamente, fora da expectativa de cura, qualquer outra 
forma de utilização deste instituto, não será objeto do estudo em questão, que também 
não se enredará pelas discussões de ordem religiosa e/ou espiritual. 

Os avanços tecnológicos da medicina são evidências de uma era que requer uma 
nova postura construída sobre sólidos alicerces morais e éticos porque a mesma tec-
nologia que se apresenta como uma possível solução de cura e redução de sofrimento, 
pode também interferir de maneira atrevida no direito de nascer e no direito de morrer. 
A bioética - ética da vida – surgiu com o objetivo de (re)modelar as expectativas cientí-
ficas que utilizavam seres humanos como objeto de pesquisa, no intuito de transformar 
essa prática em experiências fundadas nos princípios morais e dignos da pessoa humana. 
Desde então, a ciência da moral tem como missão “mediar” os avanços tecnológicos da 
medicina e sua aplicação em seres humanas. Um dos alicerces da bioética é o princípio 
da autonomia da vontade, que entende o enfermo como pessoa humana capaz de decidir 
pelo início, pela continuidade e pela interrupção do tratamento médico. Importa dizer que 
o indivíduo somente poderá usufruir integralmente de sua qualidade de “ser humano” 
quando seus direitos fundamentais forem respeitados e garantidos. 
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2 A VIDA COMO DIREITO FUNDAMENTAL E DEVER INSTITUCIONAL 

A sociedade moderna vive um momento de (des)construção de paradigmas e conceitos. 
A evolução intelectual do homem é inegável, no entanto, ainda há muito a ser pensado e 
realizado, em especial no campo dos direitos fundamentais, que inevitavelmente formarão 
a base das sociedades futuras. Na declaração universal de direitos humanos, os direitos 
fundamentais não são proclamados, eles são apenas reconhecidos, o que pressupõe sua 
pré-existência. São direitos inerentes aos seres humanos, que nascem com o homem e em 
razão desta natureza, são invioláveis, atemporais e universais. Pode-se afirmar também, 
como característica dos direitos fundamentais, a liberdade, a eficácia erga ommes (são 
direcionados a todos os seres humanos), a universalidade (são idênticos para todos os 
povos), a proteção contra o Estado ou status negativus (protege o indivíduo contra ato 
ofensivo do próprio Estado ou de terceiros), além de inalienáveis, imprescritíveis, im-
penhoráveis e intributáveis17. Os direitos fundamentais têm como sinônimos os direitos 
naturais, individuais, civis, de liberdade, humanos ou liberdades públicas.18 

Desponta entre os direitos fundamentais o direito à vida, que dá razão de existir a 
todos os demais direitos. O direito à vida é a base dos direitos fundamentais e certamente 
o mais significativo deles, já que sem ele, nenhum outro direito pode existir. A sacrali-
dade da vida é uma concepção cristã que a vê como um dom, não um poder absoluto, 
mas limitado – um poder ministerial, de administração e tutela, “reflexo concreto do 
domínio único e infinito de Deus”19. Para a teologia a vida é sacra pelo fato de pertencer 
“em parte” ao indivíduo e “em parte” ao Criador, já a fundamentação filosófica leva em 
conta a moralidade da natureza humana para justificar a inviolabilidade da vida. Enquanto 
dever institucional, a vida é inviolável porque não é um bem disponível, daí a tipificação 
penal para o indivíduo que a subtrai de outrem. Desta forma, o entendimento teológico, 
filosófico e legal tem em comum a sacralidade da vida enquanto direito natural, aquele 
que nasce com o homem e dele é indissociável, onde o dever de proteção e garantia deve 
se dar nas mais diversas formas institucionais, sejam elas públicas, civis, religiosas, etc. 
Com efeito, para a ordem jurídica, a vida é um direito/dever tutelado pelo Estado, desde 
a sua mais tenra concepção até a mais remota possibilidade de se fazer presente. O di-
reito à vida é o que há de mais imperioso em qualquer ordenamento jurídico, até porque 

17   DIREITOS FUNDAMENTAIS. op. cit., p. 244. 

18  DIREITOS FUNDAMENTAIS. In: Vicente de Paulo Barreto (Coord.). Dicionário de Filosofia do Direito. 
São Leopoldo: UNISINOS, 2006. p. 243. 

19  NEDEL, José. Ética Aplicada: pontos e contrapontos. São Leopoldo: UNISINOS, 2004, p. 34. 
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sem ele nenhum outro direito pode persistir. No entanto, na sociedade moderna em que 
estamos inseridos, o direito à vida não pode mais ser lido apenas como “deixar viver”, é 
muito mais abrangente do que isso, o direito à vida compreende uma existência digna e 
passível de ser usufruída. 

2.1 O princípio da dignidade da pessoa humana

Os conceitos dominantes atribuídos à dignidade tem uma evolução que coincide com 
a evolução do homem político. Na antiguidade, a dignidade era privilégio dos cristãos; 
posteriormente, era “distribuída” de acordo com a posição social. Mais tarde, a dignidade 
passou a ser vista como algo intrínseco ao ser humano que o diferenciava do ser não hu-
mano, até evoluir ao pensamento de que todos os seres humanos são dotados igualmente 
de dignidade que está diretamente ligada a noção de liberdade pessoal do indivíduo. 

Foi Kant20, no século XVII, quem deu início a um conceito de dignidade que pode 
ser compreendido universalmente e que até hoje parece fundamentar as bases teóricas 
da doutrina nacional e internacional dispostas a dar azo ao assunto. Em sua obra Funda-
mentação da Metafísica dos Costumes, assim descreve: No reino dos fins, tudo tem ou 
um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem preço, pode ser substituída por algo 
equivalente; por outro lado, a coisa que se acha acima de todo preço, e por isso não admite 
qualquer equivalência, compreende uma dignidade21. No momento pós moderno ao qual 
estamos inseridos, o pensamento de Kant sofre uma (re)leitura com o objetivo de alargar 
o conceito filosófico de dignidade. Na concepção do direito não é menos difícil fazer 
entender o que significa dignidade, no entanto, a lista de afrontas à dignidade da pessoa 
humana é vasta e facilmente compreendida, independente da capacidade inteligível de 
cada indivíduo. É precisamente quando temos os piores sofrimentos humanos (torturas, 
castigos degradantes, violências sexuais, privação de alimentos etc.) quando advertimos 
melhor, por contraste, o que significa a dignidade da pessoa22. 

20  Immanuel Kant (1724 – 1804), filósofo nascido na Alemanha, foi um dos mais importantes pensadores 
dos tempos modernos. Seu pensamento é reconhecido como transcendental e dá início a concepção do ser hu-
mano como sujeito, como única razão de existência da sociedade, a qual passa a existir em razão do indivíduo 
e para o indivíduo – filosofia kantiniana. 

21  KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Tradução: Paulo Quintela. Coimbra: 
Atlântida, 1960. 

22  ANDORNO, Roberto. “Liberdade” e “Dignidade” da pessoa: dois paradigmas opostos ou complementares 
na bioética? In: MARTINS-COSTA, Judith; MÖLLER, Letícia Ludwig; (Orgs.). Bioética e Responsabilidade. 
Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 81.
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O princípio da dignidade está umbilicalmente vinculado aos direitos fundamentais, 
porque lhes serve de fundamento à construção da ideia de “direitos natos”. As Declarações 
de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos e da Organização das Na-
ções Unidas, ambas de 1948, reconheceram, em seus preâmbulos, um valor comum que 
deveria ser utilizado como base de todos os demais direitos - a dignidade humana, que 
passou a ser reconhecida como o valor essencial de todos os direitos ali enunciados. No 
mesmo sentido, a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia também reconhece 
“valores indivisíveis e universais da dignidade do ser humano, da liberdade, da igualdade 
e da solidariedade” como base dos direitos que declara23. 

Muitos conflitos jurídicos são criados às voltas de um conceito para a concepção 
real de dignidade, que vive no mundo das ideias e tem caráter subjetivo, no entanto, o que 
se pode afirmar é que a dignidade está projetada na maneira de ver o sujeito como um 
fim em si mesmo. Contrário a esse pensamento está a submissão do indivíduo à vontade 
de terceiros, no conceito kantiano chamado de heteronomia. 

Baertschi24 explica a dignidade em dois sentidos distintos de extrema relevância, 
o primeiro deles, está na capacidade do indivíduo de ver a si próprio com respeito: o 
primeiro sentido é pessoal: quero, aos meus próprios olhos e aos olhos dos outros, poder 
ser e continuar a ser um indivíduo de respeito, não simplesmente porque sou um ser hu-
mano, mas porque conservo minha autoestima.25 O sentimento de perda da dignidade é 
moral e pessoal e pode acontecer em razão de uma situação vivenciada pelo indivíduo a 
qual ele não deu causa, também tal sentimento de perda da dignidade está nas situações 
de miséria, fome, violência, ridicularização, etc. O segundo sentido não se estabelece no 
íntimo pessoal: a dignidade de um indivíduo consiste no fato de ser ele uma pessoa e não 
um animal ou coisa. É esse conceito que é aplicado nos direitos do homem, e que faz com 
que a pessoa tenha um valor particular, proibindo que seja tratada como um simples meio 
[...]26 Desta leitura de dignidade, se extrai o conceito de dignidade aplicado ao direito, 
qual seja, o de que todo ser humano tem um valor e deve ser visto como um fim em si 
mesmo, nunca como um meio. 

23   BAEZ, Narciso Leandro Xaxier. Direitos humanos fundamentais e direitos humanos dependentes de 
fatores culturais – novos rumos de uma possível coexistência. In: BAEZ, Narciso Leandro Xavier; CASSEL, 
Douglas (Org.). A Realização e a Proteção Internacional dos Direitos Humanos Fundamentais - Desafios do 
Século XXI. Joaçaba: UNOESC, 2011. cap. 1, p. 25-54. 

24  BAERTSCHI, Bernard. Ensaio filosófico sobre a dignidade. Antropologia e ética das biotecnologias. 
Tradução: Paula Silva Rodrigues Coelho da Silva. São Paulo: Loyola, 2009. 

25   Idib., p. 187-188. 

26  BAERTSCHI, op. cit., p. 188. 
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O princípio da dignidade tem status de lei e garantias constitucionais. Cabe ao Es-
tado intervir de forma a proteger o indivíduo de qualquer ação/omissão que atente con-
tra a sua dignidade. Pode-se reconhecer a dignidade do ser humano quando o indivíduo 
usufrui livremente da sua liberdade de escolha - autonomia – porque, se ao contrário, o 
indivíduo é privado de sua liberdade de escolha, então a submissão à vontade de terceiros 
é evidente, o que faz cair por terra toda a tese de valorização dos direitos do ser humano. 

No entanto, a autonomia mencionada, só faz sentido quando advinda de pessoas 
livres de coação e capazes de compreender suas decisões, caso contrário, a tutela do Es-
tado deve ser acionada no intuito de evitar atrocidades em nome da liberdade de escolha. 
Desta forma a heteronomia pode representar a tutela do Estado, quando o indivíduo de 
forma consentida atenta contra sua própria dignidade. O caso do arremesso de anões27 
retrata a interferência do Estado na liberdade de escolha do indivíduo, com a alegação 
de que a dignidade humana é de ordem pública, independente da autonomia da vontade. 

2.2 O princípio da autonomia e a decisão substituta

A atual onda de valorização do ser humano, tem suscitado novos conceitos de li-
berdade e dignidade que convergem para o respeito ao indivíduo, entendendo o ser como 
capaz de tomar decisões e assumir os riscos das práticas que pretende realizar. Não cabe 
dizer que a tutela do Estado está dispensada, ao contrário, o Estado tem um novo papel, 
ao invés de interferir arbitrariamente no poder decisório do indivíduo, passa a garantir 
que a vontade deste prevaleça. Apenas por descargo de consciência, vale mencionar que 
a autonomia da vontade válida é aquela advinda de seres legalmente capazes e livres de 
qualquer coação. A autonomia, assim como a dignidade, é algo intrínseco ao ser humano, 
todo ser humano nasce livre e autônomo, Beauchamp e Childress28 abordam o respeito à 

27  Arremesso de anões: breve síntese: Morsang-sur-Orge/ França/ Uma grande empresa de entretenimento 
criou um produto para ser vendido em bares e discotecas chamado de arremesso de anões “lande de nain”, que 
consistia em lançar anões de um lado ao outro do estabelecimento. O arremesso seria feito pelos frequentadores. 
Com fundamento nos direitos do homem, o prefeito da pequena cidade mandou interditar o espetáculo. O caso 
se tornou judicial e em primeira instância - após a oitiva do anão (que entendia como um trabalho digno já que 
recebia salário e não perturbava a ordem pública) arguindo o princípio da autonomia da vontade, o julgador 
decidiu pela continuidade do espetáculo. Em sede de recurso, o espetáculo foi definitivamente suspenso, porque 
o Conselho Federal entendeu que a dignidade é matéria de ordem pública. 

28  Tom L. Beauchamp e James F. Childress, filósofos americanos, publicaram no ano de 1978 o livro 
Princípios de ética biomédica, que é o modelo teórico mais influente e responsável pela consagração dos prin-
cípios da bioética. 
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autonomia29 dizendo que nenhuma teoria é aceitável caso apresente um ideal que esteja fora 
do alcance dos agentes normais30, já que de nada adianta o reconhecimento do princípio 
da autonomia se o indivíduo não tem a liberdade de exercê-lo. Respeitar a autonomia é 
reconhecer no sujeito o direito de tomar decisões com base em seus valores e suas crenças. 

Na bioética, a autonomia faz parte do conjunto de preceitos básicos de respeito ao 
ser humano, ao lado do princípio da beneficência, que pretende maximizar o bem do ou-
tro, o que implica minimizar o mal [...] e o princípio da justiça, identificado como sendo 
o exercício da justiça distributiva por meio da equidade31. Durante séculos, o paciente 
- aquele que sofre ou é objeto de uma ação32 - foi minimizado a condição de expectador 
de sua própria condição, à mercê da arbitrariedade que tantas vezes lhe feria mortalmente 
a dignidade na concepção do respeito a si próprio, sem acesso à informações concisas 
e sem poder decisório sobre opções de tratamento. Não raro, o único a desconhecer a 
prévia condenação à morte por doença incurável era o próprio condenado. O enfermo, 
devido à sua dignidade como sujeito, tem o direito de decidir autonomamente a aceita-
ção ou rejeição do que se quer fazer com ele, seja do ponto de vista do diagnóstico como 
da terapêutica33. Sob o ponto de vista jurídico, a autonomia na relação médico-paciente 
transcende a forma meramente contratual de declaração da vontade porque se refere a 
um bem extra-patrimonial. A disposição do indivíduo sobre o próprio corpo torna dita 
relação horizontal, deixando para trás a visão do paciente como mero expectador e o 
médico como senhor absoluto de decisões, não significa que as limitações do respeito à 
autonomia com caráter protetivo devem deixar de existir. 

Na bioética a autonomia parte da premissa da visão do indivíduo como um ser livre 
e capaz. Na prática, isso remete ao respeito pelas decisões do paciente. No entanto, ditas 
decisões devem ser observadas com cuidado, já que a autonomia só pode ser validada 
quando advinda de uma decisão consciente, o paciente precisa demonstrar total enten-
dimento da problemática que lhe foi apresentada: diagnóstico, prognósticos, tratamento, 
riscos e alternativas, para então declarar a vontade que lhe assenta. A declaração de vontade 
ou consentimento informado é o ato pelo qual o paciente se autodetermina, escolhendo a 

29  BEAUCHAMP, Tom L.; CHILDRESS, James F.. Princípios de ética biomédica. Tradução: Luciana 
Pudenzi. São Paulo: Loyola, 2002. cap. 3, p.137-207. 

30  Ibid., p.140. 

31  BIOÉTICA. In: BARRETTO, Vicente de Paulo (Coord.). Dicionário de filosofia do direito. São Leo-
poldo: UNISINOS, 2006 p. 106.

32  PACIENTE. In: INFOPÉDIA: enciclopédias e dicionários porto editora. Disponível em: <http://www.
infopedia.pt/lingua-portuguesa/paciente>. Acesso em: 30 ago. 2012. 

33  JUNGES, José Roque. Bioética. Perspectivas e desafios. São Leopoldo: UNISINOS, 1999. p. 42
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forma de terapia que será empregada na sua condição. A abordagem aceita da definição 
do consentimento informado tem sido a que especifica os elementos do conceito divididos 
em informação e consentimento. A informação se refere a informação e compreensão 
daquilo que é revelado. O consentimento refere-se a uma decisão e uma anuência volun-
tárias do indivíduo para se submeter, ou não se submeter ao procedimento recomendado. 
A observação se dá quanto aos seguintes elementos: 1. Competência; 2. Revelação; 3. 
Entendimento; 4. Voluntariedade, e 5. Consentimento34. Todos esses elementos devem 
ser sopesados para uma verdadeira declaração de vontade/consentimento informado. 

Existem situações onde o paciente/enfermo em fase de prolongamento artificial da 
vida não demonstra os elementos acima nominados, quer seja por força da própria debili-
dade física e/ou mental ou por força da terapia, que garantem o consentimento informado. 
Nesses casos, a correta interpretação se dá seguindo um modelo de decisão substituta, que 
consiste em tomar decisões por pacientes não-autônomos, ou incapazes de gerir a própria 
vontade. Se um paciente não é capaz de escolher ou de recusar um tratamento, então um 
hospital, um médico ou um membro da família podem, justificadamente, ser investido 
do papel de decisor35. Nas palavras de Beauchamp e Childress36, os decisores podem ser 
investidos de três modelos para embasar sua decisão: a) julgamento substituto – exige 
que o decisor “se ponha nas vestes mentais do incapaz”, ou seja, ele toma a decisão que 
o incapaz tomaria; b) pura autonomia – se aplica aos pacientes que expressaram uma pre-
ferência sobre si mesmas quando ainda eram capazes de fazê-lo, e c) melhores interesses 
– o decisor deve escolher, dentre as opções possíveis, o maior benefício e o menor risco 
ao paciente, é o modelo que protege os melhores interesses e o bem estar do enfermo. 

2.3 O direito de morrer como parte integrante do direito à vida 

O assunto até aqui conduzido traça contornos do direito à vida, lido como o mais 
fundamental de todos os direitos. O direito de morrer como parte integrante do direito 
de viver, surge em razão do desenfreado avanço tecnológico da medicina e suas nefastas 
consequências àqueles que, fora de qualquer expectativa de cura, permanecem em estado 
de sofrimento tão avançado, quanto a própria terapia. 

A religiosidade é uma característica marcante dos povos da América Latina, onde 

34  BEAUCHAMP, op. cit., p. 165.

35  Ibid., p. 195.

36  Ibid., p. 196 – 207.
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culturalmente a morte é tida como tabu, assumindo um papel absolutamente negativo em 
relação à vida. Embora a maior parte das crenças religiosas expressem um apego exagera-
do à vida, entendendo a morte como um quase castigo, há que se dizer que a morte opera 
um papel equivalente ao nascimento. O ato de nascer é fruto de um equilibrado processo 
biológico com prazo de validade, assim como o ato de morrer que está diretamente atre-
lado ao mesmo processo. A biotecnologia, além de curar e prolongar a vida, também faz 
continuar vivo quem já está morto. Os progressos da medicina podem manter as funções 
vitais de um corpo além do curso natural da doença.37 As técnicas de alimentação e hi-
dratação artificiais podem prolongar a vida por tempo indefinido, reduzindo o enfermo 
a um mero corpo debilitado, sem consciência, quer por meio da enfermidade quer por 
meio da terapia, de si e do que se passa ao seu redor. A morte digna é uma realidade, pois 
não se justifica prolongar o sofrimento de uma pessoa que na verdade não tem “vida”, e, 
portanto não se protege realmente a “vida”. A legislação deve contemplar a possibilidade 
de escolha, mas estabelecer critérios dos mais variados para sua autorização legal. (VIAL, 
2011, p. 377) (tradução nossa).38 

O direito a uma morte digna passa pelo direito a uma existência não menos digna, 
existência essa que perdura até os limites da vida, até a tênue linha que separa a vida da 
morte, portanto, a dignidade da pessoa humana deve perdurar até o exato momento de 
sua morte. Nesse contexto é que é defensável o direito de morrer como parte integrante 
do direito à vida. Um indivíduo entregue a mercê das terapias de prolongamento artifi-
cial da vida, tendo como única razão o avanço tecnológico da medicina, sem lhe ter sido 
disponibilizada a liberdade de escolha, certamente é um ser humano vítima da violação 
de seus direitos fundamentais. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta deste estudo teve como cerne o direito de morrer ou o direito a uma 
morte digna. A vida é o mais fundamental e a própria razão de existir de todos os di-

37  JUNGLES, op. cit., p. 172.

38  “ […] the dignified death and the permission of euthanasia is a reality, because there is no reason to 
prolong the suffering of a person who actually has no “life” and therefore one does not really protect “life”. 
Legislation should provide a possibility of choice but to establish the most diverse criteria for its legal autho-
rization.[…]” (VIAL, Sandra Regina Martini. The Right to Die with Dignity: Socio-legal Implications of the 
Right to a Dignified Life and Death in the Brazilian Experience. In: NEGRI, Stefania (Ed.). Self-Determination, 
Dignity and End-of-life Care Regulating Advance Directives in International and Comparative Perspective. 
Leiden – Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2011.)
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reitos, sendo indisponível, inviolável e universal. No momento social em que estamos 
inseridos, parece razoável (re)pensar que simplesmente deixar viver já não é satisfatório. 
A vida está umbilicalmente ligada ao princípio da dignidade da pessoa humana e às suas 
liberdades. A dignidade da pessoa humana é o pilar dos direitos fundamentais e consiste 
em enxergar o “outro” como um ser em si, bastante e suficiente e não como um mero 
meio. A condição humana sugere a liberdade de escolha (alguns critérios devem ser ob-
servados, como: a compreensão, a não coerção e a capacidade de inteligência, sob pena 
de invalidar a escolha), fundada no princípio da autonomia que é aquele que entende o 
indivíduo como capaz de gerir sua própria vida. 

O desafio proposto pela bioética ao avanço da biotecnologia são os limites mo-
rais e éticos que devem ser respeitados para que a ciência tecnológica permaneça em 
crescente movimento, sem que isso venha interferir de maneira negativa em qualquer 
direito fundamental do ser humano. A realidade deste momento nos põe cara a cara com 
situações de prolongamento artificial de vida que se transformam em casos desumanos, 
onde o enfermo permanece em uma sobrevida, que lhe foi imposta simplesmente em 
razão de possibilidade médica, passando longe de ser uma vida baseada nos princípios 
da dignidade e da autonomia. 

Para concluir: se a dignidade da pessoa humana é tida como princípio fundamental 
da construção dos direitos do homem e a vida como o mais elementar de todos os direi-
tos fundamentais, então, não permitir a liberdade de escolha (autonomia) do indivíduo 
e mantê-lo vivo sob condições não naturais – prolongamento de vida artificial – parece 
caracterizar uma grave violação aos direitos humanos, porque seria o mesmo que reduzir 
o indivíduo a um mero meio de ou a um objeto de satisfação dos desejos que não são os 
seus próprios. 
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5 O CAMPO DO DIRETO E
A ANISTIA NO BRASIL:
Sobre a imprescritibilidade dos
crimes de lesa humanidade

Dani Rudnicki39

Resumo:
O texto que segue refere-se a anotações utilizadas para proferir palestra no 5° Encontro Latinoame-
ricano Memória, Verdade e Justiça, promovido pelo MJDH/RS, em conjunto com a Comissão de 
Anistia – Ministério da Justiça, e da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul – Co-
missão de Cidadania e Direitos Humanos, nos dias 30 e 31 de março e 1° de abril de 2012. 
A palestra proferida no dia 31 de março de 2012, na mesa dedicada a refletir sobre a “Imprescriti-
bilidade dos crimes de Lesa Humanidade”. Mediada por Christopher Goulart, contou também com 
participação dos painelistas Miguel Angel Osorio (procurador da República Argentina na causa 
Operação Condor), Ana Maria Telechea Reck (procuradora da República do Uruguai na causa 
Bordaberry) e Ivan Cláudio Marx (procurador da República do Brasil, coordenador do Grupo de 
Trabalho Justiça de Transição).
Assim, o texto segue em linguagem informal, quase coloquial, com caráter oral. Une as ideias divul-
gadas, permeadas por artigos e decisões já na ocasião referidos. 

Palavras-chave:
Anistia, crimes, lesa humanidade, imprescritibilidade.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Um primeiro esclarecimento, falo enquanto militante dos Direitos Humanos, mas não 
falo em nome do MJDH, pois não tive a oportunidade de apresentar o presente trabalho 
aos companheiros, que estão isentos de responsabilidade por qualquer opinião exagerada, 

39  Doutor em Sociologia, advogado, professor da Uniritter e tesoureiro do Movimento de Justiça e Direitos 
Humanos. Contato: danirud@hotmail.com
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que será tão somente minha. Falo sobre juristas tradicionais, conservadores, que, consi-
dero serem a maioria no Brasil, mas não me refiro a todos, e cito entre as exceções, os 
doutores Miguel Angel Osorio, Ana Maria Telechea Reck, Ivan Cláudio Marx. Que, se 
foram convidados pela e para falar à militância latino-americana de Direitos Humanos, é 
porque possuem seu respeito e admiração, pelo trabalho sério que desenvolvem.  Vocês 
desenvolvem trabalho importante para nossa luta. São vocês, os que divergem daqueles 
e não acatam as decisões do STF como a expressão certa e acabada do direito, exceções 
e os admiramos por isso.

Sobre o STF, devemos dizer que possui decisões interessantes, muitas de extrema 
justiça, como no caso Elwanger (que envolve antissemitismo e racismo), ou a declara-
ção da inconstitucionalidade da lei de imprensa. Mas também temos percebido decisões 
inapropriadas, em nosso entendimento, como a ADPF (Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental) 153.

2 OS CRIMES DE LESA HUMANIDADE

De toda forma, para tratar do tema da imprescritibilidade dos Crimes de Lesa Hu-
manidade e a Anistia no Brasil, partiremos de uma análise cujo fundamento não está na 
perspectiva jurídica, mas sociológica. E, dentro desta, utilizaremos o marco referencial 
proposto por Pierre Bourdieu, em especial quando trata do campo do direito.

Ainda antes de começar, gostaria de destacar que recentemente uma jurista escreveu 
em jornal de circulação nacional:

O STF, ao julgar improcedente a arguição que objetivava declarar a Lei 
de Anistia contrária à Constituição Federal, reafirmou sua validade. Cada 
um dos votos constitui verdadeira aula de direito e história.

A principal proposta de minha fala objetiva analisar isto: o STF é competente para 
lecionar aulas de história? Qual o papel do STF na construção do direito? O direito bra-
sileiro está vinculado à realidade pátria? A nossa luta, do Movimento Social, pode ser 
substituída por uma decisão jurídica? Ela terminaria com uma sentença?

Para a maioria dos juristas contemporâneos, como leciona Kelsen:

(...) A ciência jurídica procura apreender o seu objeto ‘juridicamente’, 
isto é, do ponto de vista do Direito. Apreender algo juridicamente não 
pode, porém, significar senão apreender algo como Direito, o que quer 
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dizer: como norma jurídica ou conteúdo de uma norma jurídica, como 
determinado através de uma norma jurídica. (Kelsen, 1991:77).

Assim, na ciência jurídica positivista, o direito transforma-se em dever ser, em um 
universo que ousamos chamar de não real, pois regido por suas próprias leis, ignorante 
da realidade social.

Mas, para Bourdieu, observando o direito do ponto de vista da realidade social, o 
direito é uma construção humana, desenvolvida dentro do campo jurídico. Para ele, campo 
significa um espaço social no qual atores disputam interesses, “lutam” com fundamento 
nos capitais que possuem. 

Desenvolve-se, desta forma, processo dinâmico, no qual a estrutura permite a con-
servação e, paradoxalmente, a própria transformação do espaço social. 

(...) o espaço social como um campo, isto é, ao mesmo tempo, como 
um campo de forças, cuja necessidade se impõe aos agentes que nele se 
encontram envolvidos, e como um campo de lutas, no interior do qual 
os agentes se enfrentam, com meios e fins diferenciados conforme sua 
posição na estrutura do campo de forças, contribuindo assim para a 
conservação ou a transformação de sua estrutura. (Bourdieu, 1997:50).

A realidade do campo jurídico, entretanto, nega a possibilidade de o direito vir a 
ser um instrumento transformador da sociedade. O direito nada possui em comum com 
a vontade de mudança. O ethos dos juristas está adequado aos valores e visões dominan-
tes; juízes se identificam com os dominantes (Bourdieu, 2000:242). E a estabilidade do 
campo jurídico garante a estabilidade da própria sociedade. 

(...) O trabalho jurídico, assim inscrito na lógica da conservação, cons-
titui um dos fundamentos maiores da manutenção da ordem simbólica 
também por outra característica do seu funcionamento: pela sistema-
tização e pela racionalização a que ele submete as decisões jurídicas e 
as regras invocadas para as fundamentar ou as justificar, ele confere o 
selo da universalidade, factor por excelência da eficácia simbólica (...). 
(BOURDIEU, 2000:245).

Sendo o campo não um lugar, mas um locus; o campo jurídico refere às universida-
des, tribunais, associações de juristas e operadores do direito, manuais de direito, revistas 
e sites de direito, às próprias ruas. Exemplificativamente diz-se que, no campo jurídico, 
advogados, juízes, estudantes, promotores, delegados e policiais “disputam” a primazia 
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de dizer o direito, assim como sindicalistas, religiosos e empresários participam dessa 
“disputa”. Para tanto, utilizam capitais (cultura, dinheiro, relações sociais com “podero-
sos”, deste campo e de outros). 

Na perspectiva de Bourdieu, para compreender como funciona o campo jurídico, 
deve-se definir os papéis e as posições sociais que os agentes nele ocupam. Há de se per-
ceber a diferença de influência entre um conceituado autor de obras de referência, confe-
rencista consagrado que percorre as principais universidades brasileiras, e um professor 
ou advogado de uma pequena cidade, “perdida” no interior do país. 

Por essas tantas Bourdieu conclui que 

(...) 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, 2000:237).

Assim, não surpreende que o direito se pretenda independente das relações de força 
que o sanciona e consagra; que da linguagem jurídica resulte neutralização e universali-
zação. Destaca Bourdieu que estas não são simples máscaras ideológicas, mas a própria 
expressão do funcionamento do campo jurídico, “o espírito jurídico”. 

A visão positivista, kelseniana, prepondera no campo jurídico. A crítica de Bour-
dieu não alcança juristas despreocupados com a realidade social. O direito exerce de 
forma clara seu poder simbólico de nomeação, seu poder de criar as coisas que nomeia. 
Não estranha, pois, que os juristas ignorem os Direitos Humanos, direitos oriundos de 
uma declaração internacional, não da ordem jurídica de um país. Desprezem os Direitos 
Humanos e os substituam por “direitos fundamentais”.

Transformar os Direitos Humanos em direitos fundamentais significa também dizer 
que no país o que importa é apenas a ordem interna. Somente os direitos constituciona-
lizados têm vigência e podem ser reivindicados. 

Eis a sutileza do discurso jurídico. Ele faz crer que algo somente existe, e pode ser 
reivindicado, se inscrito em uma norma jurídica. E somente deve ser reivindicado dentro 
do canal competente, o Judiciário. 

No âmbito do direito prevalece, por óbvio, a lógica jurídica.
A luta pelos Direitos Humanos desaparece; a organização popular, a reivindicação 

por direitos, a conquista de direitos, somente cabe dentro dos limites da normatividade. 
No campo do direito, o simbólico prepondera. O discurso é abstrato, a realidade 

um tigre de papel (Lassale). 
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Desse modo, a discussão aqui rascunhada em muito explica a decisão do STF na 
ADPF 153, que julgou, abril de 2010, constitucional a Lei de Anistia.

Cabe ressaltar o nome dos ministros que foram vencidos, que defenderam a revisão 
da lei, alegando que a anistia não teve “caráter amplo, geral e irrestrito”: os ministros 
Ricardo Lewandowski e Carlos Augusto Ayres de Freitas Britto. Para eles, certos crimes 
são, pela sua natureza, absolutamente incompatíveis com qualquer ideia de criminalidade 
política pura ou por conexão.

Mas não foi assim com o ministro EROS GRAU, nomeado por Lula, que há anos, 
quando eu era acadêmico, ouvi e admirei. Cito passagens do voto do ministro:

A inicial ignora o momento talvez mais importante da luta pela rede-
mocratização do país, o da batalha da anistia, autêntica batalha. Toda a 
gente que conhece nossa História sabe que esse acordo político existiu, 
resultando no texto da Lei n. 6.683/79. A procura dos sujeitos da His-
tória conduz à incompreensão da História. É expressiva de uma visão 
abstrata, uma visão intimista da História, que não se reduz a uma está-
tica coleção de fatos desligados uns dos outros. Os homens não podem 
fazê-la senão nos limites materiais da realidade. Para que a possam 
fazer, a História, hão de estar em condições de fazê-la. Está lá, n’O 18 
Brumário de Luís Bonaparte: “Os homens fazem sua própria história, 
mas não a fazem como querem, não a fazem sob circunstâncias de sua 
escolha e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas 
e transmitidas pelo passado”.
[...]
A verdade é que a anistia da Lei n. 6.683/79 somente não foi totalmente 
ampla por conta do que o § 2º do seu artigo 1º definiu, a exclusão, a ela, 
dos condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, sequestro e 
atentado pessoal. Não foi ampla plenamente, mas seguramente foi bilateral.
[...]
Há momentos históricos em que o caráter de um povo se manifesta 
com plena nitidez. Talvez o nosso, cordial, se desnude na sucessão das 
frequentes anistias concedidas entre nós.
[...]
Anoto a esta altura, parenteticamente, a circunstância de a Lei n. 6.683 
preceder a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e Outros 
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes - adotada 
pela Assembleia Geral em 10 de dezembro de 1984, vigorando desde 
26 de junho de 1987 - e a Lei n. 9.455, de 7 de abril de 1997, que define 
o crime de tortura. E, mais, o fato de o preceito veiculado pelo artigo 
5º, XLIII da Constituição - preceito que declara insuscetíveis de graça 
e anistia a prática da tortura, entre outros crimes - não alcançar, por 
impossibilidade lógica, anistias anteriormente a sua vigência consuma-



84

PA
RT

E 
I -

  A
 U

N
IV

ER
SA

LI
D

A
D

E 
D

O
S 

D
IR

EI
TO

S 
H

U
M

A
N

O
S

das. A Constituição não recebe, certamente, leis em sentido material, 
abstratas e gerais, mas não afeta, também certamente, leis-medida que 
a tenham precedido.
[...]
Há quem se oponha ao fato de a migração da ditadura para a democra-
cia política ter sido uma transição conciliada, suave em razão de certos 
compromissos. Isso porque foram todos absolvidos, uns absolvendo-se 
a si mesmos. Ocorre que os subversivos a obtiveram, a anistia, à custa 
dessa amplitude. Era ceder e sobreviver ou não ceder e continuar a viver 
em angústia (em alguns casos, nem mesmo viver). Quando se deseja 
negar o acordo político que efetivamente existiu resultam fustigados os 
que se manifestaram politicamente em nome dos subversivos. Inclusive 
a OAB, de modo que nestes autos encontramos a OAB de hoje contra a 
OAB de ontem. É inadmissível desprezarmos os que lutaram pela anistia 
como se o tivessem feito, todos, de modo ilegítimo. Como se tivessem 
sido cúmplices dos outros.

Sorte que o ministro não é historiador...Enfim, qual é a minha tese?
O Direito não existe. É criado. Como declara Bourdieu, em um campo no qual 

imperam lutas para dizê-lo. Nosso sistema impõe o STF como sua voz mais autorizada. 
E o STF é conservador.

O STF faz prevalecer normas internas em detrimento da internacional e/ou de resolu-
ções da ONU, por exemplo. Ignora também a Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Recorrer ao Poder Judiciário brasileiro, no caso, foi e é ingenuidade.
Poderíamos analisar questões “jurídicas” como: o que são crimes políticos? O que 

é auto anistia? 
O STF também podia. Se desejasse; se houvesse interesse em fazê-lo. 
Não o faço, os técnicos presentes que me antecederam o fizeram muito bem, e com 

mais competência do que eu poderia fazê-lo.
O STF também poderia, pois é detentor do poder simbólico de nomeação. Ele diz 

o que é; e o que não é – como deseja. 
O STF decidiu assim, mas também poderia ter decidido em sentido contrario. Tanto 

que os ministros Lewandowski e Aires Brito foram vencidos. 
Mesmo pensando em um modelo positivista, kelseniano, a resposta poderia ter 

sido outra...
Pensando em encerrar, eu gostaria de dizer que o Direito Penal me desgosta. Ain-

da que professor na área, considero que o poder punitivo do Estado deve ser limitado. 
Muito limitado. Mas quando se tratam de crimes de lesa humanidade é necessário que 
ele se faça presente.
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Deveríamos discutir o principio da legalidade, o Dr. Miguel o fez, o julgamento de 
Nuremberg, a Dra. Ana Maria o fez, e as misérias do processo penal (Carnelutti). Não o 
faço, não quero discutir a questão juridicamente. 

Mas, para terminar, eu gostaria de concordar com uma passagem do voto do ministro 
Eros Grau, quando ele fala da necessidade de alteração da lei. Não que seja necessário, 
como já demonstrado. Se o STF desejasse, com o instrumental jurídico a sua disposição, 
e com o seu poder de nominar, ele poderia ter decidido de outra forma. Não o fez porque 
é e deseja ser conservador.

Mas mudar leis não é um problema e concordo que poderíamos fazê-lo. Então o 
ministro tem razão, deveríamos mudar a lei, estabelecer um ordenamento jurídico mais 
democrático é também nossa luta. Mas isso não precisava impedir que ele votasse de 
forma diversa.

Então, talvez fosse interessante mudar a lei, que o Congresso revogasse essa lei, 
declarasse limites a sua validade. Ou que o Governo federal fizesse o Congresso mudar 
a lei, por que sabemos que esse Congresso é controlado pelo Governo federal; foi e é 
ainda assim em nosso país. Ainda não descobrimos a divisão de poderes de Montesquieu. 

Se o governo desejasse, ele poderia alterar a lei. Mas nem este, de Dilma, nem o 
anterior, de Lula, nem o de antes, de Fernando Henrique, quiseram “comprar” esta briga.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estamos a lutar, juntos com bons técnicos, mas temos consciência de que nossa 
luta não é técnica, nossa luta é por Justiça. Portanto, continuaremos a lutar, por memória, 
verdade e justiça.
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6 DECISÃO DA CORTE 
INTERAMERICANA DE DIREITOS 
HUMANOS SOBRE VIOLÊNCIA DE 
GÊNERO

Rubia Abs da Cruz40

“No existe tortura que no tome en cuenta el género de la víctima. No 
existe tortura ‘neutral’.”41 

Resumo:
O artigo versará sobre uma decisão inédita da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que 
reconheceu haver uma “violência específica” contra as mulheres, no massacre ocorrido contra os 
internos e internas do Centro Penal Castro e Castro na cidade de Lima em 1992. 
Esta foi a primeira decisão da Corte, que faz uma análise de gênero, reconhecendo que a violência 
e a tortura contra as mulheres, em um mesmo contexto de violência e tortura aos homens, traz um 
caráter sexista e discriminatório. O que se depreende pelas violências sexuais sofridas pelas mulhe-
res, pela condição de gestantes de algumas, além das violências físicas, morais e psicológicas a que 
foram submetidas. No caso analisado, a Corte declarou responsabilidade internacional do Estado 
do Peru, por violação às disposições da Convenção, o que nos garante jurisprudência no âmbito 
interno brasileiro, assim como nos países latino-americanos que são Estados-Partes da Convenção. 

Palavras-chave:
Corte Interamericana de Direitos Humanos, Convenção Interamericana de Direitos Humanos, 
violência sexual, violência de gênero, violência contra as mulheres como uma forma de tortura.

40  Advogada, Diretora de Justiça da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado do Rio Grande do 
Sul, Coordenadora Geral da THEMIS de 2005 a 2011, Membro do CLADEM Regional, especialista em Direitos 
Humanos pela Universidade do Chile e American University College of Law, Washington.

41  Página 96 da Sentença sobre o Caso Penal Miguel Castro Castro Vs. Peru, sobre violência de gênero. 
http://www.corteidh.or.cr/buscadores.cfm



90

PA
RT

E 
I -

  A
 U

N
IV

ER
SA

LI
D

A
D

E 
D

O
S 

D
IR

EI
TO

S 
H

U
M

A
N

O
S

1 O CASO CASTRO E CASTRO

Em 9 de setembro de 2004 a Comissão Interamericana de Direitos Humanos42 apre-
sentou a demanda perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que no exercício 
de sua jurisdição contenciosa, aplica e interpreta a Convenção Americana, quando um caso 
chega até sua jurisdição. A decisão reconheceu a utilização do poder estatal para violar 
sexualmente mulheres, como um meio de castigo e repressão em um conflito interno ou 
mesmo de guerra, que além de afetar diretamente as mulheres também busca expressar 
uma “lição” à parte contrária. Entendeu a Corte (se chamará somente Corte neste artigo) 
que as formas de repressão, castigos e violências sofridas pelas detentas e detentos do 
Centro Penal estão enquadradas e definidas na Convenção Interamericana para Prevenir 
e Punir a Tortura, sendo que nos casos das mulheres verificou-se que as torturas não eram 
neutras e sim direcionadas especificamente às mulheres detentas. 

O tema da violência sexual contra as mulheres e da impunidade se tornou um dos 
pontos centrais da agenda feminista e foi este o condicionamento histórico que conduziu 
o movimento a olhar mais de perto para as violências sexuais contra as mulheres, tanto 
em seu cotidiano como em guerrilhas, guerras, conflitos políticos, sistema prisional e de 
segurança e justiça, pois por muito tempo, as violações de direitos do homem sobre a 
mulher na sociedade, foram justificadas e naturalizadas, inclusive no âmbito do Direito. 

Cabe destacar que a violência  de gênero é aquela que se dá em função dos papéis 
sociais masculinos e femininos atribuídos ao homem e à mulher, que determinam cul-
turalmente a dominação da sociedade pelo homem. É um problema mundial ligado ao 
poder, privilégios e controle masculinos, que atinge as mulheres independente de idade, 
cor, etnia, religião, nacionalidade, opção sexual  ou condição social. Essas variáveis in-
fluenciam em relação a uma maior ou menor dominação e violências entre as pessoas e 
entre homens e mulheres, mas na imensa maioria das culturas, as mulheres tem um papel 
mais vinculado ao privado, à reprodução e educação dos filhos.

Embasada na violência de gênero, foi que a Corte Interamericana de Direitos Huma-
nos considerou que a violência sexual é uma prática que tem como substrato uma relação 
hierárquica de poder do homem sobre a mulher. Questão histórica e culturalmente presente 
nas relações de poder, a violência sexual está ligada a uma estrutura social desigual, que 
coloca a mulher em um determinando papel social de inferioridade, inclusive no sistema 
judicial. As mulheres têm sido vítimas de uma história de discriminação e exclusão com 
base no sexo, o que os torna mais vulneráveis a determinadas violências exercidas contra 

42  O regramento atual da CIDH mudou em relação a forma de encaminhamentos. Para mais informações 
site http://www.corteidh.or.cr
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determinados grupos por diferentes razões. Neste caso, as mulheres eram prisioneiras e a 
violência contra as mulheres é usualmente utilizada, como uma estratégia de guerra nos 
conflitos armados para o avanço de seu controle territorial e de recursos.

No presente caso, os crimes contra a integridade sexual utilizados como forma de 
tortura, foram cometidos majoritariamente contra as mulheres, sendo crimes que lesam 
a humanidade e neste caso, especialmente às mulheres. As violações sexuais visavam à 
degradação, humilhação e tortura das vítimas. O reconhecimento das violências sexuais de 
gênero como uma forma de tortura não neutra, demonstra um avanço na jurisprudência e 
na cultura jurídica. A decisão da Corte mostra-se importantíssima para o fim de sancionar 
e garantir o direito ao acesso à justiça com equidade e sem discriminações, contribuindo 
na construção de uma nova cultura que não permita a violência contra as mulheres, não 
somente no Peru, mas para o âmbito interno brasileiro, assim como em todos os países 
da América Latina e dos Estados Partes.

2 DOS FATOS ANALISADOS PELA CORTE

Apesar das violações aos direitos humanos no Centro Penal terem sido das mais 
diversas, o artigo se centrará na análise de violações de gênero, sem discorrer detalha-
damente sobre todas as outras formas de violações ocorridas. A Corte para proferir a 
decisão se ateve a antecedentes como a Competência, antecedentes, contexto jurídico e 
os procedimentos junto a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e na própria 
Corte Interamericana, procedendo a verificação da responsabilidade internacional do 
Estado, fazendo uma análise sobre a as vítimas, sobre os fatos e direitos violados, sobre 
as provas apresentadas, testemunhas e perícias.

É significativo que o Estado tenha conduzido a operação militar chamada “Ope-
rativo Mudanza 1” justamente em um dia de visitas às mulheres. Além disso, o ataque 
foi realizado no final de semana do dia das mães. A violência foi planejada para que 
houvesse uma punição exemplar das presas políticas e dos homens presos políticos, já 
que as violências foram presenciadas por suas próprias mães, irmãs ou esposas. No do-
mingo em que se realiza o Dia das Mães, as mães e mulheres parentes das prisioneiras 
e prisioneiros recolhiam cadáveres de necrotérios ou estavam nos hospitais para visitar 
as mulheres que haviam sobrevivido. Da mesma forma várias prisioneiras sobreviventes 
que eram mães, levariam para sempre na memória a ligação entre o dia das mães e seu 
extremo sofrimento na morte de dezenas de mulheres igualmente mães.

Houve uma violência direta contra as mulheres presas e indireta contra as mães, 
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irmãs e esposas que vieram para visitar as pessoas que estavam presas, as submetendo 
a tortura psicológica por ter de testemunhar os bombardeios, gritos e agressões físicas e 
verbais por parte das autoridades da operação. Durante esses ataques jogaram bombas de 
água, bombas de gás lacrimogêneo, balearam e espancaram as mulheres. Várias destas 
mulheres estavam grávidas ou estavam na companhia dos seus filhos. Estas mulheres 
também foram ameaçadas de morte se não se retirassem do lugar em que estava para 
acontecer “a operação”.

A decisão da Corte reconheceu que houve o descumprimento pelo Estado do Peru 
em relação ao artigo 1.1 da Convenção Americana, entre outros, destacando-se o artigo 
e os fatos que seguem:

Artigo 1.1 Os Estados parte da Convenção se comprometem a respeitar 
os direitos e liberdades reconhecidos nela e a garantir o livre e pleno 
exercício de direitos a toda a pessoa que esteja sujeita a sua jurisdição, 
sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, reli-
gião, opiniões políticas ou de qualquer outra índole, origem nacional ou 
social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social.

Mais de uma centena de vítimas neste caso, eram mulheres, para as quais as conse-
quências das violações aos direitos humanos foram particularmente graves, sendo que o 
ataque foi inicialmente dirigido a aproximadamente 133 mulheres que encontravam-se 
no Pavilhão 1-A do presídio Miguel Castro Castro, a fim de exterminá-las. Muitas das 
presas foram mortas à queima-roupa.

É importante observar-se que foram mortos 41 internos e somente 1 policial, assim 
como o número de feridos foi de aproximadamente 190 internos e 9 agentes policiais 
(parágrafo 197.40 da sentença). E o Estado não estabeleceu a causa da morte do policial 
ou dos ferimentos dos agentes. Não foi provado pelo Estado do Peru junto a Corte, a 
existência de um motim ou que as detentas estivessem armadas, ou algo que justificasse 
o ataque nominado de Operativo Mudanza 1.

As prisioneiras foram tratadas pelos Agentes do Estado com desprezo e violência 
desde o início do ataque. A situação de violação teve consequências particularmente 
graves para as vítimas mulheres, muitas dos quais estavam grávidas. O ataque começou 
na única ala da prisão ocupada por mulheres, que após a conclusão da operação foram 
sujeitas a condições prejudiciais à sua dignidade como mulher. As mulheres foram vítimas 
de abuso físico ou emocional durante o transporte e nas instalações correcionais para o 
qual foram transportadas. Assim como as que estavam feridas, que foram levadas para o 
hospital nuas e obrigadas a permanecer assim por semanas, cercadas por pessoas armadas, 



93

6 - D
ECISÃ

O
 D

A
 CO

RTE IN
TERA

M
ERICA

N
A

 D
E D

IREITO
S H

U
M

A
N

O
S SO

BRE V
IO

LÊN
CIA

 D
E GÊN

ERO
 - Rubia A

. da Cruz

sem que fosse permitido lavarem-se. Somente podiam ir ao banheiro acompanhadas por 
um guarda armado e mantendo a porta aberta.

As internas Eva Challco, Vicente Genua López e Sabina Quispe Rojas no momento 
dos fatos em Castro Castro se encontravam grávidas. Tinham respectivamente, 7, 5 e 8 
meses de gestação. As internas Eva Challco y Sabina Quispe não receberam atenção durante 
o parto e Sabina sequer pós parto. Se encontravam no cárcere de Cachiche y Chorrillos. 
(197.57.) As mulheres grávidas sofreram violações específicas sendo que Eva Challco à 
data dos fatos estava grávida de 7 meses e deu à luz prematuramente em 27 de Junho de 
1992. Sadi, filho de Eva Challco, foi considerado na decisão como se estivesse presente 
no Salão 1A, pois estava prestes a nascer sendo considerado uma vítima direta de todo o 
ataque, como alguém que estava lá fisicamente no ventre de Eva, visto que em decorrência 
disso apresenta dificuldades emocionais tendo sido afastado da mãe por mais de 10 anos. 

O depoimento de várias vítimas e especialistas demonstraram que mulheres foram 
torturadas das mais diferentes formas. Demonstrou-se também, que não havia qualquer 
consideração às mulheres gestantes, enfermas ou anciãs. Algumas das vítimas não apre-
sentam condições de trabalhar, devido às sequelas graves da tortura. Uma das vítimas 
se manifestou perante a Corte pedindo que seja feita a Justiça e que “estos hechos no 
queden impunes y que le sea otorgada una justa reparación por los daños ocasionados 
a su familia,a su salud física y mental y a su honra”.43

Las víctimas han sufrido una acumulación de traumas, razón por la cual 
el daño psicológico es más profundo y más duradero. El diagnóstico que 
corresponde a semejantes experiencias es el de “estrés post-traumático 
complejo”. El paso del tiempo no produjo ningún efecto sanador en nin-
guno de los entrevistados, quienes continúan en un proceso patológico 
post-trauma. ‘El factor impunidad contribuye muchísimo en impedir 
una recuperación’.44

As vítimas mulheres sofreram um acúmulo ainda maior de traumas, devido a ocorrer 
também uma violência de gênero. Como afirmou Ana Deutsh,45 houve tortura psicológica 
através de uma série de proibições, como de ir ao banheiro sozinhas, de receber visitas, de ler 
ou trabalhar, de sair da cela, onde eram mantidas muitas vezes nuas e sem luz. Todas estas 

43  Página 36 ponto 10, depoimento de Nieves Miriam Rodríguez Peralta, transcrito da Sentença do caso 
Castro e Castro.

44  Ana Deutsh, especialista em atenção às vítimas de tortura que prestou depoimento perante a Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos.

45  Página 42 da Sentença do Caso Castro e Castro. http://www.corteidh.or.cr/buscadores.cfm
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violências geraram sequelas biológicas, ansiedade, desespero e impotência. Seus familiares 
também sofreram muito por não terem notícias, por não conseguirem visitar ou por terem 
igualmente sofrido violências como buscar os familiares a meio a cadáveres desmembra-
dos e em decomposição, e ainda por serem acusados de serem “familiares de terroristas”.

O depoimento de Gaby Balcazar Medina transcrito na sentença, demonstra uma 
violência de gênero, para além da violência e tortura que ocorriam com os demais prisio-
neiros. Ela não recebeu a atenção médica necessária e seu corpo enquanto estava cheio 
de sangue e feridas, sem que pudesse tomar banho, tinham moscas pousando, sem que a 
mesma tivesse condições de espantá-las, assim como não podia alimentar-se, e combinado 
a isso, era mantida nua em frente a todos os militares, que por vezes, lhe apontavam os 
fuzis, o que pode ser considerado como uma ameaça de morte ou de penetração violenta.

Thomas Wenzel46, experto em desordens psicológicas em sobreviventes de tortura 
e transtorno de estresse pós-traumático se referiu a quatro fatores importantes que podem 
causar grandes sequelas nas vítimas; a exposição à violência física extrema, com a qual 
se vê ameaçada a própria vida; a perda completa de regras e de trato social o que causa 
um impacto forte sobre os sistemas psicológicos e biológicos do corpo; a perda da digni-
dade e a transferência de culpa às vítimas. A falta de acesso a tratamentos adequados e a 
tortura causam sequelas há longo prazo. No caso específico das mulheres, quanto ao fato 
de ficarem nuas durante todo o período que estavam no hospital, pode ser considerada 
como uma forma de tortura psicológica. 

Seguindo-se ainda Thomas Wenzel

Los síntomas de una persona con trastorno por estrés postraumático 
por haber sido torturada son: la inhabilidad de funcionar dentro de 
una familia, así como de concentrarse y de dormir adecuadamente; 
la destrucción completa de las funciones biológicas del cerebro y del 
cuerpo; la destrucción de los patrones de sueño, presentando pesadillas; 
y problemas en el trabajo. Para una persona torturada estas secuelas 
podrían convertirse en algo de por vida si no se da el tratamiento ade-
cuado. El impacto severo sobre la familia se puede convertir en una 
segunda traumatización. Además, los niños que son expuestos al trauma 
severo de sus padres sufren consecuencias a largo plazo.47

Ponderou que por vezes o trauma é tão severo que mesmo com todo o envolvimento 
familiar e apoio, torna-se quase impossível de tratar. Indicou igualmente que a tensão 

46  Página 51 e 52 da Sentença Castro e Castro. http://www.corteidh.or.cr/buscadores.cfm

47  Página 51 ponto 2 da Sentença Castro e Castro. http://www.corteidh.or.cr/buscadores.cfm
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que vive a mãe pode causar impactos no desenvolvimento e na vida de uma criança, es-
pecialmente se esta tensão ocorrer nos últimos três meses de gestação. 

Estes casos podem ser considerados como uma tortura psicológica sistemática.
Segundo o Hábeas Corpus 81.288/81 – SC 

Os primeiros relatos, acerca dos transtornos psicológicos decorrentes do 
abuso sexual datam de 1890, através das observações de Freud (FREUD, 
1995; Miller, 1998). Atualmente de acordo com a American Psychiatric 
Association Committee on Nomenclature and Statistics (1994), a violên-
cia sexual associa-se a Síndrome da Desordem Pós-Traumática (SDPT), 
entidade nosológica desenvolvida após qualquer eventotraumático ou 
extraordinário, dentro da experiência humana. De acordo com Breslau 
et al. (1998), cerca de um terço dos casos de SDPT são relacionadas 
com abuso sexual.48

Em estudo realizado enquanto pesquisadora/bolsista da Fundação Carlos Chagas junto 
ao GRAL – Gênero Reprodução e Liderança, com base em pesquisa jurisprudencial, havia 
a proposta de utilização pelo sistema de justiça e segurança, de laudos psíquicos em crimes 
sexuais como mais um meio de prova, já que este tipo de crime deixa sequelas passíveis 
de serem diagnosticadas por um profissional. Esta proposta surgiu, devido a experiência 
de trabalho enquanto advogada da Themis Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero, onde 
na experiência diária, como em análise de decisões no Brasil, constata-se o alto índice de 
impunidade em relação aos crimes sexuais, pois prescinde de prova material, que não é 
realizada em muitos casos (na maioria das cidades do interior dos estados inexiste), e ainda 
porque, o estupro ocorre com outras formas de violências, simbólicas e de exercício de po-
der, que nem sempre são de violência física ou de sangue, passíveis de serem comprovadas 
em exame físico. E ainda, existe a dificuldade de registro de ocorrências logo após o fato, 
o que inviabiliza a prova material pelo tempo transcorrido. Esta decisão da Corte contribui 
positivamente para a jurisprudência brasileira e internacional referente aos crimes sexuais, 
pois demonstra violações de gênero específicas encontradas em praticamente todos os ca-
sos de violência sexual contra mulheres e meninas, e as sequelas decorrentes, ampliando o 
âmbito quanto as formas de violências sexuais. Compreendendo-se por exemplo, que o fato 
de manter as mulheres nuas, pode ser interpretado como uma forma de violência sexual. 

Um bom exemplo de trabalho no Estado em relação ao trabalho de peritos quanto 
ao transtorno de estresse pós-traumático, ou seja, as sequelas decorrentes da violência 

48  Página 227 da Jurisprudência do Caderno Themis Gênero e Direito – Direitos Sexuais. a Revista Crimes 
Sexuais.
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sofrida, ocorre no Centro de Referência e Atendimento Infanto-Juvenil de Porto Alegre 
- CRAI. O Centro de Referência fica no Hospital Presidente Vargas e conta com peritos 
psiquiatras, que realizam o atendimento às crianças e adolescentes, visando a prova pe-
ricial em relação aos sintomas psicológicos que apresentam, em decorrência da violência 
sofrida, para além do exame físico. Os laudos dos peritos são utilizados como meio de 
prova,o que tem contribuído na produção de provas nos crimes sexuais em nosso Estado, 
minimizando a impunidade.

3 INSPEÇÃO VAGINAL

Destaco esse subtítulo, devido a gravidade da violação. O depoimento constante no 
item 197.50 demonstrou outra forma de violência sexual sofrida pelas detentas. “Cuan-
do llegó al Hospital de la Sanidad de la Policía una de las internas fue objeto de una 
“inspección” vaginal dactilar, realizada por varias personas encapuchadas a la vez, 
consuma brusquedad, bajo el pretexto de revisarla” (parágrafos 309 a 313 da Sentença). 

As internas transferidas ao cárcere “Santa Mónica de Chorrillos” e de “Cristo Rey 
de Cachiche” foram objeto de constantes maltrato físico e psicológico. Foram mantidas 
sem contato com o mundo exterior, sem acesso a nenhum meio de comunicação, sem 
ser permitida conversas ou realização de qualquer trabalho ou atividade, não contavam 
com qualquer material de higiene, nem quando ficavam menstruadas. Além de todas as 
outras proibições já relatadas, também sofreram violências físicas das mais variadas, pois 
eram objeto de constantes revistas intimas, inclusive com inspeção vaginal. (197.51.)

Importante ressaltar que dentro deste contexto de violência, as mulheres se viram 
afetadas de uma maneira diferente dos homens. Seja pela questão biológica relacionada 
a menstruação sem que fossem disponibilizados meios adequados de higiene, como pela 
violência sexual que sofreram de diversas formas, com fuzis, com inspeções vaginais, 
como em relação as gestantes que estavam reclusas no centro. Os agentes do estado foram 
responsáveis por 83% dos casos de violência sexual sofrida pelas mulheres.

Houve um isolamento e incomunicabilidade das vítimas, promovendo-se um con-
finamento do mundo e um controle total da pessoa humana, sendo portanto instituciona-
lizada a destruição total e lenta como uma forma de tortura, que eram intencionais. As 
condições gerais da detenção aplicada, constituía tortura tendo sido consideradas uma 
afronta à dignidade humana das prisioneiras. Além disso, esses ataques serviram como 
uma tática para humilhar, aterrorizar e ferir o inimigo, seja a família ou comunidade à 
qual a vítima pertencia. 
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Foi indicado pela Defensoria dos Povos que a participação das mulheres no conflito 
armado, modificou a percepção sobre a mulher naquele contexto e provocou um trato 
ainda mais cruel e violento às mulheres que eram consideradas suspeitas. E o ataque 
ficou comprovado, foi iniciado justamente no local onde ficavam as mulheres acusadas 
ou sentenciadas por delitos de terrorismo e traição à pátria.(Parágrafo 197.13 e 197.20).

Com base em tais fatos foram alegadas violações ao artigo 1.1 (Obrigação de respei-
tar os Direitos/Responsabilidade do Estado), 4 (direito à Vida) e 5 (Integridade Pessoal), 
artigo 8.1 (Garantias Judiciais) e 25 (Proteção Judicial) todos da Convenção Americana 
e aos artigos 1, 6, 7, 8, y 9 da Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tor-
tura, e os artigos 4 y 7 da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 
Violência contra a Mulher, junto a Comissão Interamericana de Direitos Humanos que 
entendeu existentes as violações, encaminhando o caso a Corte.

4 A DECISÃO DA CORTE

Neste sentido a Corte decidiu como direito fundamental assegurado na Convenção 
Americana, o direito à vida, por ser este o pressuposto essencial para realização dos de-
mais direitos e que os Estados tem a obrigação de garantir as condições para que não se 
produzam violações aos direitos inalienáveis e em especial que seus agentes atentem contra 
este direito. A observação do artigo 4 da Convenção Americana com o artigo 1.1, pressu-
pões que nenhuma pessoa seja privada de sua vida arbritariamente (obrigação negativa) e 
que os Estados adotem todas as medidas apropriadas para proteger e preservar o direito 
à vida (obrigação positiva) conforme o dever de garantir o pleno exercício dos direitos 
de todas as pessoas sob sua jurisdição. Aplicando as referidas disposições em conjunto 
com a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 
Mulher e a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura. Essa proteção deve 
ser proporcionada pelo Estado, com seus legisladores, agentes de segurança e justiça. E 
neste sentido a Corte entendeu que o artigo 8º. que assegura as garantias judiciais e artigo 
25 sobre proteção judicial, ambos da Convenção Americana também foram violados.

A Corte ao analisar os fatos e as consequências, tomou em conta que as mulheres 
foram afetadas pelos atos de violência de uma maneira diferente dos homens, pois alguns 
atos foram dirigidos especificamente a elas, mulheres. Diversos órgãos internacionais vêm 
reconhecendo que as mulheres enfrentam situações específicas que afetam seus direitos 
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humanos como são os atos de violência sexual que muitas vezes são utilizados como “um 
meio simbólico para humilhar a parte contrária.”49 

Importante destacar que a violência sexual foi reconhecida nesta decisão como uma 
violência de gênero que afeta especialmente as mulheres.

Se buscará na análise, demonstrar os fatos, em especial os focados na violência de 
gênero e a decisão da Corte. 

Apesar da obrigação de prevenção, punição e erradicação da violência por parte do 
Estado em relação a Convenção de Belém do Pará, não estar ainda em vigor50 no Peru na 
época dos fatos, de acordo com o entendimento da Corte, pode ser usado para analisar os 
efeitos da responsabilidade do Estado os artigos 4, 5, 8 e 25 da Convenção Americana, 
ao abrigo do disposto no artigo 29 da mesma que determina as normas de interpretação 
não poderão permitir que se limite direitos assegurados em tratados internacionais de 
direitos humanos.

Artigo 4. Toda pessoa tem direito a que se respeite a sua vida. Este direito 
está protegido pela lei, em geral, a partir do momento da concepção. Nin-
guém pode ser privado da vida arbritrariamente. Convenção Americana.  

Entendeu-se que o direito de ser livre de violência na esfera pública e esfera priva-
da, prevista no artigo 3 º da Convenção Belém do Pará, incluindo o direito à proteção de 
outros direitos básicos, incluiria especialmente o direito à vida. Havendo, portanto, uma 
conexão integral entre as garantias estabelecidas na Convenção de Belém do Pará e os 
direitos e liberdades estipulados na Convenção Americana, que se aplica então, para lidar 
com a violência contra as mulheres como uma violação aos direitos humanos.

Decidiu a Corte que mesmo quando uma forma de tortura não seja específica à 
mulher, que os impactos poderão ser específicos. E mais ainda, quando tenham o ob-
jetivo de atacar a identidade feminina. O descaso com especificidades ginecológicas, 
demonstram uma violência de gênero específica reconhecido na forma de tortura no 
Artigo 5 da Convenção Americana. Além do sofrimento infligido às mulheres no caso 
em apreço, insere-se na definição de violência contra as mulheres contidas no Artigo 2º 
da Convenção de Belém do Pará.

O Estado do Peru infligiu intencionalmente a violência e tortura contra presas 

49  Página 107 da Sentença Cfr. ONU, Comisión de Derechos Humanos, 54º período de sesiones. Informe 
presentado por la Sra. Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, con 
inclusión de sus causas y consecuencias, de conformidad con la resolución 1997/44 de la Comisión. Doc. E/
CN.4/1998/54 del 26 de enero de 1998, párrs. 12 y 13.

50  As Convenções somente entram em vigor em relação aos países que a ratificam.



99

6 - D
ECISÃ

O
 D

A
 CO

RTE IN
TERA

M
ERICA

N
A

 D
E D

IREITO
S H

U
M

A
N

O
S SO

BRE V
IO

LÊN
CIA

 D
E GÊN

ERO
 - Rubia A

. da Cruz

políticos, como castigo por sua dupla transgressão no sistema imperante: o uso do fator 
gênero para infligir danos e torturar prisioneiros e violência física e psicológica após o 
massacre. O Estado infligiu violência física e psicológica brutal. Esta violência incluía 
espancamentos frequentes, o comportamento intencional que negava as mulheres presas 
com filhos cumprirem seu papel como mães, a negação intencional de cuidados médicos 
durante o pré-natal e pós-parto.

As medidas de confinamento das mulheres as afetava de modo particular, porque 
impediam sua relação com os filhos. Geralmente, as crianças que não podiam ver suas 
mães, tentavam ver através das grades por um momento e assim começou-se a perder o 
contato emocional com eles.

As condições de detenção impostas aos sobreviventes violou os artigos 4, 5 e 12 da 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulheres.

5 “A VIOLÊNCIA SEXUAL” E “VIOLAÇÃO DE MULHERES COMO UMA 
FORMA DE TORTURA.”

A violência contra as mulheres incluiu a violência sexual. As mulheres foram sub-
metidas a uma gama mais ampla de violências, pois além das físicas e psicológicas, incluiu 
atos de penetração e libidinosos. Em um caso há evidências de que uma sobrevivente 
do massacre Castro e Castro foi estuprada no Hospital da Polícia e existem alegações de 
violência sexual com a ponta das baionetas em relação a prisioneira “extrajudicialmente 
assassinada” Julia Marlene Peña Olivos.

As revisões ou inspeções vaginais das presas eram realizadas por policiais mas-
carados, que usavam a força, com a finalidade de intimidação e abuso, que constituíam 
violações flagrantes dos direitos das presas, constituindo-se violência contra as mulheres. 
Além disso, ocorriam revistas vaginais realizadas nas visitantes com total ausência de 
regulação e praticada pela polícia com a justificativa de manter-se a segurança na pri-
são. Estas revistas íntimas também se constituíram violência contra a mulher, conforme 
entendimento da Corte.

Outras formas de violência sexual incluíam ameaças de atos sexuais, manuseios, 
insultos de conotações sexuais, nudez forçada, golpes nos seios, entre as pernas e nádegas. 
Os golpes no ventre de mulheres grávidas e outros atos humilhante e prejudiciais, foram 
formas de violência de gênero contra as mulheres.

Quanto aos aspectos específicos de violência contra a mulher a Corte aplicou o 
artigo 5 da Convenção Americana e fixou seus alcances, tomando em conta a interpre-
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tação das disposições da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 
Violência contra a mulher, ratificada pelo Peru em 4 de junho de 1996, e da Convenção 
pela Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, ratificada pelo 
Peru en 13 de setembro de 1982, vigente na época dos fatos, já que estes instrumentos 
complementam o corpus juris internacional em matéria de proteção da integridade per-
sonal das mulheres, a qual forma parte da Convenção Americana.

Artigo 5.1 Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade 
física, psíquica e moral.
Artigo 5.2 Ninguém deve ser submetido a torturas nem a penas cruéis, 
desumanas e degradantes. Toda pessoa privada de liberdade será tratada 
com o devido respeito à dignidade do ser humano.

As internas que estavam grávidas e tentavam fugir tiveram que se arrastar por cima 
de outras pessoas mortas o que foi neste caso extremamente gravoso, pois se arrastavam 
sobre seus ventres, assim como foi doloroso ver essas cenas, já que durante 4 dias os 
ataques permaneciam e as que sobreviviam ficavam juntas a cadáveres ocasionando 
sofrimento psicológico e emocional intenso. As mulheres que estavam grávidas durante 
o ataque sofreram um sofrimento adicional, pois além das violências sofridas, viviam 
medos e angústia pelo medo de perderem seus filhos.

O artigo 5º. da Convenção Americana e o artigo 7º. da Convenção de Belém do 
Pará, assinalam expressamente que os Estados devem zelar para que as autoridades e 
agentes estatais se abstenham de qualquer ação ou prática de violência contra a mulher.

A Corte considerou que devido ao grave sofrimento físico, emocional e psicológico 
que viveram os detentos e as detentas do Centro Penal Castro e Castro, se constitui uma 
tortura psicológica inferida em agravo de todos os membros do grupo, com violação dos 
artigos 5.1 e 5.2 da Convenção Americana, e 1, 6 e 8 da Convenção Interamericana para 
Prevenir e Punir a Tortura.

Artigos 1, 6 e 8 de la Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura 
estabelecem que:

Os Estados Partes se obrigam a prevenir e punir a tortura de acordo com a Conven-
ção Interamericana contra a Tortura.

Os Estados Partes tomarão medidas efetivas para prevenir e punir a tortura no âm-
bito de sua jurisdição.

E ainda, os Estados garantirão a toda pessoa que denuncie ter sofrido tortura no âmbito 
da sua jurisdição, o direto a que seu caso seja julgado de forma imparcial. Acrescentando-se 
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que, quando houver denúncia ou razão fundamentada, os Estados partes deverão garantir 
que suas autoridades procedam de ofício e de imediato uma investigação sobre os fatos.

A Corte também considerou que a violação a integridade física das senhoras Eva 
Challco, Sabina Quispe Rojas e Vicenta Genua López foram agravadas devido a estarem 
grávidas de forma que tais atos de violência lhes afetaram em maior medida. Igualmente, 
a Corte considera que o Estado foi responsável pelos atos de tortura infligidos a Julia 
Marlene Olivos Peña, com violação do artigo 5.2 da Convenção Americana dos artigos 
1, 6 e 8 da Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura.

Somente estas mulheres foram identificadas perante a Corte, mas há relatos de 
violências contra outras mulheres grávidas o que ocasionava nas outras mulheres, uma 
angustia ainda maior quando aquelas eram torturadas ou colocadas de cabeça para baixo.

Com relação ao tratamento dispensado às mulheres, o Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Direitos Humanos afirmou que “não devem sofrer discriminação e devem 
ser protegidas de todas as formas de violência ou exploração”. Também indicou que as 
prisioneiras devem ser monitoradas por agentes mulheres e que às grávidas e lactantes, 
deve ser fornecidas condições básicas necessárias. 

Foi provado que no Hospital da Polícia, detentas feridas que estavam em condições 
deploráveis, foram também despidas e forçadas a ficarem nuas por vários dias ou semanas 
e que eram vigiadas por agentes armados (parágrafo. 197, 49 da sentença).

A Corte considerou que todos os presos foram submetidos à tortura durante pro-
longado período por serem submetidos à nudez forçada, o que viola a sua dignidade e 
integridade psicológica. Em conexão com o acima exposto, convém sublinhar que esta 
nudez forçada tinha caráter particularmente mais grave para as presas mulheres, já que 
os agentes eram homens e as mesmas eram proibidas de se lavaram ou de terem acesso 
aos serviços de saúde51. 

Nesta mesma linha o fato das mulheres estarem sempre acompanhadas no banhei-
ro por um guarda armado que as apontava a arma, sem poder fechar a porta ao fazerem 

51  157 V. Conjunto de Princípios para a Protecção de Todas as Pessoas sob Qualquer Forma de De-
tenção ou Prisão, aprovado pela Assembleia Geral em sua resolução 43/173, de 09 de dezembro de 1988, 
Princípio 24. Da mesma forma V. acórdão de Flores De la Cruz. Acórdão de 18 de novembro de 2004. 
Série C No. 115, par. 133, e de Tibi nota supra, 150, par. 154. 158 V. acórdão de Montero Aranguren et 
al (Centro de Detenção de Catia), supra nota 128, par. 102 e 103; processo de De la Cruz das Flores, supra 
nota 157, parág. 132, e Processo de Tibi nota supra, 150, par. 157. 159 Veja as Regras Mínimas das Nações 
Unidas para o Tratamento dos Reclusos adoptadas pelo Primeiro Congresso das Nações Unidas para Pre-
venção do Delito e Tratamento do Delinquente, realizada em Genebra em 1955, e aprovado pelo Conselho 
Económico e Social em suas resoluções 663 C (XXIV), de 31 julho de 1957 e 2076 (LXII) de 13 de maio  
1977, paras. 23 e 53. Veja 160 das Nações Unidas sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, 11 
ª sessão. Recomendação Geral 19 “Violência contra a mulher.” Doc HRI/GEN/1/Rev. 1at84 (1994), par. 6. 
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suas necessidades fisiológicas, também foram apontadas como uma forma de tortura e 
de violência de gênero (parágrafo 197,49 da sentença). A Corte considerou que estas 
mulheres foram violadas em sua dignidade pessoal e foram vítimas de violência sexual, 
pois estavam nuas e cercadas por homens armados que, aparentemente, eram membros 
das forças de segurança do Estado do Peru. A violência sexual sofrida pelas mulheres era 
constantemente observada por outros homens. 

A Corte seguindo a linha do Direito Internacional e tendo em conta as disposições da Conven-
ção para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra as Mulheres, acredita que a violência sexual 
é definida com ações de natureza sexual cometida contra uma pessoa sem o seu consentimento,  
além de compreender que a violência sexual pode incluir atos que não envolve somente 
a penetração, podendo até mesmo não haver contato físico algum, como era o caso do 
acompanhamento ao banheiro ou as mulheres permanecerem nuas. (161). 

A Corte salienta o contexto em que esses atos foram realizados, pois as mulheres 
estavam sujeitas a toda forma de violência justamente por agentes do Estado que man-
tinham o controle total, ficando assim absolutamente indefesas e com medo constante, 
atingindo a saúde mental destas mulheres e a sua dignidade. 

Além disso, neste caso, provou-se que uma presa que foi transferida para o Hospi-
tal da Polícia foi objeto de uma inspeção vaginal, realizado por várias pessoas vestindo 
capuzes, com rispidez e sob o pretexto de revista. (Parágrafo 197,50). 

Seguindo a jurisprudência dominante tanto no Direito Penal Internacional como no 
Direito Penal Comparado, a Corte considera que a violação não implica somente em rela-
ção sexual vaginal sem consentimento, mas também a utilização de outras partes do corpo 
assim como a penetração com objetos, a anal ou a oral, sem o consentimento da vítima.

A Corte reconhece que a violação de um agente do Estado é particularmente mais 
grave e condenável, tendo em conta a vulnerabilidade da vítima e o abuso de poder apre-
sentado pelo agente (162). Além disso, o estupro é uma experiência muito traumática e 
pode causar graves consequências físicas e psicológica deixando a vítima “física e emo-
cionalmente humilhada” situação difícil de ser superada mesmo com o tempo, diferente 
do que acontece em outras experiências traumáticas (164). 

Ante o exposto e tendo em conta as disposições do artigo 2 º da Convenção Intera-
mericana para Prevenir e Punir a Tortura, a Corte conclui que ocorreu violência sexual na 
“inspeção vaginal” ocorrida, sendo uma das forma de tortura a que foram submetidas as 
mulheres. Portanto, o Estado do Peru é responsável pela violação do direito à integridade 
pessoal consagrada no artigo 5.2 da Convenção Americana, bem como a violação dos 
Artigos 1 º, 6 º e 8 º da referida Convenção para Prevenir e Punir a Tortura. 

O Relator Especial da ONU de Violência contra a Mulher, referiu que a violência 
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sexual no contexto do conflito armado, é muitas vezes praticada como uma forma de 
humilhar o adversário e que “O estupro é usado por ambos os lados, como um ato sim-
bólico” (165). Esta Corte reconhece que a violência sexual contra as mulheres tem sérios 
danos físicos, emocionais e psicológicos devastadores, que são agravados em casos de 
mulheres presas.

A Corte refere alguns parâmetros e pareceres sobre as condições de detenção e trata-
mento das presas e presos e também analisa as consequências, em especial nas mulheres, 
nas grávidas e mães presas que perderam contato com seus filhos. 

Quanto ao isolamento das mulheres, a Corte já se manifestou em outros casos 
quanto aos efeitos do isolamento prolongado e coercitivos, que constituem tratamento 
cruel e desumano devido a uma situação de especial vulnerabilidade, aumentando o ris-
co de violências e arbitrariedade nas prisões. Neste sentido a Corte Europeia de Direitos 
Humanos determinou que a privação sensorial total usada em conjunto com o total iso-
lamento social pode destruir a personalidade de um indivíduo e, portanto, constitui em 
tratamento desumano. 

A Corte considerou que as medidas de isolamento causaram particular sofrimento 
nas mulheres mães, que tiveram seu filhos privados de contato e relacionamento, estando 
em tais condições Yovanka Ruth Quispe Quispe, filha da senhora Sabina Virgen Quispe 
Rojas e Gabriel Said Challco Huratdo, filho de Eva Challco. Entretanto a Corte não tem 
elementos para conseguir identificar todas as crianças que possam ter sofrido a privação 
de contato com suas mães, mas compreende que todas as pessoas menores de 18 anos à 
época e que tenham sofrido a privação de contato com sua mãe, podem se apresentar às 
autoridades competentes do Estado, estabelecendo o prazo de oito meses de notificação 
desta Decisão, provando sua filiação e idade, para terem garantidos os seus direitos em 
relação a decisão. 

As mulheres tiveram negligenciadas as suas necessidades físicas. O Comitê Inter-
nacional da Cruz Vermelha52 estabeleceu que o Estado deve garantir que “As condições 
sanitárias devem ser suficientes para manter a higiene e saúde, permitindo o acesso regular 
a instalações sanitárias, permitindo o banho e a limpeza regular de suas roupas. Além 
disso, a Comissão também encontrou falta de insumos necessários no período menstrual 
das detentas, verificando que este ponto, causa sofrimento adicional às mulheres.

A Corte considerou que todas as condições de detenção e tratamento a que foram 

52   Ver OHCHR ONU Nações Unidas para os Direitos Humanos. Protocolo Istambul, 2001, parág. 202. 
Veja Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Women Facing War: estudo do CICV sobre o Impacto dos 
Conflitos Armados sobre as Mulheres, de 2001, sec. III, ref. Http: / / www.icrc.org 0798 e disponível. No 
mesmo sentido, cf. ONU.
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submetidos os presos e presas, removidos ou transferidos após o Operativo Mudanza 1, 
constituíram tortura física e psicológica, em violação ao artigo 5.2 da Convenção Ame-
ricana, e 1, 6 e 8 Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura.

Pelas razões expostas, a Corte conclui que o Estado violou o direito ao tratamento 
digno, consagrado no artigo 5.1 da Convenção, em conjugação com Artigo 1.1, extensivo 
aos familiares.

Em particular, quanto à obrigação de garantir o direito reconhecido no artigo 5 º 
da Convenção Americana, a Corte indicou que implica no dever do Estado, investigar 
possíveis atos de tortura ou outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. O Peru 
ratificou em 4 de junho de 1996 a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erra-
dicar a Violência contra a Mulher, e a partir dessa data deveria ter observado o disposto 
no artigo 7 º B da Convenção, que o obriga a agir com a devida diligência para investi-
gar e punir a violência. A obrigação também está reforçada pelas disposições dos artigos 
1 º, 6 º e 8 º da Convenção para Prevenir e Punir a Tortura, segundo a qual o Estado é 
obrigado a tomar medidas efetivas para “prevenir e punir a tortura dentro de sua juris-
dição e para e prevenir e punir outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes”.  
Além disso, de acordo com o disposto no artigo 8 º da Convenção quando existe uma acusa-
ção ou fundado motivo para acreditar-se que ocorreu um ato de tortura na sua jurisdição, os 
Estados Partes devem assegurar que suas autoridades procedam imediatamente a realização 
de uma investigação sobre o caso, iniciando, se for necessário, o devido processo penal.

Neste sentido a Corte declarou que: À luz da obrigação geral de garantir a todas as 
pessoas de sua jurisdição os direitos consagrados na Convenção, no artigo 1.1, juntamente 
com o direito à integridade pessoal nos termos do artigo 5 º (Direito à Integridade Pessoal) 
do referido tratado, existe a obrigação do Estado de iniciar de ofício e imediatamente uma 
investigação efetiva que permita identificar, processar e punir os responsáveis, quando há 
denúncias ou razões para acreditar que tenha ocorrido um ato de tortura.53

No presente caso, a Corte considera que os fatos declarados como violadores do 
direito à integridade pessoal, fizeram surgir para o Estado a obrigação de investigar 
as violações de acordo com o artigo 1.1 da Convenção Americana, em conjunto com 
o mencionado direito material protegido pelo artigo 5 º, e aplicando as disposições da 
Convenção para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e da Convenção 
Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura. Estas disposições se aplicam ao presente 
caso, pois especificam e complementam as obrigações do Estado no que diz respeito ao 
cumprimento dos direitos que estão consagrados na Convenção Americana.

53  Página 114, parágrafo 345 da Sentença Caso Castro e Castro, traduzida para o português. http://www.
corteidh.or.cr/buscadores.cfm
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por todo o exposto, a Corte conclui que o Estado do Peru é responsável pela vio-
lação do direito à vida, estabelecido no artigo 4, à integridade pessoal, artigo 5.1 e 5.2, 
e artigos 8.1 e 25 garantia jurídica e proteção judicial, da Convenção Americana, todos 
relacionados ao artigo 1.1, em conjunto com os artigos 1, 6 e 8 e 25 da Convenção Para 
Prevenir e Punir a Tortura, em conexão com o artigo 7b da Convenção Interamericana para 
Previnir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, considerando-se os 41 detentos 
mortos identificados, os sobreviventes e familiares das internas, que são identificados no 
anexo 2, com o rol de vítimas da presente sentença. 

A Corte condenou o Estado do Peru a uma Reparação às vítimas, tanto pelo dano 
material quanto psicológico e ainda a Reparação através das devidas investigações sobre os 
fatos ocorridos no Centro Penal Miguel Castro e Castro e processos decorrentes. Além disso, 
o Estado do Peru deverá proporcionar assistência médica e psicológica a quem necessitar, 
devido aos tristes fatos descritos nesta sentença. O Estado também deverá trabalhar com 
Medidas Educativas de capacitações para agentes do Estado, assim como condenou o Estado 
ao pagamento das vítimas e representantes em relação aos custos junto a Comissão e a Corte. 

Neste sentido a Corte também condenou o Estado do Peru a publicar a sentença 
em Diário Oficial e jornais de grande circulação, assim como realizar um Ato Público 
reconhecendo sua responsabilidade internacional, determinando prazos para todas as 
condenações e informando que haverá monitoramento. E ainda como medida simbólica 
importante, determinou em homenagem ao ocorrido, que o Estado deverá ter um monu-
mento denominado “El Ojo que Llora” (O Olho que Chora).

A sentença da Corte no Caso Castro e Castro:

414. Tal como lo ha señalado la Corte, el artículo 63.1 de la Convención 
Americana refleja una norma consuetudinaria que constituye uno de 
los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo 
sobre la responsabilidad de los Estados. De esta manera, al producirse 
un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsa-
bilidad internacional de éste por la violación de la norma internacional 
de que se trata, con el consecuente deber de reparación y de hacer 
cesar las consecuencias de la violación213. Dicha responsabilidad 
internacional es distinta a la responsabilidad en el derecho interno.54

54   Pagina 138 da Sentença Cfr. Caso Vargas Areco, supra nota 3, párr. 139; Caso Almonacid Arellano 
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Entende-se que a decisão da Corte surge como uma estratégia de enfrentamento à 
violência sexual no âmbito interno brasileiro, no âmbito dos países latino americanos e dos 
demais Estados Partes, decorrentes do reconhecimento em decisão internacional dos direitos 
humanos das mulheres, relacionado à violência de gênero e problemas sociais históricos de 
violação sexual, demonstrando igualmente uma violência psicológica decorrente, e a vin-
culação destes direitos específicos com o Direito e Convenções Internacionais de Direitos 
Humanos, em especial com a Convenção para Prevenir e Punir a Tortura; Convenção pela 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres – CEDAW, ratifi-
cada plenamente pelo governo brasileiro e a Convenção para Prevenir Punir e Erradicar a 
Violência Contra as Mulheres – Convenção Belém do Pará, também ratificada pelo Brasil. 

O direito universal e genérico demonstrou as especificidades de gênero, muito bem 
fundamentadas em toda a sentença analisada. A proteção genérica e abstrata dos direitos 
humanos tomou uma forma mais específica, que levou em conta, justamente, a especifi-
cidade dos sujeitos de direitos em relação às suas peculiaridades. 

A equidade de gênero é uma questão central para a efetividade dos direitos sexuais 
e direitos reprodutivos, pois as desigualdades observadas em relação às mulheres afetam 
na titularidade dos seus direitos. Por isso a necessidade de contarmos com Convenções 
específicas e não somente com as de caráter universal de proteção aos direitos humanos.

Espera-se que a decisão da Corte, que reconheceu haver uma violência de gênero nas 
violências sexuais sofrida pelas mulheres, contribua para julgamento e decisão de outros 
casos de violência sexual, como os que estão na Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos, enviados pelas peticionárias THEMIS e CLADEM Brasil, onde existe igual-
mente a violência de gênero, perpretada pelo Estado e seus agentes do Poder Judiciário, 
através de uma discriminação implícita, constante nas decisões dos Tribunais Brasileiros, 
que absolveram os autores de violência sexual: que eram um médico e um padre da Igreja 
Católica. Ambos submeteram as mulheres à violência real, psicológica e simbólica, pelo 
poder social que detém, enquanto homens, brancos, intelectuais, heterossexuais, perten-
centes às classes dominantes. A decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos é 
um marco internacional no reconhecimento jurídico da violência de gênero em relação aos 
crimes sexuais, e que em determinadas circunstâncias também podem ser considerados 
atos de tortura e de expressão de poder sobre as mulheres. 

y otros, supra nota 15, párr. 134; y Caso Goiburú y otros, supra nota 5, párr. 140. Cfr. Caso Vargas Areco, 
supra nota 3, párr. 64 y 140; Caso Almonacid Arellano y otros, supra nota 15, párr. 135; y Caso Goiburú y 
otros, supra nota 5, párr. 141.



107

6 - D
ECISÃ

O
 D

A
 CO

RTE IN
TERA

M
ERICA

N
A

 D
E D

IREITO
S H

U
M

A
N

O
S SO

BRE V
IO

LÊN
CIA

 D
E GÊN

ERO
 - Rubia A

. da Cruz

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Presidência da República. Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. 
II Plano

Nacional de Políticas para as Mulheres. Brasília: Secretaria Especial de Políticas para as

Mulheres, 2008. Acesso pelo site: http://200.130.7.5/spmu/docs/II_PNPM.pdf, em

01/03/2010.

CRUZ, Rubia Abs. A prova Material nos Crimes Sexuais. Revista do Ministério Pú-
blico Número 53, Editora Metrópole, Porto Alegre, 2002.

ELUF, L. N. Crimes contra os costumes e assédio sexual: doutrina e jurisprudência. 
São Paulo: Jurídica Brasileira, 1999. 

http://www.corteidh.or.cr – Jurisprudência Internacional

INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS, 
CEDAW – Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra 
a Mulher - Cepia, Rio de Janeiro, 2001.

ZULUOGA, Patrícia Palácios, Las Convenciones Internacionales de Derechos Hu-
manos y la Perspectiva de Gênero. Primeira Edição - Chile, Dezembro de 2005. 

ROVINSKI, S. L R. Dano Psíquico em Mulheres Vítimas de Violência Sexual – Rio 
de Janeiro - Editora Lumen, 2004

SAFFIOTI, Heleieth I. B. Contribuições Feministas para o Estudo da Violência de 
Gênero. Labrys, Estudos Feministas, 2002. Disponível em:

<http://www.unb.br/ih/his/gefem/labrys1_2/heleieth1.html> Acesso em: 20 abril, 2008.

SCOTT, Joan W. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. In: Revista Educação 
e Realidade. Porto Alegre: Editora da UFRGS, v. 20, jul/dez 1995.

WOLF, Cristina Scheibe. Jogos de gênero na luta da esquerda armada no Brasil; 1968-
1974. In: WOLF, Cristina Scheibe; FÁVERI, Marlene de; RAMOS, Tânia Regina Oliveira 
(Org.). Leituras em rede gênero e preconceito. Florianópolis: Editora Mulheres, 2007.

VADE MECUM, Série Práxis. Filho, Nylson Paim Abreu organizador. Copilação de 
todos os Códigos Nacionais, Constituição Federal, Súmulas dos Tribunais Superiores, e 
legislações complementares. Editora Verbo Jurídico, Porto Alegre, 2009.



“Lendas” – Desenho
Estudantes das Totalidades
Iniciais da EPA



109

7 - ...A
PLICA

ÇÃ
O

 D
A

 CO
N

V
EN

ÇÃ
O

 SO
BRE A

 D
ISCRIM

IN
A

ÇÃ
O

 CO
N

TRA
 A

S PESSO
A

S CO
M

 D
EFICIÊN

CIA
 - Rodrigo S.

7 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES A 
PARTIR DA PERSPECTIVA DE PAÍSES 
EM DESENVOLVIMENTO PARA A 
APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO SOBRE A 
DISCRIMINAÇÃO CONTRA AS PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA55

Rodrigo Jimenéz Sandoval56 

Resumo:
Tradicionalmente o direito das pessoas como deficiência tem sido negado. Neste artigo discutiremos 
a legislação internacional e seus limites e possibilidades para a efetivação destes mesmos direitos. 
Refletir sobre a aplicação das Convenções nas perspectiva dos Direitos Humanos implica em uma 
mudança de paradigma para o enfrentamento da questão.

Palavras-chave:
Direitos humanos, discriminação, pessoas com deficiência.

55  “Algunas consideraciones desde la perspectiva de los países en vías de desarrollo para la Aplicación 
de la Convención sobre la Discriminación contra las Personas con Discapacidad”. Tradução: Rosane Forest.

56  Advogado especializado em direitos humanos, perspectiva de gênero e populações de risco. Bacharel 
em Direito pela Universidade da Costa Rica, mestre em Direito Internacional pela Universidade da Costa Rica; 
mestre em educação pela Universidade Auntônoma da América Central; mestre em administração de Negócios 
na National University de San Diego - California e Doutor em Direitos Humanos na Universidade da Irlanda 
(pendente de aprovação da tese). Docência - Professor universitário: Universidade do Alabama; Universidade 
de El Salvador; Universidade Nacional do Panamá; Universidade das Américas do Panamá; Universidade da 
Costa Rica; Universidade Nacional à Distância; Universidade Nacional da Costa Rica; FLACSO Equador; 
Universidade para Paz das Nações Unidas;Universidade Autônoma da América Central. Consultor: Instituto 
Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção do Crime; Instituto Interamericano de Direitos Hu-
manos; Organização Internacional do Trabalho; Banco Interamericano de Desenvolvimento; Banco Mundial; 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; Fundo das Nações Unidas para a Infância; Fundo 
das Nações Unidas para a Mulher; Comissão Interamericana de Mulheres; Fundo das Nações Unidas para a 
População; Agência de Cooperação Internacional do Japão; Agência espanhola de Cooperação Internacional; 
Agência holandesa de Cooperação; Agência canadense de Cooperação; Agência Sueca Internacional de De-
senvolvimento; NORAD; Programa de Direitos Humanos para Centro-américa da Agência de Cooperação da 
Dinamarca; Fundação Arias para a Paz e Desenvolvimento Humano; entre outros.
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

No ano de 2006, as Nações Unidas aprovaram a Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, criando uma nova esperança para os 10% da população que 
espera que a Convenção seja um instrumento para mudar a situação de pobreza, discri-
minação e violência em que vivem. A perspectiva dos direitos humanos tem trabalhado 
nos últimos anos para que se compreenda que a falta de uma rampa viola o direito à 
liberdade de movimento, a ausência de um intérprete de linguagem de sinais viola o 
direito à informação ou o instituto da tutela do direito romano que viola a igualdade da 
capacidade jurídica de agir.

Para as milhares de pessoas que vivem com uma deficiência nos países em desen-
volvimento, as expectativas se igualam a sonhos tão básicos como ter uma residência 
acessível, onde podem se mover por todos os cômodos, ter fones de ouvido, material 
técnico ou tecnologia que eliminem as restrições, bem como sejam vistas com respeito e 
não com olhar lamentável. O presente artigo visa introduzir uma reflexão ao instrumento 
internacional de proteção dos direitos humanos, a partir da perspectiva das pessoas com 
deficiência nos países em desenvolvimento.

2 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

A Declaração Universal dos Direitos Humanos não faz uma reflexão se a concep-
ção de direitos humanos da Assembleia das Nações Unidas, que aprovou um texto tão 
importante, é estática ou evoluiu com as lutas dos diversos setores da sociedade. No caso 
da população com deficiência é interessante analisar as várias facetas em que viveram e 
como elas lutaram para se fazer ouvir.

Na antiga Grécia, Roma e sociedade nazista da nossa época, as pessoas com defi-
ciência foram exterminadas, não havia espaço para elas no mundo e deviam desaparecer 
porque eram vistas como um peso para a sociedade. A segregação era a principal carac-
terística das pessoas com deficiência que viveram na Idade Média, com a existência de 
cidades segregadas para impedir o contágio e para que a sociedade não lembrasse que 
elas existiam. Mesmo atualmente, milhões de pessoas vivem em instituições porque 
têm uma deficiência. O sentimento de pena tem sido o fantasma que acompanha essa 
população há séculos, os olhares melancólicos, a esmola, a desqualificação e a crença 
em uma superioridade, são os traços de comportamento entre as pessoas sem deficiência 
e aquelas que a tem.
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Assim, um grupo de profissionais exerceram o poder de decidir sobre a vida de 
milhões de pessoas. O médico, o terapeuta, o psicólogo, o professor, o advogado, etc., 
decidiam como as pessoas com deficiência devem viver, agir, pensar e sentir. Sob estas 
diversas formas de violência, essa população teve que ir rompendo com os papéis e este-
reótipos dominantes e criar suas próprias concepções da posição que ocupam dentro da 
sociedade. O movimento de vida independente, que luta para que as pessoas com deficiên-
cia assumam a direção de suas próprias vidas e rompam com as tradicionais ideias, onde 
o “problema” são as pessoas, sendo que na verdade estão no ambiente e nas relações de 
poder que se desenvolvem. Essa evolução do pensamento afeta diretamente a concepção 
de direitos humanos sob a visão dessa população.

Os primeiros instrumentos de direitos humanos manipulam os paradigmas dis-
criminantes da desqualificação que faz referência ao menos válido e a necessidade de 
superprotegê-lo, é quase a diminuição de uma capacidade jurídica. Caso da Declaração 
dos Direitos do Deficiente Mental e da Declaração dos Direitos das Pessoas com Defi-
ciência. Sob a influência deste novo paradigma criado pelo movimento das pessoas com 
deficiência, começa o desenvolvimento de novos instrumentos internacionais de proteção 
aos direitos humanos.

O Plano de Ação relativo às Pessoas com Deficiência, as Normas sobre a Igualdade 
de Oportunidades para Pessoas com Deficiência e a Convenção Interamericana para a 
eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas com deficiência, são 
alguns desses exemplos.

Desse modo, a linguagem muda e passa a fazer referência a direitos, igualdade de 
oportunidades, valorização das diferenças, pessoas com deficiência, etc. É muito fácil 
identificar as mudanças na linguagem, mas o seu conteúdo é o que realmente influência 
a perspectiva de integração das pessoas com deficiência nos direitos humanos. 

Ao estudar os instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos, 
como mencionado, verificamos que se fala de vida independente, integridade e da in-
terdependência dos direitos: acessibilidade e igualdade. Esses são os princípios básicos 
de interpretação dos direitos humanos das pessoas com deficiência. Todas as regras de 
aplicação e interpretação normativa devem buscar que o sujeito de direito goze ao máxi-
mo de uma vida independente, tomando suas próprias decisões e assumindo a responsa-
bilidade correspondente. Um exemplo claro disso é a participação ativa de organizações 
não-governamentais de pessoas com deficiência no planejamento, desenvolvimento e 
implementação de políticas públicas destinadas a beneficiar essa população. Ampliando 
o conceito dos direitos políticos a uma participação ativa dos cidadãos em todos os níveis 
de decisão de nossa sociedade.
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O caso de integridade e interdependência dos direitos refletem o princípio desen-
volvido pelos teóricos tradicionais de direitos humanos. A violação de um direito implica 
na violação integral de um conjunto de direitos, dada a sua interdependência. Assim, se 
uma pessoa com deficiência tem violado o seu direito ao trabalho, como consequência 
de tal violação, não pode usufruir de outros direitos, como saúde, integridade física, edu-
cação, cultura, e assim por diante. O princípio da acessibilidade é outro que rompe com 
os paradigmas tradicionais, um exemplo claro é o da liberdade de ir e vir sob o princípio 
da acessibilidade, e a ausência de uma rampa, informações diferenciadas, corrimãos, ele-
vadores, etc., são atos que limitam a liberdade de ir e vir da população com deficiência. 
Finalmente, a igualdade não contempla a valorização das diferenças, onde todos somos 
igualmente diferentes. Tão importante é a transmissão de notícias para as pessoas com 
todos os seus sentidos, como para aquelas que carecem de algum. Não se pode afirmar que 
todos estão tendo tratamento igual, já que não somos iguais e se tratarmos com igualdade 
os que são diferentes, então estamos diante de uma ação discriminatória. Esses princípios 
desenvolvidos pelas organizações de pessoas com deficiência têm permeado as opiniões 
e interpretações dos direitos humanos.

Hoje, onde 90% das pessoas com deficiência estão desempregadas, onde os índices 
de analfabetismo desta população duplicaram ou triplicaram,onde são agredidas duas a 
três vezes mais em comparação com os que não tem deficiência, onde muitos são vistos e 
tratados de forma lamentável, as pessoas com deficiência lutam para mudar essa sociedade.

Em poucos anos se conseguiu:

1. Mudanças ideológicas em relação ao paradigma da posição social dessa população;

2. Progresso significativo na (re)conceituação dos direitos humanos, tais como: Normas 
sobre a Igualdade de Oportunidades para Pessoas com Deficiência a Conferência 
Mundial sobre Direitos Humanos, Meio Ambiente, Desenvolvimento Social, Popu-
lação e Mulher, Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de 
discriminação contra as Pessoas com Deficiência e a Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas;

3. A promulgação de legislação interna que incorpora a perspectiva das pessoas com 
deficiência em vários países;

4. Um movimento de pessoas com deficiência mais maduro e experiente em suas 
próprias lutas.
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Mas ainda há muitos desafios a partir da perspectiva das pessoas com deficiência, 
os chamados direitos dos povos ou também chamados direitos da terceira geração. 

A globalização é um dos grandes fantasmas da satisfação dos direitos dos povos. 
As teorias econômicas neoliberais, baseadas nas fundações das potências econômicas, 
se estruturam sob seus próprios valores. Assim como defendem seus próprios interesses, 
abrindo e fechando mercados, endividando mais os países em desenvolvimento e amplian-
do o fosso da pobreza entre os países desenvolvidos e os em vias de desenvolvimento. 
O princípio básico das teorias é a eficiência e competitividade. Os Estados devem pro-
duzir bens e serviços que sejam eficientes. Para obter essa eficiência e a competitividade 
desejadas, devem eliminar qualquer distorção que possa afetar o custo final do serviço. 
Cada ser humano tem que ganhar o pão que come. Cada pessoa deve pagar o que com-
pra, independentemente de qualquer outra consideração. Tudo sob a promessa de que o 
crescimento econômico leva ao desenvolvimento econômico e, portanto, a esperança de 
uma vida melhor para as populações tradicionalmente discriminados.

Esses princípios são baseados em premissas falsas, tais como:

a) Competitividade: me pergunto se podem competir em igualdade de condições uma 
equipa de futebol de crianças com uma equipe de adultos? Podem competir, a popu-
lação de um país desenvolvido com a população de um país em desenvolvimento? 
Podem competir em igualdade de condições a população de idosos e deficientes 
com o resto da população? Não, não podem em razão da falta de oportunidades 
que estão estruturadas na discriminação e desigualdade entre os seres humanos. Os 
estereótipos sociais são os principais inimigos da igualdade e consequentemente de 
uma concorrência justa. As pessoas com deficiência se encaixam no núcleo social 
do objeto de pena, e os idosos como a população inútil de um Estado. É por isso que 
esses papéis tão simples, impregnaram as diversas manifestações sociais, como o 
direito, que até recentemente proibia a entrada de pessoas com deficiência e idosos 
no país para que não se tornassem um fardo. Os anúncios na televisão mostram uma 
imagem de ônus social da população idosa e das pessoas com deficiência, e isso se 
reflete em serviços públicos onde os orçamentos governamentais são reduzidos e 
os serviços cada vez mais escassos. Esses 10% a 15% da população de um Estado, 
pode ser competitiva?

b) “Eliminação de privilégios odiosos”. Esta é a forma como os políticos falam sobre 
a eliminação de privilégios detestáveis   e iniciam ações concretas para efetivamente 
eliminar esses “privilégios odiosos”: eliminação de pensões; de oficinas de emprego 
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do Ministério do Trabalho para pessoas com deficiência; da fabricação de órteses e 
próteses suportadas pelos Estados; privatização de serviços e cortes orçamentários 
no dever/fazer dos Estados, nos direitos econômicos, sociais, culturais, etc. Devemos 
analisar esses “privilégios odiosos” a partir das hierarquias de poder. Quem tem o 
poder de implementar medidas econômicas? Quem têm o poder de tomada de de-
cisões nas organizações internacionais? Quais são as principais diretrizes? Redução 
orçamentária, eficiência do Estado, abertura de mercados, produção eficiente e de 
utilidade. Aqueles que estão nas estruturas de poder decidem quando um serviço deve 
ser encerrado e quando se deve iniciar outro? Quem exerce o poder de decisão nas 
estruturas dos Estados? Quem determina essa estrutura? A classe política composta 
de diversos interesses de grupos sob pressão? Quem forma tais grupos de pressão? 
São os que participam ativamente na nomeação da classe política? São as pessoas 
com deficiência, idosos ou as suas organizações, parte importante dos grupos de 
pressão? Quem são os principais prejudicados na eliminação dos “privilégios odio-
sos “? São os que não tem poder. Esses esquemas econômicos desvinculados das 
realidades sociais reforçam as relações de poder entre os seres humanos nos países 
em vias de desenvolvimento, deixando a população com deficiência e os idosos nos 
escalões mais baixos da estrutura de poder;

c) O crescimento econômico leva ao desenvolvimento econômico. O crescimento 
econômico implica em um aumento sustentado do produto nacional bruto, que re-
presenta as vendas de todos os bens e serviços produzidos por uma sociedade. Os 
índices de desemprego nos países em vias de desenvolvimento, entre as pessoas 
com deficiência chegam a marca de 90%, enquanto 90% da população emprega-
da, ocupa subempregos como venda de flores, serviços de reparação em calçados, 
venda de bilhete de loteria e não são contabilizados no crescimento econômico 
que inclui os princípios de produtividade e competitividade. É preciso acrescentar 
que o crescimento econômico nem sempre leva ao desenvolvimento econômico é 
um acréscimo nos recursos de produção e de distribuição. Exemplos claros, são os 
protestos de organizações de pessoas com deficiência e idosos na Argentina, Chile 
e Venezuela, onde as políticas econômicas têm aumentado as taxas de pobreza;

d) O consumo sempre traz riqueza: para que haja o consumo de um bem, há que existir 
a capacidade econômica da população que o adquire incrementando a geração de 
riqueza. É tão simples como a lei da oferta e da procura. No caso de alguns bens e 
serviços especializados para pessoas com deficiência não há demanda porque não 
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existe capacidade econômica e não por falta de necessidade. É por isso que a oferta 
não se desenvolve, ainda que exista necessidade, é o caso de tecnologia de auxílio.

Assim, a globalização para as pessoas mais discriminadas reforça as desigualdades 
e a falta de oportunidades. Parece que a justiça social e a igualdade, para as pessoas com 
deficiência, será adiada até que surjam novos paradigmas de desenvolvimento econômico 
mais justos para todos. Assim, uma convenção sobre todas as formas de discriminação 
contra as pessoas com deficiência deve ter os seguintes princípios básicos: Dignidade 
e autonomia; Igualdade e não discriminação. Desenvolvimento de ações positivas não-
-discriminatórias; A participação plena em todas as atividades da vida; O desenvolvi-
mento pessoal e o gozo de todas as fases da vida; Uma vida livre de todas as formas de 
violência; Diversidade de pessoas com deficiência, com o princípio de que somos todos 
igualmente diferentes; O princípio do desenvolvimento sustentável;

Uma parte desses princípios deve conter alguns aspectos básicos, tais como:

1. Eliminar sistemáticas violações aos direitos humanos que causam deficiência. A 
prática do envio de resíduos ou poluentes agrotóxicos proibidos que podem causar 
deficiência, por multinacionais, à países em desenvolvimento, deve ser condenada. 
Milhares de pessoas em países em desenvolvimento tiveram alguma deficiência por 
estas razões, aos olhos e com a conivência da comunidade internacional; 

2. Direito ao usufruto do meio ambiente. A beleza natural dos países, das praias, mon-
tanhas e áreas protegidas não são acessíveis à pessoas com deficiência ou estão em 
mãos de particulares que restringem a utilização pública em geral;

3. O direito à paz. A indústria de armas dos países desenvolvidos ganha com a guerra. 
A grande maioria das vítimas dos conflitos armados pertence aos países em desen-
volvimento. Milhões de pessoas sofreram amputações ou foram mortas por dar um 
passo equivocado em uma mina. Milhões de pessoas com deficiência perderam a 
vida em conflitos armados. Dadas as condições da população com deficiência, elas 
são as piores vítimas de um conflito armado. É necessário para as pessoas que so-
frem com a guerra, vislumbrar o direito à paz e a perspectiva sobre os direitos que 
possuem em um conflito armado;

4. Direito ao Desenvolvimento. O fosso entre ricos e pobres se reflete na situação das 
pessoas com deficiência nos países ricos e nos países pobres. A cada dia, as ne-
cessidades das pessoas com deficiência que vivem nos países em desenvolvimento 
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são menos compreendidos por nossos irmãos de lutas nos países do norte. É difícil 
entender que as pessoas com deficiência, nos países em desenvolvimento não têm 
comida, abrigo, apoio tecnológico, serviços de saúde e educação básicos, não co-
nhecem transporte acessível e não saem de suas casas, porque moram em cidades 
violentas e inacessíveis. Uma legislação sobre a discriminação deve contemplar o 
direito que as pessoas com deficiência tem de desenvolvimento e as obrigações dos 
países ricos e pobres em efetivar a plena realização deste direito.

Este direito implica na solidariedade dos países ricos em relação aos países pobres, 
para realizar o efetivo uso e gozo dos direitos humanos das pessoas com deficiência. As 
organizações de pessoas com deficiência nos Estados ricos devem desempenhar uma função 
de garantia para que a cooperação internacional incorpore a perspectiva das pessoas com 
deficiência em seus programas de ajuda ao desenvolvimento. Por outro lado, se quer que 
os países recebedores de dita cooperação internacional respeitem os direitos das pessoas 
com deficiência ao executar os programas de desenvolvimento. Será necessário que as 
organizações internacionais como as Nações Unidas e seus órgãos, Banco Mundial, Ban-
co Interamericano de Desenvolvimento e outras entidades, promovam e incorporem de 
forma transversal, em seus programas de ação, a perspectiva das pessoas com deficiência. 

Como se vê, os desafios são muitos, todos os ativistas dos direitos humanos para as 
pessoas com deficiência devem estar comprometidos na construção de uma melhor qua-
lidade de vida a milhares de pessoas, que vivem em condições muito diferentes daquelas 
mais afortunadas que têm a sorte de viver em países desenvolvidos.

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A interpretação e aplicação da Convenção sobre os Direitos Humanos das Pessoas 
com Deficiência nos países em desenvolvimento deverá incorporar uma interpretação 
jurídica dos direitos do povo ou da terceira geração.

A fim de reduzir as diferenças existentes entre as pessoas com deficiência que vi-
vem no hemisfério sul e os seus conterrâneos em condições de pobreza, há que se medir 
os indicadores, conforme as diferentes necessidades que surgem.

Por outro lado, nos fóruns internacionais esta interpretação e aplicação deverá con-
siderar as diferenças entre uma pessoa com deficiência, que nasceu no sul, com limitações 
maiores do que aquelas que nasceram no hemisfério norte.
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“Enganar a Morte” – Desenho
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8 MÉXICO:
Direito, democracia ou patrimonialismo

Raúl Zamorano Farías57 58

Tradução: Rodrigo de Bõer Trurijillo59 

Resumo:
Este trabalho problematiza a relação operativa entre direitos fundamentais, enquanto um conjunto 
de garantias, deveres e normas, previstas e imputáveis, que dão fundamento a uma particular forma 
de convivência – reconhecidos na Constituição – e às lógicas patrimonialistas que orienta, nos fatos, 
as formas de articulação ‘democrática’ e a ordem social na modernidade da sociedade moderna no 
México.

Palavras-chave:
Ordem social, patrimonialismo, estado de direito, diferenciação funcional, democracia. 

1 PRESSUPOSTOS OPERATIVOS

Entre as primeiras conquistas da política moderna, observamos que a monopoliza-
ção do recurso à violência já não pode ser deixado ao arbítrio do senhor, nem aos setores 
poderosos (nobres), senão que deve ser exclusivo do Estado.60 Esta nova forma de orga-
nização política elimina uma longa tradição de estruturas centralizadas e pressupõe suas 
correspondentes semânticas (Luhmann, 2004: 217). Se difunde então a ideia de que não 

57  Centro de Estudios Teóricos y Multidisciplinarios en Ciencias Sociales Universidad Nacional Autónoma 
de México

58  Contato: rzamorano61@gmail.com

59  Dourando em Letras PUC/RS

60  Este artigo faz parte do Projeto de Investigação Processos de diferenciação na periferia da sociedade 
moderna: o sistema político no México, Conacyt-México, Ciência Básica: 131060 (aprovado em 2010). O qual 
favorece o esquema consenso/dissenso e, graças ao ponto cego deste esquema, esconde precisamente aquilo 
do qual se trata definitivamente na política: da possibilidade de dispor em modo legítimo da violência física 
organizada através do Estado (Weber).
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seja mais a natureza – que desde Hobbes torna-se uma reserva de violência – senão a razão 
que guia as decisões, eleições e comportamentos políticos e sociais (Kelsen, 1992). Uma 
razão sem prejuízos que desde o Iluminismo é suposta como qualidade intrínseca do ser 
humano e que deveria leva-lo a construir uma sociedade sensata, racional e democrática.

Desde então, o sentido e o objeto do domínio político estatal será garantir e arbitrar 
uma ordem social e desenvolver o instrumento normativo para sua realização: a criação 
e promulgação de leis gerais (direito). Assim o Estado divide o público e o privado, de-
vendo controlar a esfera social de acordo com regras gerais, transparentes e vinculantes 
para todos igualitariamente (Waldmann, 2004: 107-108).61

Se, antigamente, na sociedade com ordens sociais estratificadas os contrastes e 
conflitos políticos eram gerados e resolvidos no segredo das cortes – individualizando 
aos potenciais rivais e tomando em conta a diferença entre proximidade e distanciamen-
to ao soberano -, na sociedade moderna o dissenso político é construído livremente e já 
não na arcana da corte. Se antes da oposição devia estar atenta e ser prudente, enquanto 
moralmente condenável, atualmente não só é admitida senão que é estimulada pela po-
lítica em si; precisamente porque na sociedade moderna a democratização da política se 
baseia sobretudo na legitimação o da oposição, no reconhecimento e estabilização dos 
pressupostos jurídicos, da cidadania e da persona social (Lúmen, 2007).62

Em seu desenvolvimento evolutivo, tais pressupostos do direito, da cidadania e 
da política democrática moderna tem atuado como fatores de inclusão, de afirmação da 
igualdade e de expansão das garantias, como assinala Ferrajoli (2011).

Mas o que acontece quando estes pressupostos funcionais e de organização do poder 
político que estão sujeitos à lei – aprovada por instituições representativas da vontade 
popular – não funcionam ou são operativos somente para uma imensa minoria?63

Se o direito positivo é, ao mesmo tempo, pressuposto e consequência da sociedade 

61  Do ponto de vista da sociologia, podemos traduzir estas novidades em claros paradoxos: por um lado o 
árbitro não pode ser arbitrado – só o Estado pode fazê-lo-; do outro lado, os critérios da ação política (leis) não 
podem ser mais externalizados referindo-os a ‘Deus’, se requer uma referencia comum sobre a qual seja possível 
discutir até encontrar a solução ideal, compartilhada e então ‘justa’ (Corsi, 2011). Essa referencia, enquanto 
aquisição e pressuposto evolutivo da modernidade, é a diferenciação da sociedade por funções. Na sociedade 
funcionalmente diferenciada, o sistema da política e do direito pressupõem e servem como acoplamento entre 
os diversos sistemas particulares do sistema social chamado sociedade.

62  Luhmann assinala que será decisivo o feito que em certo momento a recursividade da autoprodução 
social (autopoiesis) é capaz de compreender a si mesma e alcançar assim uma clausura operativa, onde cada 
sistema responde unicamente a sua autoprodução. A partir desta aquisição evolutiva, cada sistema social contará 
somente para o próprio sistema. Com tal articulação, o sistema político conta só para o político, a arte só para 
a arte, a educação só para a disponibilidade de aprender (Luhmann, 2007).

63  Sobretudo quando na atualidade “se desfez o nexo democracia/povo e poder decisional/Estado de direi-
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moderna, isto significa que qualquer noção de direito natural é incompatível com um 
Estado de direito moderno e com a democracia (Kelsen, 1992); sobretudo assume-se que 
na sociedade moderna o cidadão, enquanto sujeito de direito, se transforma na referencia 
empírica para a condicionamento de procedimentos e de atribuições, assim como para a 
ativação de programas condicionais em posse de cautelar e cidadania, efetivar o direito 
e, consequentemente, a democracia mesma.

É sobre a forma de garantias constitucionais que o Estado de direito simbolizava a 
auto-imunização da política, assim como o Estado social simbolizava a auto-imunização 
frente às lógicas do mercado. Essas aquisições evolutivas são uma das características do 
sistema político na sociedade moderna, a qual tem por função tomar decisões vinculantes.64 
Certamente, neste processo, todo o poder político vem submetido ao sistema de direito, 
o qual torna possível a universalização efetiva das decisões políticas (operativização), 
tal que qualquer experiência social pode ser codificada como experiência jurídica, na 
condição também de que todo direito se deve submeter ao próprio direito.

Por tanto, as Constituições sedimentam e cristalizam a experiência social, estabele-
cendo uma clara diferença entre política e direito, mas também gerando um acoplamento e 
prestações estruturais entre ambos sistemas. A condição de tal diferença implica que cada 
um destes sistemas funcionais são autônomos e fechados operativamente, e somente através 
de sua abertura cognitiva se verifica uma possível e recíproca irritabilidade (ressonância).

O direito então reage à complexidade social, e em particular àquela do sistema 
político, reproduzindo sua diferença, ou seja, mantendo os limites de sua operação. Con-
sequentemente, o Estado Constitucional, legalmente instituído, não pode depender da 
vontade pessoal, ou de algum grupo, do partido, da igreja, dos militares, dos empresários 
ou de poderes fáticos, senão das normas legais especificamente estipuladas que preveem a 
colonização o do aparato administrativo por parte de forças políticas ou sociais particulares.

Como é possível, então, a democracia, quando o sistema de direito e a organização 
da política parecem operar como fatores de exclusão e de descidadanização crescente? 
(Zamorano Farías, 2008).

to, tradicionalmente mediado pela representação ou pelo primado da lei e da política através da qual a lei se 
produzia” (Ferrajoli, 2011).

64  Auto-imunização cuja marca orienta a Constituição de Weimar, a qual dá origem legal e operativa o es-
tado de bem-estar europeu. Outro exercício legal a respeito é a Constituição mexicana de 1917, mesmo quando 
esta fica somente na retórica do “espírito da lei”.
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2 ESTADO PATRIOMONIAL

Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate
Dante Alighieri (Inferno III:9)

Como foi indicado, o pressuposto e característica particular da sociedade moderna 
está dado por constituir uma ordem funcionalmente diferenciada para a qual as ordens 
segmentarias ou estratificadas serão percebidas somente como rumores irritantes ou 
distúrbios ocasionais (Luhmann e De Giorgi, 1996: 290-291). No entanto, tem sido uma 
constante que na maior parte dos sistemas sociopolíticos da região latino-americana se 
desenvolvam mecanismos de delimitação da exclusão que coexistem com formas de di-
ferenciação social estratificada,65 as quais não admitem a plena atualização operativa de 
formas de diferenciação funcional.

Especificamente na sociedade mexicana, se observa que no sistema da política – 
estruturado sobre a base de relações patrimoniais -66 os mecanismos de inclusão e exclu-
são existentes impedem que se reintroduzam nas operações normais de funcionamento 
auto-referencial dos sistemas sociais, gerando problemas e dificuldades que tem a ver 
principalmente com a criação de redes alternativas de integração ou de inclusão, as quais 
fazem implausível a plena penetração da sociabilidade da sociedade moderna e, portanto, 
obrigam continuamente a sociedade a periferizar-se a si mesma, e a operar na fronteira de 
uma ordem estratificada, mas com sistemas funcionalmente diferenciados.

Observar o fundo empírico da sociabilidade mexicana permite distinguir e identificar 
as dificuldades de afirmação da cidadania e dos direitos67, assim como das expectativas 
e pressupostos da democracia, e analisar os esquemas estratificados de otimização (Gid-

65  Nas sociedades com uma ordem estratificada, as formas exclusão/inclusão social estão determinadas pelo 
pertencimento a capas/estratos sociais. Esse tipo de ordem estratificada nasce quando se estabelece a endogamia 
no estrato da nobreza, deixando atrás a exogamia das sociedades precedentes. Não obstante, as formas de coor-
denação e ordem social que vão se estabelecendo se sobrepõem e também coexiste, com gradação distinta, no 
interior da ordem funcionalmente diferenciada. Sobre isto veja-se Luhmann, 2007: cap. 4. Também Luhmann 
e De Giorgi, 1996: 260; Zamorani Farías, 2003a.

66   As sociedades orientadas por esquemas culturais ‘patrimoniais’ articulam mecanismos que bloqueiam 
suas capacidades transformadoras. Uma integração excerssiva tem por único resultado a não-diferenciação fun-
cional nem operativa dos sistemas sociais, ou seja, a impossibilidade de um processamento de sentido diverso, o 
qual oblitera a pluralidade de linguagens. Estes tipos de sociedades apresentam uma ausência de diferenciação 
estrutural entre centro e periferia, e um alto grau de exclusão e segregação, assim como uma escassa articulação 
simbólica de vinculação política: América Latina,. Espanha, Portugal, Oriente Médio, Sudeste Asiático, Sul da 
Ásia (Wolf, 1969:161 e 274-275).

67  Sejam isto de primeira, segunda, terceira ou quarta geração, como assinala Bobbio (1992).
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dens, 1995)68 fortemente estabilizados por resistências que, precisamente, permanecem 
e se sedimentaram operativamente na ordem de diferenciação funcional, característica 
da sociedade moderna.

Esquemas, como o corporativista, onde se pensa o Estado como um ente orgânico 
no qual os atores se relacionam com o governo através de entidades ou setores criados 
pelo mesmo Estado (sindicato, cooperativas, organizações sociais, associações e partidos 
políticos, etc.), que unificam os interesses de diversos grupos e permitem facilitar relações 
através de suas representações (famílias, caciques, caudilhos, sátrapas). Representantes 
setoriais que estão no cargo de garantir a lealdade e obediência de sua adesão e dar cum-
primento aos interesses de seu setor, instrumentalizando ou obliterando o sistema de 
direito à conveniência indiscreta.

Estes esquematismos (solidariedade mecânica, estratificação, patrimonialismo 
onde a lei se acata mas não se cumpre)69 estabilizam funções que vão reforçando a 
desdiferenciação,70 toda vez que as formas de desestabilização operam de maneira perma-
nente nos códigos de funcionamento dos sistemas, os quais alcançam níveis de hipertrofia 
que seriam inexplicáveis sem as redes de inclusão (De Giorgi, 1998).

Observa-se em retrospectiva, desde a adscrição do modelo Estado-Nação, o México 
se estruturou historicamente sobre a base de uma organização política central (federalismo 
centralizado). Após o caótico século XIX e a partir do término da revolução mexicana 
(1917), momento no qual algumas reivindicações sociais se convertem em programa de 
governo, se consolida e operativiza a concentração do poder político e econômico através 
de um Estado de direito e de um Constitucionalismo liberam mínimo (Constituição de 
1917). Com o término da revolução se consagrará definitivamente um estado de jure e 
um patrimonialismo nos fatos, toda vez que a prática de um caudilhismo presidencialista 
onipotente veio debilitar a já escassa articulação simbólica de vinculação política.

Nessa lógica operativa, o sistema político e seu referente descritivo, o Estado, 
concentram um papel fundamental na construção da ordem. Uma forma de organização 
social, com primazia funcional, em cujo vértice se instala o sistema político, como siste-

68  Formas recursivas de operação que estabilizam e orientam esquemas socioculturais, transcendendo os 
limites de tempo e espaço.

69  Até quando as trocas se prescrevam ou legislem ficarão em simples retórica ou em mera maquiagem se 
não é possível confrontar e modificar os esquemas culturais (Echeverría, 1993: 68-69)

70  Processo que surge quando as relações de interdependência deixam de um lado os acoplamentos e inter-
vém nas operações basilares de outro sistema, tornando difusos os limites do sistema com seu entorno. Lógica 
que o caso mexicano termina reproduzindo uma forma de ordem social que não reconhece os pressupostos da 
diferenciação funcional.
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ma oniabarcador que põe resistência à diferenciação funcional velando ou clausurando 
o acionamento autônomo de outros sistemas funcionais.71 Esta situação marca o inicio 
de um irritante e permanente desencontro entre a imposição de mecanismos autoritários 
e centralistas (decisionismo reformista) e um discurso legitimador, sustentado na repre-
sentatividade jurídico-política que radica supostamente nos mecanismos próprios da 
democracia (participação).

No entanto, é importante considerar que durante o século XX a confusa articulação 
destes elementos possibilitam certa ‘estabilidade’ política e a continuidade institucional 
do México moderno, o qual se consolida após a formação do partido único oficial, que 
governou o país entre 1929-2000 (PRI: Partido Revolucionário Institucional). Assim, o 
sistema de ordem seguiu funcionando condicionado agora pelo sistema da política (co-
lonizado, na semântica habermasiana), cuja lógica operativa patrimonial veio substituir 
funcionalmente os já frágeis pressupostos operativos da diferenciação.

Esta forma histórica de ordem social, se constituiu um mecanismo de pacificação 
e ordem, também foi minando os pressupostos normativos da cidadania e gerando uma 
subcultura da desconfiança e das relações patrimoniais. Somado a isto, se conjuga também 
o fato que, na prática, os chamados corpos intermediários (as organizações da sociedade 
civil) se constrangem em manter uma relação clientelista com os grupos corporativos de 
poder (situação que deu origem a uma multiplicidade de formas de subordinação: a de-
bilidade histórica da ‘sociedade civil’). Nos fatos, a consequência definitiva de tudo isto 
têm sido a permanente fragilidade das entidades e do sistema jurídico normativo frente 
ao poder corporativo patrimonial de uns poucos e a descidadanização de muitos outros.72

Resulta lógico, então, que depois da histórica ausência de estruturas normativas 
vinculantes e operativas (estado democrático de direito) e de representações institucio-
nais legitimadas (estrutura do Estado), os caciques locais – e os caudilhos regionais ou 
nacionais – tenham se transformado nos intermediadores políticos por excelência entre o 
Estado e a sociedade, consolidando formas híbridas de coordenação social pré-modernas 
que coexistem com as lógicas normativas de coordenação social do Estado moderno.73

71  Forma de organização que, operativamente, permanece ancorada a critérios estratificados que bloqueiam 
ou obstaculizam a dispersão autorreferencial e operativa de outros sistemas (por exemplo: o direito).

72  As reivindicações sociais emanadas da revolução não puderam ser totalmente obliteradas, daí que o texto 
constituinte de 1917 incorporou garantias sociais, principalmente os artigos 27 e 123, que geraram grandes 
expectativas sociais e abriram espaços de ação para que a Federação dera cumprimento a ditos preceitos. A 
respeito, ver Carpizo, 1984.

73  Lógica do corporativismo que se apoia em três estruturas: criação de identidades setoriais, patrimonia-
lismo, clientelismo. É sabido que estas formas de controle político estão articuladas sobre a base da honra e do 
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Lógicas de operação informal que terminam por tematizarem-se nos códigos do 
sistema e coexistem com a normalidade da função política e do direito, gerando e con-
solidando ‘novas’ possibilidades de confiança, novas expectativas em relação com as 
leis assim como também formas particulares de ordem social e cidadania. O resultado 
de tudo isto é uma forte entronização de esquemas culturais estratificados que são acei-
tos por todos, como parte da ordem em uma sociedade diferenciada, fazendo com que 
os pressupostos evolutivos do poder político e a legalidade do direito moderno percam 
relevância em seu acionamento (Loveman, 1993).74

Este endêmico fator de fragilidade ou debilidade das instituições normativas e da 
cidadania, possibilita e avaliza que no México as práticas caudilhistas sobrevivam e se 
reproduzam através outras formas e passem a formar parte das lógicas cotidianas de 
coordenação social, reproduzindo a informalidade e arbitrariedade do poder político e 
potenciando condutas rotineiras de caráter clientelista e corporativo no interior das rela-
ções no sistema da política e do direito.75

Tal que se observarmos a forma de operar no sistema do direito mexicano, se constata 
que além o êxtase pela reforma constitucional, pela implementação de castigos e novas leis 
e formas de criminalização o (inflação jurídica, ‘reforma’ constitucional perene), a sanção 
dos aspectos legais (inclusão) ou ilegais (exclusão) não passa pelo filtro da unidade dessa 
diferença (distinção), pondo em dúvida o código que usa o direito e evidenciado como na 
prática este se politiza ou depende finalmente do ‘direito’ do mais forte.76

Portanto, o sistema do direito fica impossibilitado de sua autonomia e desdiferen-
ciado em seu operar, e, na prática, opera não no sentido despersonalizado de estruturas 

poder individual. Certamente as ditas formas de coordenação social antecedem a formação do Estado-nação; 
são formas pré-modernas que convivem com as lógicas diferenciadoras da ordem social moderna.

74  A forma de inclusão do excluído nos sistemas sociais (política, direito) opaca a função de acoplamento 
estrutural, com os resultados e possibilidades que tal estruturação produz. Pense-se no caso do Partido Revo-
lucionário Institucional e do Partido Ação Nacional, ainda que sejam diferentes, seu ‘ADN’ programático, or-
gânico e cultural comparte a mesma matriz patrimonialista, autoritária e clerical, a qual garante a continuidade 
do status quo e das lógicas de ordem social que articulam a democracia no México. Além disso, nesta logica 
de obnubilação, tornou-se típico do legalismo e inflação jurídica, tal que até as normas administrativas sejam 
incluídas como normas constitucionais.

75  Na ausência do Estado democrático de direito e de organizações de representação social (corpos interme-
diários) resulta que qualquer modificação constitucional ou nova lei esteja condenada a priori ao êxito alegórico 
da argumentação retorica mas ao rotundo fracasso nos feitos. Como dado: a Constituição mexicana em 88 anos 
de vida sofreu mais de quatrocentas emendas e modificações. Qual foi sua efetividade?...

76  No México, como na América Latina, é constante este não cumprimento das expectativas estabilizadas 
nos sistemas funcionais. Para aprofundar –se no tema, principalmente através da relação política/direito, onde 
muitas vezes a lei se acata mas não se cumpre, Zamorano Farías, 2003b:63-93.
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e garantias universais, senão como um artefato personalizado por grupos ou privados 
(políticos, policiais, magistrados, organizações de todo tipo, cor, tamanho, religião e 
pedigree),77 caudilhos, delinquentes e mafiosos (não apenas do narcotráfico), prefeitos e 
governadores (hoje autênticos senhores feudais, para colocar a razão do poder – político, 
legislativo e judicial – acima do poder da razão e da lei).78 Amparados na ‘disponibili-
dade da lei’ de um Estado de direito (ou seja, de um Estado que tem leis) se reproduz a 
ideologia que opera nos fundos do relato e se consolida um esquema cultural que orienta 
as relações, onde torna-se mais fácil incluir os ilícitos como forma operativa cotidiana 
do que reger-se pelas normas e disposições legais (características do direito moderno).79

Então até mesmo quando, teoricamente, o moderno Estado mexicano estiver ins-
talado na ‘normalidade democrático-jurídica’, enfrenta uma crise e carência histórica de 
legitimidade, situação que vem se agravando com o tempo, pela ‘disposição e imposição 
da lei’ que exerce uma minoria e pela incapacidade da maioria política de fazer valer 
democraticamente sua vontade. Exemplar, a respeito, foi o comportamento daqueles que 
passaram pela Presidência durante o México pós-revolucionário (Partido Revolucionário 
Institucional, Partido Ação Nacional), eles fizeram com que se cumprisse apenas uma 
norma: a fraude delegativa, onde a cidadania torna-se literalmente uma ficção, à qual se 
concede uma nebulosa e cíclica existência política durante um só dia, o das votações. E 
quando esta cidadania ‘irresponsavelmente’ elege o candidato ‘equivocado’, o sistema se 

77  Mesmo quando segue operando e se adapta, ao menos até que seja capaz de existir (Luhmann, 2007 e 
Corsi, 1996:77).

78  Por cima da Constituição, instrumentalizando a normativa (nem sempre coerente) e, consequentemente, 
hipertrofiando a claridade de seus conteúdos (ineficácia da norma). Isto contribui de forma decisiva à ativação 
do fator familiar, como propensão que busca maximizar unicamente as vantagens materiais de breve término da 
própria família (nuclear ou estendida), influindo sobre todos os setores e relações que se orientam em direção ao 
clientelismo, a cultura da ilegalidade, a reconstituição corporativa de privilégios, a corrupção da administração 
pública; tudo o que é praticado – como criminalidade -, tolerado – como desesperança aprendida -, ou simples-
mente aproveitado para fins pessoais – clientelismo -. Sobre isto ver Zamorano Farías, 2003a.

79  Condição para que os senhores (presidente, legislador, governador ou juiz) aprovem um ato ilegal, e tam-
bém para que os empregados destes poderes não prestem contas à lei. Investidos de autoridade ‘democrática’ 
podem se amparar, roubar, mentir, violar, deter, torturar ou desaparecer e assassinar (“eram delinquentes e além 
disso uma ameaça”: qualquer cidadão que é catalogado como ameaça/delinquente carece de direitos e pode ser 
executado), com a anuência que fundamente a arcana imperii ou a raison d’état (há milhares de exemplos de 
vários níveis, desde a secretaria geral vitalícia do SNTE, passando pelo dirigente petroleiro – hoje represen-
tante politico de algo, o ex-secretário geral do PRI, os governadores, juízes, policiais, membros do Conacyt 
que vendem as bases de dados com informação dos investigadores do Sistema Científico Nacional, ou os altos 
hierarcas da Igreja católica acusados de pederastia e condenados a “uma vida de oração”).
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vê “obrigado” e emendar o erro, “corrigindo” as eleições e usurpando o trono ao ganhador 
(ditadura “democrática” perfeita).80

Curiosamente, há pelo menos um século, se chama este particular amálgama de 
democracia: uma ordem social que, apesar de ser concebida sob critérios de modernidade, 
é guiada em suas operações fundamentais pela lógica parcial de um centro patrimonial de 
regulação global. Amálgama corporativa e clientelismo político que, nos últimos anos, 
se viu agravada, produto das significativas mudanças políticas que afetaram o México 
(o mal chamado processo de transição política), toda vez que a catástrofe do PRI, após 
setenta anos no governo, e seu eterno retorno (2012), intensificou as relações clientelistas 
e a corrupção em um cenário onde as antigas ‘normas pessoais’ já não regem, e o Estado 
democrático de direito não tem aplicação ou permanece extraviado em atos dignos de 
prestidigitador.81

O que acontece, então, quando a falta de mediações não tem modo de absolver 
os conflitos no interior da comunidade, salvo por privilégio ou exclusão, ou quando as 
instituições não funcionam e o clientelismo – enquanto mecanismo e patrão de cultura 
política, intercâmbios e arranjos com o poder – é o que se autolegitima e produz possibi-
lidades particulares de pertencimento? O que acontece em uma ordem social articulada 
sobre a base de uma federação de feudos, onde praticamente cada senhor feudal quer ser 
presidente da República, e cujo regime político ancestral e permanente é justamente a 
corrupção, o arranjo e compromissos entre os distintos grupos e clãs políticos?82

Precisamente, se a operatividade do direito é bloqueada por distintos fatores sociais, 
critérios e códigos de preferencia que o impedem de cumprir acertadamente sua função de 
filtro frente a outras influencias do entorno sobre o sistema legal, a auto e heterodestrutiva 

80  O livro de Díaz-Polanco (2012) recompila uma série de investigações científicas que demonstram a 
derrota de Felipe Calderón e o triunfo de Andrés Manuel López Obrador na eleição presidencial de 2006. Não 
apenas descreve a maneira com que o Instituto Federal Eleitoral (IFE) inflou a votação de Calderón para que 
ficasse acima de López Obrador com uma margem de 0.56%, mas também a forma que as televisoras privadas 
e os intelectuais do regime contribuíram para converter em verdade oficial aquela impostura e a desacreditar e 
calar aqueles que assinalavam que a vitória do panista era insustentável. Calderón foi imposto na Presidência 
com a ajuda inestimável dos legisladores do Partido Revolucionário Institucional (PRI) e com a intervenção da 
embaixada de Washington, como fica logo demonstrado nos cabos publicados por WikiLeaks.

81  Corporativismo de Estado e clientelismo político cujo resultado tem sido a permanente sobre-concentração 
do poder político (centralismo econômico, cultural e social) e o fomento do caciquismo local e a permanente 
disponibilidade da lei.

82  Do qual participam todos os partidos e todos os membros da casta partidocracia e onde a ‘oposição’ 
(PAN-PRD) apenas existe como ritual emblemático de oposição ‘democrática’, toda vez que não são nem um 
nem outro, senão parte do mesmo. Baste assinalar como exemplo a facilidade com que membros de um partido 
passam a outro afim de buscar não congruência ideológica, mas um posto onde ‘deter o poder’ e o que ele acarreta.
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relação entre política e direito gera uma implosão da Constituição como acoplamento 
estrutural de ambos sistemas, com cargo especialmente à autonomia do direito onde a 
influencia do poder político sobre o direito não pode ser, em vários aspectos e de modo 
relevante, filtrada pelos procedimentos constitucionais de um Estado democrático de direito.

Como assinala Neves (1994), em sistemas funcionais específicos, cuja autonomia 
não tem sido completamente desenvolvida, sua imunização contra as intervenções externas 
se dificulta e surgem problemas de desdiferenciação, com o sistema de direito perdendo 
a capacidade de assegurar as expectativas cognitivas e normativas da sociedade. Então, 
se observarmos especificamente o que o sistema do direito e da política, quais são os 
problemas que à política e ao direito são consentidos esconder, mascarar ou substituir 
pelo discurso dos direitos e da democracia?

3 DIREITO E DEMOCRACIA

No México atual o tempo dos direitos, para utilizar a expressão de Bobbio, é tam-
bém o tempo de sua violação massiva e da mais profunda e intolerável desigualdade.

Neste sentido, e além da inflação legalista que alcança o paroxismo promulgado de 
leis e ‘direitos’, o diligente desafio democrático é fazer com que essas leis sejam universais, 
vinculantes e fundamentalmente operativas para todos; nos mais mínimos detalhes. Do 
contrário, a não ou de-constitucionalização da constituição aumenta e reproduz a apatia, 
o desencanto político e desconfiança perante os poderes do Estado, toda vez que fomenta 
condutas que se constituem no caldo do cultivo das práticas corporativas e caciquistas, 
estabilizando a ordem patrimonial.

Entre outras coisas, o anterior significa que não se pode homologar nem muito menos 
confundir o Estado de direito com o Estado democrático de direito, já que na concepção 
prática do Estado de direito, o que existe são disposições da lei, mas nunca o império 
real da lei, porque a lei vem definida e aplicada em geral como vontade de um grupo 
dominante, fechando qualquer possibilidade de debate e a construção de coordenações, 
de alternativas vinculantes e de possibilidades de possibilidades.83

Sem esta autonomia funcional, a representação política e o direito perdem toda a 
capacidade de garantir procedimentos que mantenham abertas e acrescentem as possibi-
lidades de eleição, variação e construção de alternativas sociais (vínculos com o futuro). 
Certamente, as violações aos direitos fundamentais (Ferrajoli), ou seu incumprimento, 

83  Estado de direito concebido como uma estrutura formal, mas onde não se questiona o momento cons-
tituinte e apenas se privilegia a existência de normas como um bem em si mesmo (existência da lei pela lei).
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estão vinculadas a formas autoritárias mas também à incapacidade do sistema para aplicar 
o direito ou a lei. De modo que a falta de mediações não tem forma de absolver os con-
flitos no interior da comunidade, salvo por exclusão e/ou disposição da razão do poder.

Com a falta de estruturas normativas disponíveis e funcionalmente operativas, o 
apelo aos direitos termina sendo, no mais, retórico, quando não demagógico.84 Precisa-
mente, talvez porque a “incipiente democracia mexicana”, como dizem os intelectuais, 
não seja mais do que um sistema político cujo modus operandi sexenal é o golpe de Es-
tado constitucional (Rebelião, 2012).

Do contrário, somente no Estado democrático de direito a cautela dos bens e garan-
tias fundamentais constitui uma conditio sine qua non para a convivência democrática, 
pois somente quando todas e todos os indivíduos estejam submetidos à lei, e além disso 
existem mecanismos operativos de controle (que impossibilitem dispor arbitrariamente 
da lei), estarão postas as condições para realizar uma evolução mais favorável e construir 
uma forma particular de convivência que potencie e garanta a reprodução sociocultural 
e democrática da sociedade, além ou aquém da pura enunciação legal da lei ou dos cha-
mados “direitos humanos”...
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9 A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 
NO HAITI: Uma recorrência histórica e 
seus reflexos na atual migração para o 
Brasil

Sandra Regina Martini Vial85

Marina Sanches Wünsch86

Resumo:
A história do Haiti é marcada por intervenções, violações de direitos e o país esta longe de atingir 
a estabilidade. O terremoto que devastou o país em 2010 agravou ainda mais a situação, neste con-
texto, inúmeros haitianos tem deixado o país em busca de melhores condições de vida. O Brasil é 
dos principais destinos escolhidos pelos haitianos, contudo, diante da crescente migração o governo 
brasileiro optou por restringir a concessão de vistos, sob a justificativa de que os haitianos não podem 
ser considerados refugiados, porém, esta justificativa pode ser questionada diante dos instrumentos 
jurídicos internacionais sobre refugiados.

Palavras-chave: 
Direitos Humanos, Haiti, vistos, Brasil, direito internacional.

1 BREVE HISTÓRICO SOBRE O HAITI

Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem sob circunstâncias de 
suas escolhas e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmi-

tidas pelo passado. 
(Karl Marx)

85   Doutora em Direito, Evoluzione dei Sistemi Giuridici e Nuovi Diritti, Università Degli Studi di Lecce e 
pós-doutora em Direito, Università degli studi di Roma Tre. É professora da Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos, da Fundação do Ministério Público, da Scuola Dottorale Internazionale Tullio Ascarelli e professora 
visitante da Università Degli Studi di Salerno. É diretora da Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul de 
2007 a 2010, membro do Conselho Superior da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do 
Sul (FAPERGS). Contato: srmvial@terra.com.br

86  Advogada, mestranda em direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos.
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A conquista de direitos nunca foi um processo fácil - não podemos esquecer que 
os homens fazem sua própria história -, a efetivação do que hoje chamamos de Direitos 
Humanos está longe de ser plenamente efetivada. Mas sabemos que a luta pela conquista 
dos direitos não pode parar, mais do que isso, agora que temos em toda a América Latina 
governos democrático (ainda que possamos discutir a democracia da democracia) temos 
que estar mais vigilante com os direitos já conquistados e seguir buscando a realização 
dos direitos básicos para todos os cidadãos. Não podemos permitir retrocessos, para que 
isto não ocorra é fundamental revermos a história, não no sentido de acomodação, mas 
resgatando na própria história elementos fundantes para a concretização do ideal proposto 
pela Declaração Universal dos Direitos Humanos.

A história do Haiti é marcada por fatos turbulentos. O país, que ocupa o terço oeste 
da ilha Hispaniola, segunda maior do Caribe, conquistou sua independência em 1804, em 
um processo que teve início em 1788 e culminou com uma rebelião de escravos contra 
o colonialismo francês. Ainda em 1794, mesmo assim o Haiti tornou-se o primeiro país 
do mundo a abolir a escravidão. Ou seja, temos elementos históricos que mostram as 
possibilidades concretas de transformação social.

Com isso, o Haiti tornou-se o primeiro país do hemisfério ocidental a ser governado 
por um ex-escravo, depois do período colonial, e sua independência teve um enorme im-
pacto no mundo colonial americano. Porém, com medo de que a independência do Haiti 
incentivasse outros Estados coloniais na América Latina, o novo país se viu submetido 
a um isolamento diplomático e com grandes dificuldades para se inserir na economia e 
política da comunidade internacional87.

Não bastasse isso, o país passou por um longo período de ditadura - A ditadura de 
Duvalier. Os governos de François Duvalier (conhecido como “Papa Doc”), que governou 
de 1957 a 1971 e seu filho Jean-Claude Duvalier (o “Baby Doc”), de 1971 a 1986 são 
tidos por analistas como dois dos mais violentos governantes da história.

Somente em 1990 foram realizadas eleições presidenciais livres, quem venceu es-
tas eleições foi o padre salesiano Jean-Bertrand Aristide. Contudo, em 29 de setembro 
de 1991, o presidente eleito foi deposto por um golpe militar de Estado. Este golpe foi 
condenado pelo Conselho de Segurança (resoluções 46/7 e 46/138) que, após qualificar 
a questão de forma dúbia, invocando o Capítulo VII da Carta da ONU e aprovou sanções 
contra o Haiti. Na segunda resolução o Conselho de Segurança da ONU inclusive condena 
as violações de direitos humanos e demonstra sua preocupação com a onda massiva de 

87  O. RODRÍGUEZ, Jaime. E. (Coord). Revolucíon, independência y las nuevas naciones de América. 
Madrid: Fundación Mapfre Tavera, 2005, p. 41-60. (tradução indireta minha)
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refugiados, caracterizando, para alguns autores de maneira estratégica, como uma situação 
de ameaça à paz e à segurança mundial88.

Assim, em 1991 ocorreu a intervenção norte-americana no Haiti, desta vez para 
reempossar o presidente democraticamente eleito Jean-Bertrand Aristide; esta operação 
ficou conhecida como operação “Restaurar a Democracia”89.

Porém, as sanções previstas para tentar fazer com que o presidente Aristide reassu-
misse a presidência não foram capazes de fazer com que as forças militares respeitassem 
o novo governo, dando sequência a dois novos golpes em 1994, qualificados, novamente, 
pelo Conselho de Segurança como “ameaças à paz”. Na resolução 940, de 1994, o Con-
selho autoriza o uso da força para depor as autoridades e reinstalar o presidente eleito, tal 
autorização acabou por gerar um conflito armado e instalou a presença de 2.000 fuzileiros 
norte-americanos no país90.

Tal situação segundo B. S. Amor demonstra: “a futilidade de apelar para a força 
ou a coerção externa para sustentar um regime democrático no formal em condições de 
extrema pobreza generalizada e carente de tradição institucional91”.

Em 2004, no entanto, uma revolta derrubou novamente Aristide. Logo após a este 
acontecimento foi criada a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (Mi-
nustah), para ajudar a restabelecer a ordem política no país, sob o comando do Brasil. Em 
2006, após dois anos de instabilidade social e política, o país realizou novas eleições que 
levaram o ex-presidente René Preval de volta ao cargo com ajuda da missão da ONU, 
mas a situação continua delicada no país92.

A participação brasileira na Missão das Nações Unidas para a Estabilização no 
Haiti (MINUSTAH) é o principal envolvimento do Brasil em operações de manutenção 
da paz. O Brasil é o maior contribuinte de tropas para essa Missão. Desde 2004 o Brasil 
manteve contingente de 1200 militares, com rotação semestral93. As ações da força de 

88  BAPTISTA, Eduardo Correia. O poder público bélico em direito internacional: o uso da força pelas 
Nações Unidas em especial. Coimbra: Almedina, 2008. p. 949-952.

89  VICENTINO, Cláudio. História geral. 8 ed. Ver. atual e ampl. São Paulo: Scipione, 1997. p. 459.

90  BAPTISTA, op. cit., p. 949-952.

91  AMOR, Bernardo Sepúlveda. No intervención y derecho de injerencia: el império o la decadência de la 
soberania. In: VÁSQUEZ, Modesto Seara (Comp). Las Naciones Unidas a los cicuenta años. México: Ed. 
Fondo de Cultura Econômica, 1995. p. 193. (tradução indireta minha)

92  PORTAL DE NOTÍCIAS R7. 2010. Entenda o que é a missão de paz no Haiti. Disponível em: http://
noticias.r7.com/internacional/noticias/entenda-o-que-e-missao-de-paz-no-haiti-20100114.html. Acesso em: 
14 maio 2010, às 11h02min

93  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. ONU. Disponível em: http://www.un.org/ga/search/
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paz no Haiti têm o objetivo de restaurar a segurança e a ordem, além de promover ações 
políticas para tornar mais fortes as instituições do governo e proteger os  direitos humanos, 
uma vez que, segundo a ONU, o Haiti não tem nenhuma estrutura política e sua história 
é um revezamento de ditaduras e rebeliões.

Contudo, ainda que perante a comunidade internacional todas as ações empregadas 
no Haiti estão sob o amparo de garantir uma assistência humanitária, a história demonstra 
que este país sempre foi objeto de intervenções, desse modo, é preciso ter cuidado para 
que um país que se encontra em uma situação tão frágil não vire simplesmente objeto de 
interesses econômicos.

A necessidade de ajuda humanitária diante da situação que o país se encontra é 
evidente, entretanto, a falta de uma data efetiva para a retirada das tropas, a falta de par-
ticipação da população neste processo de reconstrução levam a duvidar da real motivação 
da permanência das tropas neste país.

O ideal seria que as tropas tivessem uma data para se retirar e um plano de reestru-
turação democrática do país sem intervenção, e assim, este governo democrático é quem 
visaria à proteção dos direitos de sua população, já tão sofrida e submetida a violações 
ao longo da história, mas que ao mesmo tempo demonstrou ter a garra para lutar por sua 
independência de forma pioneira na América Latina. Assim, como afirmava Marx: “Os 
homens fazem sua própria história, mas não a fazem sob circunstância de suas escolhas 
e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo pas-
sado94” e a circunstâncias com que se defrontam os haitianos hoje é a de sua exclusão 
deste processo de reconstrução, reproduzindo o que se apresentou em outros momentos 
passados, impedindo assim de serem protagonistas de sua história.

2 O TERREMOTO DE 2010 E A CRESCENTE MIGRAÇÃO

La solidarietà avvicina mondi mentre la solitudine vive di separazioni e di dis-
tanze95.

A solidariedade coloca em discussão as possibilidades que temos de unificar e redu-

view_doc.asp?symbol=S/RES/2012(2011) Acesso em: 26 setembro 2012, às 20h25min.

94   MARX, Karl. O 18 Brumário. In: MARX, Karl. O 18 Brumário e cartas a Kugelmann. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1974. p. 17

95  RESTA, Eligio. Il Diritto fraterno. Laterza, 2002. p. 09. [Tradução livre:] A solidariedade aproxima 
mundos enquanto a solidão vive de separação e de distância.
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zir as distâncias. Com isso, identificamos que temos muito mais direitos do que efetiva-
mente podemos realizar e vemos também que leis e legislações – as mais variadas – não 
nos faltam. Nesse contexto, algumas indagações são fundamentais: como o fenômeno 
da globalização reflete nos fundamentos do Estado-nação? Quais são as relações entre 
os poderes públicos e a globalização? É possível transportar democracia e justiça além 
das fronteiras do Estado? Qual justiça estamos ultrapassando, se é que ultrapassamos? 
Qual democracia?96 

Ora o questionamento sobre a possibilidade de uma justiça e de um direito global 
capazes de efetivar todos os direitos fundamentais – não podemos mais ser cidadãos pela 
metade, ou cidadãos servos97 – passa necessariamente pela forma como lidamos com os 
diferentes. Seguindo os pressupostos da Metateoria do Direito Fraterno, retomamos a 
fraternidade, que me leva a ver o outro – inclusive e, sobretudo, o diferente, como meu 
irmão, como um outro EU. Nesta era global, precisamos refletir sobre a situação da mi-
gração, fenômeno antigo, mas que, na contemporaneidade, assume um novo patamar de 
exclusão98. 

A Constituição Federal brasileira, ao dar tratamento igualitário aos brasileiros e 
estrangeiros residentes no país (art. 5º) assegurou a estes a possibilidade de acesso às 
políticas públicas existentes. A Lei 9.474/97, por sua vez, expressão do compromisso 
do Brasil com a causa humanitária do refúgio, chamou o país à efetivação destes direi-
tos quando sinalizou para a implementação de políticas públicas para a integração dos 
refugiados e refugiadas. 

Não bastasse todo o sofrimento desses anos de intensos conflitos e intervenções, 
ainda que a solidariedade internacional tenha se empenhado em reduzi-los, o Haiti e, 
principalmente, a capital Porto Príncipe, às 16h53 minutos da tarde de terça-feira, dia 12 
de janeiro de 2010, foi vítima de uma catástrofe ambiental de força inimaginável - um 
terremoto que transformou o país em escombros e deixou dezenas de milhares de pes-
soas mortas ou feridas. “A situação humanitária do país, o mais pobre das Américas, é 
caótica. Pelo menos 200 mil pessoas morreram, 300 mil ficaram feridas, 4 mil foram 
amputadas. Há um milhão de desabrigados99”.

96  Para aprofundar estas reflexões ver: CASSESE, Sabino. Il Diritto Globale – Giustizia e Democrazia 
oltre lo Stato. Torino: Einaudi, 2009. Especialmente o capítulo final. Verso una giustizia e una democrazia 
globali? p.156 – 167. 

97  CAPELA, Juan Ramón. Os cidadãos servos. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998.

98  Sobre isso, consultar: RESTA, Eligio. In: Globalizzazione e diritti futuri. A cura di R. Finelli, F. Fistetti, F. 
R. Recchia Luciani, P. Di Vittorio. Ministero dell’Istruzione. Roma: Università e Ricerca scientifica, 2004. p. 367

99  PORTAL DE NOTÍCIA G1. 2010. Cobertura completa: terremoto no Haiti. Disponível em: http://
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Após o terremoto, o Brasil passou a manter um contingente de 2.100 militares no 
país; com este contingente a participação brasileira no Haiti, desde o início até hoje, 
contou com mais de 13 mil militares100. Apesar dos esforços que as missões de paz vem 
empregando, o temor assola o país, além disso, seguiu-se uma epidemia de cólera e ou-
tras doenças, fatores estes que levaram a intensa imigração de haitianos para o Brasil.

Contudo, a imigração se deu de forma desorganizada, os imigrantes começaram a 
chegar em larga escala ao Amazonas e ao Acre, depois de passar por países como Repú-
blica Dominicana, Panamá, Equador, Colômbia, Peru e Bolívia. Outro problema enfren-
tado pelos haitianos que almejam chegar ao Brasil é a utilização de um serviço ilegal de 
atravessadores (também conhecidos como coiotes), desse modo, mediante pagamento a 
estes atravessadores, os imigrantes atravessavam a fronteira em condições precárias101.

À vista do intenso fluxo imigratório, o governo federal decidiu pela regularização 
da situação dos haitianos que estão no Brasil, uma vez que, depois do terremoto que 
atingiu o país caribenho em janeiro de 2010, cerca de 4 mil cidadãos entraram no Brasil 
em busca de melhores condições de vida. 

Para tanto, o Conselho Nacional de Imigração (CNIg) – órgão ligado ao Ministério 
do Trabalho e Emprego – aprovou as condições do visto de trabalho em caráter especial a 
ser concedido a cidadãos haitianos em função dos problemas econômicos e humanitários 
decorrentes do terremoto de 2010. Desse modo, os naturais daquele país poderão obter 
permissão para ficar no Brasil pelo período de até cinco anos102 e, antes de terminar o 
período de cinco anos, eles deverão comprovar sua situação laboral junto ao Ministério 
do Trabalho e Emprego para fins de renovação de sua permanência no Brasil e expedição 
de nova Cédula de Identidade de Estrangeiro.

Após a resolução, a ideia é emitir 1,2 mil vistos permanentes por ano (100 por mês, 
em média) pela Embaixada do Brasil no Haiti, para tanto, não será necessário comprovar 
qualificação, nem vínculo com empresa, diferentemente dos vistos de trabalho comuns103, 
além disso, os canais de vistos anteriores oferecidos para turismo, estudo, trabalho tem-
porário continuam a existir também para os haitianos. 

g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1446514-5602,00-COBERTURA+COMPLETA+TERREMOTO+N
O+HAITI.html. Acesso em 14 maio 2010, às 11h30min.

100  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. ONU. Disponível em: http://www.un.org/ga/search/
view_doc.asp?symbol=S/RES/2012(2011) Acesso em: 26 setembro 2012, às 20h25min.

101  PORTAL DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Acesso em: 26 setembro 2012, às 21h15min.

102  Ibidem 

103  Ibidem
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Com relação aos haitianos que já estavam no país antes da publicação da resolução, 
estes serão regularizados por meio do CNIg, porém, quem chegar ao país após a publi-
cação da resolução do CNIg e não estiver regular (com visto obtido na embaixada do 
Brasil no Haiti) será notificado a deixar o país. Caso não deixe, poderá ser deportado104.

Cumpre ressaltar, que o estrangeiro que recebe o status de permanente no Brasil é 
assegurado o exercício dos mesmos direitos civis, liberdades sociais, culturais e econômi-
cas dos brasileiros, em particular o direito ao trabalho e à livre iniciativa, além do acesso 
à justiça, inclusive a gratuita, à saúde, à educação, e aos direitos advindos das relações 
de trabalho e emprego, entre outros105. 

Hoje, dos 4 mil haitianos que entraram no Brasil, 1.600 já estão regulares, pois re-
ceberam visto humanitário do Conselho Nacional de Imigração e cerca de 2 mil estão em 
tramitação entre o Ministério da Justiça e o Ministério do Trabalho para regularização. 

Portanto, todos os que já estavam no Brasil até a data da publicação da resolução do 
CNIg receberam a permanência, todavia, os haitianos que chegarem depois da publicação 
da data da Resolução do CNIg ou entrarem ilegalmente serão notificados a deixarem o 
país e se não o fizerem serão deportados106. 

3 A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS

Il centro del diritto non si trova nella legislazione, né nella scienza del diritto,, né 
nella giurisprudenza, ma nella società stessa107. 

É fato que o Brasil há muitos anos está comprometido com a pacificação, a recons-
trução e o desenvolvimento do Haiti, contudo, diante da crescente imigração de haitianos 
para o Brasil, o que se verifica com a resolução do CNIg é que a solução encontrada foi 
a de restringir o número de vistos, para evitar que a situação fugisse do controle das au-
toridades. Segundo Salem Nasser:

104  Ibidem

105  PORTAL DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Acesso em: 26 setembro 2012, às 
21h30min.

106  PORTAL DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Disponível em: Acesso em: 26 
setembro 2012

107  RESTA, Eligio. Diritto vivente. Bari: Eiditori Laterza, 2008, p. 29. [Tradução livre:] o centro do direito 
não se encontra na legislação, nem na ciência do direito, nem na jurisprudência, mas na própria sociedade.
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Do ponto de vista humanitário, o Brasil parece estar tomando medidas 
apropriadas em relação aos imigrantes que já estão em território na-
cional. Com relação aos que viriam, e que agora precisarão de visto, o 
raciocínio do governo foi provavelmente orientado pela ideia de que a 
ajuda humanitária, na forma de permissão de entrada aos imigrantes, 
não pode ser ilimitada, já que o Brasil não teria como sustentar isso.

Ainda, de acordo com o CONARE - Comitê Nacional para os Refugiados, os hai-
tianos não podem ser considerados refugiados, pois não são perseguidos por motivos 
políticos, de raça ou religião em seu país, conforme dispõe a Lei nº 9.474 de 22 de julho 
de 1997 em seu art. 1º:

 Art. 1º Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que:
I - devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, 
religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se 
fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se 
à proteção de tal país;
II - não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua 
residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função 
das circunstâncias descritas no inciso anterior;
III - devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obriga-
do a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país.

Diante deste posicionamento, os haitianos, para não chegar ao Brasil ilegalmente, 
deveriam pedir visto em seu país de origem, porém na prática isto não vem acontecen-
do. Esta decisão do governo de fechar as fronteiras para os haitianos divide a opinião 
de especialistas em Direito Internacional, pois se, por um lado, a iniciativa reforça a 
soberania brasileira sobre o seu território, já que o Brasil não pode assumir o Haiti, por 
outro, avaliam que a mesma coloca em xeque as políticas adotadas nos últimos anos em 
relação aos direitos humanos108. 

O Ministro de Justiça, José Eduardo Cardozo, por sua vez, afirma: 

Ao contrário, regularizamos a entrada. Além dos vistos normais con-
cedidos aos haitianos, como de trabalho, de estudo e de turismo, con-
cedemos um adicional, um plus a mais. Uma excepcionalidade. Não 
houve desrespeito aos direitos humanos. Foi uma decisão de respeito e 
solidariedade da presidente Dilma. O que não pode é uma situação como 

108  PORTAL DE NOTÍCIA G1. Reportagem de 10/01/2012. Decisão do governo de fechar fronteiras divide 
especialistas. Disponível em: http://oglobo.globo.com/pais/decisao-do-governo-de-fechar-fronteiras-divide-
-especialistas-3637970#ixzz26jUPCdvy Acessado em 27 de outubro de 2012, às 9h15min.
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estava. Uma máfia internacional se valendo da desgraça das pessoas, no 
caso dos coiotes. Uma máfia que explorava seres humanos109. 

Esta medida adotada pelo Brasil de restringir a entrada de haitianos, não lhes atri-
buindo o status de refugiados, pode estar legalmente amparada diante do conceito apre-
sentado pela Lei nº 9.474, mas surpreende do ponto de vista humanitário e se choca com 
a política externa do Brasil. 

Não obstante, este posicionamento pode ser questionado, pois o Brasil é signatário, 
também, de outros instrumentos internacionais que tratam da proteção e integração dos 
refugiados e estes, interpretados de forma extensiva, estariam de acordo com a política 
externa humanitária do Brasil e confeririam aos haitianos a proteção de refugiados.

Nesse sentido, importante destacar a Declaração de Cartagena, que foi adotada pelo 
“Colóquio sobre Proteção Internacional dos Refugiados na América Central, México e 
Panamá: Problemas Jurídicos e Humanitários”, do qual o Brasil participou; segundo o 
Colóquio, também, poderiam ser considerados refugiados as pessoas que tenham fugido 
de seu país porque sua vida, sua segurança ou liberdade tenham sido ameaçadas pela vio-
lência generalizada, os conflitos internos, a violência maciça dos Direitos Humanos ou 
outras circunstâncias que tenham perturbado gravemente a ordem pública. Nota-se que 
a situação dos haitianos poderiam ser facilmente enquadradas neste instrumento jurídico, 
contudo o Brasil optou por restringir o conceito. 

Em 2011 a resolução 2012 (2011) do Conselho de Segurança da ONU manifestou-
-se pela diminuição do número de militares da Minustah. Contudo, sabe-se que apesar 
dos esforços das forças de paz no Haiti a situação do país permanece instável e caótica 
e muito deve-se ao fato de que a própria população vem sendo excluída deste processo, 
desse modo, continua crescendo o número de haitianos que vem para Brasil110. 

Nesse sentido destaca-se o relatório da Conselho de Segurança da ONU:

La policía de la MINUSTAH, junto con la Policía Nacional de Haití, 
mantiene una presencia de seguridad permanente y patrullas reforzadas 
en siete campamentos de alto riesgo y lleva a cabo patrullas diarias por 
turnos de rotación en aproximadamente 150 de los llamados campa-
mentos “no permanentes”. La presencia de la policía de la MINUSTAH 

109  PORTAL DE NOTÍCIA G1. Reportagem de 12/01/2012. Resolução regulamentando presença de 
Haitianos é aprovada. Disponível em: http://oglobo.globo.com/pais/resolucao-regulamentando-presenca-de-
-haitianos-aprovada-3653344#ixzz26jWCgX2j Acessado em 27 de outubro de 2012, às 9h15min.

110  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. ONU. Disponível em: http://www.un.org/ga/search/
view_doc.asp?symbol=S/RES/2012(2011)&referer=http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minustah/
facts.shtml&Lang=S Acesso em: 26 setembro 2012, às 20h25min.
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facilita el registro de las denuncias y reclamaciones de los residentes. 
No obstante, siguen produciéndose numerosos incidentes de violencia 
sexual y por razón de género y muchas mujeres siguen sin sentirse 
seguras en los campamentos. Las denuncias han aumentado, pero aún 
son muchos los incidentes de este tipo que no se denuncian111.

De fato, quando catástrofes naturais acontecem como é o caso do terremoto no Haiti, 
onde a capital Porto Príncipe foi devastada, é natural ocorrer o deslocando de comunida-
des inteiras. Porém, a situação no Haiti é agravada por uma agitação civil, causada por 
uma insegurança generalizada diante de tanta violência, desestruturação, epidemias, além 
disso, não é somente a partir do terremoto que a situação do país piorou, a história deste 
país, conforme acima descrita, é marcada por violação de Direitos Humanos.

Nestas circunstâncias podemos dizer que estas pessoas são deslocadas à força para 
proteger a vida e a integridade física, pois, diante delas somente se vislumbra duas opções: 
a morte por privação, violência, ou a vida no exílio. 

Diante da complexidade da situação, o Alto Comissário das Nações Unidas para 
Refugiados apresenta uma distinção entre imigrantes econômicos e refugiados:

Los patrones globales de migración se han vuelto cada vez más com-
plejas en los tiempos modernos, con la participación no sólo de los 
refugiados, sino también a millones de inmigrantes económicos.  
Los migrantes, especialmente los migrantes económicos, deciden mu-
darse con el fin de mejorar las perspectivas de futuro de sí mismos y 
sus familias. Los refugiados tienen que moverse si quieren salvar sus 
vidas o su libertad. Ellos no tienen la protección de su propio Estado 
- de hecho, es a menudo su propio gobierno que está amenazando con 
perseguirlos. Si otros países no les brindan la protección necesaria, y 
no les ayudan una vez dentro, entonces pueden estar condenádolos a 
muerte - o a una vida insoportable en las sombras, sin sustento y sin 
derechos112. 

É evidente que os haitianos poderiam enquadra-se tanto no conceito imigrantes 
econômicos quanto refugiado, dependendo do tipo de análise que se faz daquele país. 
Mas ao contrário do que se imagina, não são haitianos miseráveis que buscam o Brasil 
para viver, mas pessoas da classe média e profissionais qualificados, como engenheiros, 

111  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. ONU. Disponível em: http://www.un.org/es/comun/
docs/?symbol=S/2012/534 Acesso em: 27 setembro 2012, às 10h25min.

112  LA AGENCIA DE LA ONU PARA LOS REFUGIADOS. ACNUR. Disponível em: http://www.acnur.
org/t3/a-quien-ayuda/refugiados/ Acesso em: 27 setembro 2012, às 10h46min.
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professores, advogados, pedreiros, ou seja, hoje são as pessoas de melhor escolaridade 
que estão saindo do país. Isso pode ser observado, principalmente, nas falas dos haitianos 
que se manifestaram durante a Audiência Pública realizada pela Comissão de Direitos 
Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul.

Dentre os trabalhadores, está o professor de línguas Jacksin Etienne, 30 anos, que 
fala português e foi contratado por uma empresa para ajudar os conterrâneos na adapta-
ção no Brasil, em sua fala ele afirma que não queira deixar o país, mas seu pai lhe disse 
que naquele país ele não tinha futuro. Por respeito ao pai, ele decidiu deixar o país e foi 
para República Dominicana, porém lá era muito difícil e os dominicanos, por disputas 
históricas, não queriam dar moradia aos haitianos, por isso, decidiu vir ao Brasil.

Em todos os discursos, o sentimento presente é de que não havia mais possibilidade 
de uma vida digna, mas apenas de sobrevivência, por isso, hoje o que mais desejam é 
poder trazer os familiares para morar no Brasil.

Portanto, é diante desta complexidade global, onde estão presentes diversos fatores 
que levam a imigração, que estas medidas restritivas quanto a concessão de vistos aos 
haitianos pode ser questionada perante o Direito Internacional, uma vez que, percebe-se 
que o reconhecimento de determinado status ao imigrante depende cada vez mais do in-
teresse do Estado do que de uma análise adequada das causas que levaram a imigração. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Temos de nos tornar a mudança que queremos ver no mundo”.
(Mahatma Gandhi)

A globalização e o aumento da interdependência não eliminaram as contradições, as 
desigualdades sociais e econômicas, nem o desenvolvimento desigual entre nações, mas 
acentuou as disputas, a concorrência no âmbito da economia global. Porém acreditamos 
na possibilidade de mudanças, através do respeito a todas as diversidades e, em especial, 
no caso do Haiti, a própria construção história, ou reconstrução da história.

E embora nunca se tenha falado tanto em Direitos Humanos, ao que parece este não 
é o principal foco dos Estados nas relações internacionais no mundo globalizado. Por isso, 
mais do que nunca é fundamental não somente a expansão das normas internacionais, 
mas principalmente que seja dada real eficácia às normas já existentes.

A questão da migração é hoje um dos maiores problemas da sociedade internacio-
nal e do Direito. Atualmente, no Brasil, vivem cerca de 4.500 refugiados de mais de 70 
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países diferentes, os mesmos, além da proteção legal, têm direito à documentação e ao 
acesso às políticas públicas nacionais113. 

O que estamos presenciando no Brasil com os haitianos é de dimensão muito pe-
quena, em comparação com a Europa, por exemplo, onde o tema está sempre em pauta, 
porém, é este o momento de posicionar-se de acordo com uma política externa humanitária 
e de proteção aos Direitos Humanos e este é o desafio da sociedade atual o de ver o outro 
como um outro EU, uma vez que a sociedade atual é o locus tanto do respeito como do 
desrespeito aos e com os Direitos Humanos.

E conferir aos haitianos a proteção de refugiados, além de corresponder a uma po-
lítica externa humanitária e de proteção aos direitos humanos, também, reforça o impor-
tante papel da Estado não fechado, ora no mundo globalizado em que vivemos é preciso 
superar as fronteiras geográficas construídas pela ideia de soberania.

Por fim, cumpre ressaltar que é preciso ter em mente que políticas públicas vol-
tadas à assistência e integração dos refugiados são imprescindíveis para assegurar-lhes 
os direitos econômicos, sociais e culturais, em especial o direito ao trabalho, à saúde e 
à educação, uma vez que, os refugiados chegam e devem reconstruir sua vida, em um 
ambiente totalmente desconhecido, frente a uma nova e diferente cultura, ou seja, uma 
sociedade completamente diferente daquela que viveu em seu país de origem.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMOR, Bernardo Sepúlveda. No intervención y derecho de injerencia: el império o la 
decadência de la soberania. In: VÁSQUEZ, Modesto Seara (Comp). Las Naciones Uni-
das a los cicuenta años. México: Ed. Fondo de Cultura Econômica, 1995.

BAPTISTA, Eduardo Correia. O poder público bélico em direito internacional: o uso 
da força pelas Nações Unidas em especial. Coimbra: Almedina, 2008.

CAPELA, Juan Ramón. Os cidadãos servos. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Edi-
tor, 1998.

MARX, Karl. O 18 Brumário. In: MARX, Karl. O 18 Brumário e cartas a Kugelmann. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974.

O. RODRÍGUEZ, Jaime. E. (Coord). Revolucíon, independência y las nuevas naciones 
de América. Madrid: Fundación Mapfre Tavera, 2005

113  LA AGENCIA DE LA ONU PARA LOS REFUGIADOS. ACNUR. Disponível em: http://www.onu.
org.br/onu-no-brasil/acnur / Acesso em: 27 setembro 2012, às 10h46min.



145

 9 - A
 V

IO
LA

ÇÃ
O

 D
O

S D
IREITO

S H
U

M
A

N
O

S N
O

 H
A

ITI - Sandra Regina M
. V

ial e M
arina Sanches W

ünsch

RESTA, Eligio. Il Diritto fraterno. Bari: Eiditori Laterza, 2002.

RESTA, Eligio. In: Globalizzazione e diritti futuri. A cura di R. Finelli, F. Fistetti, F. 
R. Recchia Luciani, P. Di Vittorio. Ministero dell’Istruzione. Roma: Università e Ricerca 
scientifica, 2004

RESTA, Eligio. Diritto vivente. Bari: Eiditori Laterza, 2008

VICENTINO, Cláudio. História geral. 8 ed. Ver. atual e ampl. São Paulo: Scipione, 1997.

DOCUMENTOS DE ACESSO EXCLUSIVO EM MEIO ELETRÔNICO

LA AGENCIA DE LA ONU PARA LOS REFUGIADOS. ACNUR. Disponível em: http://
www.acnur.org/t3/a-quien-ayuda/refugiados/ Acesso em: 27 setembro 2012, às 10h46min.

LA AGENCIA DE LA ONU PARA LOS REFUGIADOS. ACNUR. Disponível em: 
http://www.onu.org.br/onu-no-brasil/acnur / Acesso em: 27 setembro 2012, às 10h46min.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. ONU. Disponível em: http://www.un.org/
ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2012(2011) Acesso em: 26 setembro 2012, às 
20h25min.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. ONU. Disponível em: http://www.un.org/
es/comun/docs/?symbol=S/2012/534 Acesso em: 27 setembro 2012, às 10h25min.

PORTAL DE NOTÍCIA G1. Reportagem de 10/01/2012. Decisão do governo de fechar 
fronteiras divide especialistas. Disponível em: http://oglobo.globo.com/pais/decisao-do-
-governo-de-fechar-fronteiras-divide-especialistas-3637970#ixzz26jUPCdvy Acessado 
em 27 de outubro de 2012, às 9h15min.

PORTAL DE NOTÍCIA G1. Reportagem de 12/01/2012. Resolução regulamentando 
presença de haitianos é aprovada. Disponível em: http://oglobo.globo.com/pais/resolucao-
-regulamentando-presenca-de-haitianos-aprovada-3653344#ixzz26jWCgX2j Acessado 
em 27 de outubro de 2012, às 9h15min.

PORTAL DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/main.
asp?ViewID=%7BA5F550A5-5425-49CE-8E88-E104614AB866%7D&params=itemID=
%7B8B08936F-6EDC-440C-AE51-9C2665272476%7D;&UIPartUID=%7B2218FAF9-
5230-431C-A9E3-E780D3E67DFE%7D Acesso em: 26 setembro 2012, às 21h15min.

PORTAL DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/data/
Pages/MJA5F550A5ITEMID5927F8256B2C446F9D78E6D52E1FC3B6PTBRNN.htm 
Acesso em: 26 setembro 2012, às 21h30min.







“São Francisco” – Escultura Cerâmica
Paulo Gilberto – Aula de Cerâmica – Artes na EPA



149

10
 - CO

M
O

 PO
D

EM
O

S (RE)CO
N

CILIA
R D

IREITO
S RELIGIO

SO
S E PLU

RA
LISM

O
 D

EM
O

CRÁTICO
? - Roberto Fraga

10 COMO PODEMOS (RE)CONCILIAR 
DIREITOS RELIGIOSOS E PLURALISMO 
DEMOCRÁTICO? UMA PROPOSTA 
PRAGMÁTICA114

Roberto Frega115

Tradução de Bárbara Paties

Resumo :
No panorama da teoria política contemporânea, o pragmatismo está lenta, mas progressivamente 
emergindo como uma abordagem distinta, que concorre em pé de igualdade com o liberalismo po-
lítico e com a teoria crítica. Embora ainda seja difícil identificar abordagens pragmáticas a teoria 
política com um único conjunto de pressupostos teóricos e metodológicos, elas podem ser facilmente 
reconhecidas em virtude de seu apelo à dimensão da prática, por sua firme rejeição ao dualismo e 
por sua resistência em se envolver em uma teoria ideal.

Palavras-chave :
Direitos humanos, direitos religiosos, pluralismo, democracia.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Neste artigo me proponho a examinar algumas das contribuições que uma aborda-
gem pragmática à razão pública pode oferecer ao recente debate sobre o lugar dos direitos 
religiosos nos regimes democrático-liberais. Enquanto pragmáticos clássicos não abor-
daram esta questão, o meu objetivo neste artigo é mostrar como alguns dos pressupostos 
teóricos que derivam da tradição pragmática e - em particular, desde a concepção de 
Peirce e Dewey de racionalidade como inquérito - podem melhorar a nossa compreensão 
do lugar que os direitos religiosos devem ocupar em processos de deliberação pública, 
que ocorrem no contexto de uma sociedade pluralista, ao mesmo tempo evitando o ris-

114  Título original: How Religious Rights Can Be Reconciled With Democratic Pluralism? A Pragmatist 
Proposal.

115  Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales – Paris
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co de opressão política. De fato, uma das questões centrais que está surgindo dentro de 
sociedades pós-seculares é a necessidade de conceber novas maneiras de articular direi-
tos individuais até auto-expressão com os direitos liberais de autonomia e de liberdade 
negativa. Considerando que os pensadores liberais tendem em geral a considerar que 
os procedimentos deliberativos-ou razão pública- fornecem a melhor solução para lidar 
com esses problemas, pensadores críticos e religiosamente orientados argumentaram 
que a razão pública é incapaz de conceder as pessoas religiosas o tipo certo de respeito. 
O ressurgimento dos movimentos religiosos e a entrada no que está sendo chamado de 
“sociedade pós-secular” parece, portanto, ameaçar a hipótese central das instituições 
liberal-democráticas, isto é a sua capacidade de proteger os direitos individuais. O deba-
te sobre os direitos religiosos é, portanto, um representante de muitos outros possíveis 
conflitos sobre direito na sociedade contemporânea, e do fracasso da razão pública em 
funcionar como árbitro destes e outros conflitos, abre a questão de como lidar com os 
problemas dos direitos das minorias: se não o procedimentalismo, o que mais irá fornecer 
uma garantia institucional para a proteção de direitos?

O objetivo deste artigo é mostrar que, com a crise da razão pública nós não esgota-
mos os recursos teóricos da mesma. Na verdade, a razão pública pode ser concebida de 
maneiras diferentes e o pragmatismo oferece uma maneira promissora de fazê-lo. Este 
artigo, portanto, vai mostrar como uma concepção pragmática da razão pública pode 
ajudar a lidar com problemas dos direitos, melhor do que a concepção liberal padrão da 
razão pública116.

Na primeira parte deste artigo, apresento minhas considerações pragmáticas da 
razão pública, através do breve resumo de seus três elementos centrais117. Então, mos-
trarei como essa abordagem pode ajudar-nos a lidar com questões contestáveis e pro-
blemáticas, como as relativas à legitimidade dos direitos religiosos. Farei isso por meio 
de análise de um estudo de caso: os debates parlamentares sobre a legalização do aborto 
na Itália, que ocorreram por volta de 1970. O que a minha análise pretende demonstrar 

116  A versão da razão pública pragmática que esboçarei neste artigo, enquanto sendo baseado em algumas 
premissas muito gerais comuns à tradição pragmática, tem, no entanto, de ser distinguida de outras concepções 
que foram estabelecidos nos anos passados: a democracia “como um modo de vida “pragmatismo baseado na 
filosofia política de Dewey (Caspary (2000), Green (1999)), a” defesa epistêmica de pragmatismo “, com base 
na epistemologia de Peirce (Talisse (2007), Misak (2000), Westbrook (2005)), o “pragmatismo motivacional 
e narrativo”, baseado na filosofia de Jame (MacGilvray, 2004). Embora consideradas em conjunto todas estas 
versões delinearam os contornos de uma abordagem da teoria democrática, cuja importância é cada vez maior, 
as suas respectivas diferenças não devem ser esquecidas. Neste artigo, vou levar esse pano de fundo como certo.

117  Veja Frega 2010 e Frega 2012 para um relato mais completo. Veja Frega 2012b e 2012c para uma crítica 
mais extensa das teorias liberal e crítica das abordagens a razão pública.
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é que o entendimento pragmático de racionalidade política adequa-se melhor do que a 
abordagem padrão liberal, em explicar como direitos religiosos podem ser reconhecidos 
e protegidos, enquanto, ao mesmo tempo que respeita um compromisso liberal e demo-
crático com pluralismo.

2 A CONCEPÇÃO PRAGMÁTICA DA RAZÃO PÚBLICA

O pragmatismo nasceu como uma filosofia experimental, diretamente destinado 
a estender a revolução experimental da ciência moderna para a filosofia e as ciências 
sociais. Como tal, desde, pelo menos as obras de John Dewey e George H. Mead, instou 
teóricos sociais e políticos e profissionais igualmente a levar a sério a ideia de demo-
cracia como um processo experimental colaborativo e o inquérito público como meio 
para a sua implementação118. Racionalidade pública, ou a razão pública, como diríamos 
hoje, foi primeiramente concebida como sendo parte de uma concepção progressista e 
engajada da prática política, e não como o ramo de um projeto acadêmico de justificação 
política. Na mente de seus defensores, foi um método para lidar pragmaticamente com 
os problemas públicos. Neste aspecto, a abordagem pragmática à racionalidade pública 
está mais próxima de abordagens deliberativas do que justificativas para a razão pública. 
No entanto, como um modelo de racionalidade, ele contém elementos poderosos para 
definir as condições epistêmicas que devem ser respeitada por qualquer procedimento 
público que visa manter os valores políticos da justificação e legitimidade, enquanto en-
frenta as controvérsias políticas que emergem dentro de um sistema político democrático. 
Enquanto a concepção pragmática da democracia foi moldada antes do fato do pluralis-
mo vir à tona da agenda cultural e conceitual da teoria política, sua posição radicalmente 
intersubjetiva torna hospitaleira a “intuição central”, que está no coração das concepções 
contemporâneas do pluralismo.

De acordo com o pragmatismo, os processos democráticos de tomada de decisão 
devem ser baseados em processos colaborativos de inquérito, através do qual as opções 
concorrentes são avaliadas com base em suas consequências sociais e julgadas com base 
em processos livres, mas controlados, de tomada de decisão coletiva. Na tradição prag-
mática, menção ao inquérito implica que a racionalidade deve ser concebida como sendo 
promulgada por agentes determinados histórica e socialmente e como sendo embutido 
em situações singularmente problemáticas onde as práticas normativas ocorrem. Como 

118  Entre as várias reconstruções da abordagem pragmática à política que destacam essa dimensão ver 
Festenstein (1997), Green (1999), e Westbrook (1991).
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consequência o pragmatismo sustenta que a razão pública opera sempre em media res, 
enraizada dentro de situações reais, promulgada pelos agentes sociais que partilham va-
lores comuns e formas locais de conhecimento. Isto traz ao pragmatismo o conflito com 
a tradição do contrato social e o torna mais aberto a teorias históricas e institucionais da 
legitimidade democrática. Para o pragmático, a racionalidade é o trabalho de um agente 
de espessura social, e não de um espectador fino e idealizado. Enquanto a tradição liberal 
geralmente tem tentado superar este aspecto da condição humana através de estratégias 
construtivistas que visam neutralizar os valores do agente e orientações culturais, o 
pragmatismo vê essa condição como sendo inescapável, porque o inquérito é sempre um 
problema impulsionado. Ao mesmo tempo, o pragmatismo reconhece a importância do 
procedimentalismo: não apenas um inquérito político deve respeitar dadas regras metodo-
lógicas. Ele também deve cumprir com as exigências normativas destinadas a assegurar 
que os direitos básicos de todos os que estão em causa por ele sejam respeitados.

Três elementos que eu considero serem ingredientes essenciais de uma concepção 
pragmática da razão pública são os seguintes119:

I. A ideia de investigação social colaborativa como um modelo para a definição de 
racionalidade pública;

II. A prática baseada na justificação;

III. O apelo a consequências na definição das razões de interesse público.

2.1 Razão pública como inquérito

Podemos traçar a ideia de racionalidade como uma forma de retornar a pergunta da 
teoria de Peirce sobre a fixação das crenças e à teoria de Dewey de julgamento120. Ambas 
as concepções giram em torno dos seguintes elementos: a) a ideia de crenças como guias 
para a ação, b) a ideia que a investigação começa sempre a partir dúvidas reais que emer-
gem no contexto de situações reais; c) a ideia de que o combate com dúvidas ou problemas 

119  Para uma análise mais extensa, veja Fraga 2012a.

120  Veja Short (2000) para a leitura da epistemologia de Peirce, que enfatiza a dimensão prática da fixação 
de crenças. Lara Trout (Trout, 2010) forneceu um relato original da relevância de Peirce à teoria política. A 
teoria de Dewey relevância política de inquérito para uma política contemporânea foi prenunciada por Berns-
tein (1971). Para desenvolvimentos mais recentes ver Bohman (1991) e Festenstein (2001). No geral Bolsa de 
estudos sobre Dewey tem tendido a centrar-se na relação de sua epistemologia a ideia de investigação social. 
Aqui eu afirmo que sua epistemologia deve ser considerado como um ponto de partida para uma teoria da razão 
pública. Esta é uma diferença não negligenciável.
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reais exige que nós tomemos a grande maioria de nossas atuais crenças e práticas; d) a 
ideia de que o inquérito é interrompido quando a dúvida for resolvida e a ação é restau-
rada em seu caminho; e) a ideia de que acordo e desacordo diz respeito principalmente a 
condições para a ação. A teoria do inquérito estabelece que os processos de deliberação 
pública são intrinsecamente racional, desde que se apoiem em referência à experiência e 
argumentos no dar e receber razões pelas quais os agentes corrijam e transformem suas 
crenças na busca comum de soluções compartilhadas para questões problemáticas. A 
Razão pública é vista como um processo racional na medida em que possa ser mantida 
na faixa de uma troca que é pública no sentido de: a) que todos os que estão preocupados 
com os seus resultados sejam ouvidas e b) que os argumentos são estruturados de modo 
que são abertamente acessíveis a todos. A partir desta perspectiva geral, é possível derivar 
quatro pressupostos que vejo serem traços essenciais de um entendimento pragmático de 
racionalidade pública.

O primeiro pressuposto é que a razão pública denota um modelo regulador para 
a realização de processos públicos de deliberação sobre questões cujas consequências 
afetam a cidadania. Razão pública é o que os cidadãos (ou funcionários) fazem quan-
do raciocinam juntos, a fim de julgar questões controvertidas em fóruns públicos. Para 
“honrar” a razão pública, os agentes devem realizar seus inquéritos de forma que sejam 
publicamente responsáveis. Aqui o modelo de pesquisa experimental (envolvimento em 
procedimentos de acesso público, observação, coleta de dados, a confiança nas fontes 
comuns de evidências, a construção de provas, identificação de peças de evidência, a 
troca de razões) é mais pertinente do que o modelo de auto-contenção.

O segundo pressuposto é que a noção de “razões públicas” deve ser entendida como 
referência a argumentos que são oferecidos, a fim de justificar a reivindicação dentro de 
uma troca dialógica deliberativa. As razões são movimentos dentro de uma relação ar-
gumentativa. Por conseguinte, deveríamos nos abster de conceber razões como posições 
normativas autônomas, no sentido de imperiosos requisitos normativos, razões de que 
ninguém iria ser forçado a aceitar. Razão pública não é um autor imóvel, e sua força não é 
a da “força sem coação do melhor argumento” (Habermas). Razão pública é uma forma de 
investigação que é aberta, baseada na experiência, hipotética e falível. Razões de interesse 
público podem ser contestadas e contestáveis, mesmo no melhor dos casos, e uma plura-
lidade de resultados válidos pode ser o único resultado que razão pública pode oferecer.

A terceira hipótese é que o dever de cidadania deve ser concebida como uma obri-
gação de tratar os outros através de argumentos que eles são capazes de avaliar, a fim de 
decidir se eles podem ou não aceitá-los como peças válidas de provas. Esta suposição 
permite ver a razão pública como o processo através do qual razões são colocados para 
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teste e avaliados dentro do processo deliberativo em si, não como um dispositivo de fil-
tragem através do qual eles são admitidos ou excluídos da argumentação pública.

O quarto pressuposto é que a questão do papel das crenças religiosas dentro da razão 
pública não é redutível a um problema de permissibilidade. Religiosidade, bem como 
todas as outras razões compreensivas, abrange uma pluralidade de funções epistêmicas 
nos processos de deliberação pública. Seu possível uso como base para julgar questões 
políticas é apenas o mais visível, porque é o mais controverso. Existem diferentes formas 
e graus em que um compromisso religioso pode ser parte do compromisso público dos 
cidadãos e dos funcionários.

2.2 As práticas normativas de justificação e adjudicação

A orientação com base na prática que caracteriza a abordagem pragmática à racio-
nalidade está na base do segundo elemento da concepção de razão pública: a distinção 
entre as práticas normativas de justificação e adjudicação. Como vou mostrar em um 
momento, este é o elemento mais inovador introduzido pelo pragmatismo, e o mais im-
portante para tratar de direitos religiosos (e mais geralmente com minorias). Proponho 
adotar essa abordagem as práticas como uma alternativa para a abordagem padrão, por 
razões como base para a discussão de questões de justificação e adjudicação de direitos 
em processos deliberativos. Na minha proposta, a distinção central que deve ser colocada 
a razão pública é que entre a justificação, como a prática através da qual os agentes iden-
tificam as razões que os motivam a endossar uma determinada crença, e adjudicação, o 
que qualifica os argumentos de que um agente pode legitimamente usar para avançar na 
tomada de decisões públicas.

Nas práticas de justificação, as crenças são mobilizadas como a base da justifica-
ção através da qual um agente visa tornar a sua posição normativa legítima, ou seja, a 
defender, quais são os seus direitos. Assim concebida, a justificação é a prática pela qual 
compromissos pessoais surgem em sua forma autêntica e idiossincrática quando o agen-
te articula suas próprias crenças e explica suas razões para apoiá-las. Na busca de uma 
base de justificação o agente está empenhado em provar que os motivos pelos quais ele 
mantém suas convicções são firmes, a partir de uma perspectiva que é o que ele considera 
ser apropriado. Ele também se comprometeu a mostrar que a crença de que ele apoia ou 
a política que ele favorece é dotada de qualidades positivas. Um agente pode oferecer 
esse panorama como base para a discussão pública, não só dentro da cultura de fundo, 
mas também dentro de fóruns públicos. No entanto, para oferecê-lo como uma base de 
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justificação, não significa que ele considera um motivo legítimo para impor decisões pú-
blicas. Isso significa que ele os apresenta dentro do fórum público, a fim de fazer os seus 
próprios valores e ideais ouvidos. Ele faz isso de forma a sensibilizar para a legitimidade 
de suas reivindicações. A justificação privada visa, portanto, fazer a posição de um agente 
ser levada em conta. É a dimensão onde compromissos pessoais surgem em sua forma 
autêntica e idiossincrática, onde o agente articula suas próprias crenças através de refle-
tir sobre suas razões para acreditar neles. Na justificação privada o que está em jogo é a 
validade intrínseca de um conjunto de crenças, o que alguém pode querer chamar de “a 
sua verdade”. Na justificação privada o agente está empenhado em provar - em primeiro 
lugar para si mesmo - que os motivos pelos quais ele mantém suas convicções são firmes. 
Justificação privada, nessa medida, é essencialmente uma questão de coerência interna.

Nas práticas de julgamento público, pelo contrário, os agentes deixam as razões de sua 
persuasão privada inquestionável e solicitam apenas para que, em agência comum, possa 
ser compartilhado ou compartilhável. Justificação pública é a dimensão em que o agente 
articula o que ele acredita (suas motivações profundas) através de razões adequadas para 
persuadir os outros a agirem de acordo com essas motivações. Ambas as dimensões têm 
a ver com a legitimidade das crenças de um agente, mas eles lidam com eles de maneiras 
muito diferentes e apontam para duas formas diferentes de legitimidade. Ao lidar com 
a sua base de justificação, o agente se move para trás, para inferencialmente os motivos 
justificativos de suas próprias crenças. Seu objetivo é o de julgar uma disputa lidando com 
as consequências e os significados de uma determinada decisão, não com a veracidade 
da base que justifica a sua aprovação. Seu objetivo é afirmar uma conclusão a que ele 
acredita ter direito e sobre o qual ele busca acordo. É importante notar que esta distinção 
funcional não possui relação com a religião ou outras forma de doutrina abrangente: ele 
simplesmente descreve o que qualquer agente faz quando ele se envolve com os outros 
nas diversas práticas normativas que fazem parte da vida pública.

Esta reformulada distinção em uma luz completamente diferente a questão do lugar 
dos direitos religiosos (assim como outros) na esfera pública. Isto se faz possível pelo 
fato de que a legitimidade total para a utilização de doutrinas abrangentes, como base 
legítima de justificação, juntou-se com o sistema de retenção na sua utilização como base 
de adjudicação suficiente, para satisfazer a necessidade de reconhecimento expressivo e 
avançado por críticos religiosos do liberalismo de uma maneira que ao mesmo tempo não 
frustre os princípios do liberalismo político. A distinção entre justificação pública e privada 
impede o atalho da base privada de justificação para a base pública de julgamento, como 
motivos particulares são introduzidas na esfera pública, mas não com eficácia imediata 
e irrestrita em julgamento público. Ao mesmo tempo, evita as armadilhas conceituais do 
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dualismo clássico de público e privado, uma vez que não nega a relevância política de 
doutrinas abrangentes, mas identifica um espaço próprio para a sua efetiva contribuição 
a deliberação pública.

2.3. O apelo pragmático para as consequências 

O terceiro elemento na estratégia pragmática é fornecido pelo apelo à ideia de con-
sequências como o terreno mais apropriado para definir o conteúdo da razão pública. De 
acordo com o ponto de vista pragmático, as decisões públicas deveriam ser baseadas na 
avaliação experimental das consequências que seriam trazidas estávamos a agir de acordo 
com as crenças de um avança determinado agente como a base apropriada para a ação 
pública121. Este é o principal panorama sobre o qual o pragmatismo propõe para resolver 
disputas adjudicantes em contextos públicos. Apelar para consequências é de fato a base 
preferencial sobre a qual, de acordo com o pragmatismo, o significado de crenças é fi-
xado. Isto explica porque as consequências devem ser consideradas como o fundamento 
legítimo de procedimentos públicos de adjudicação. De acordo com esta perspectiva, a 
condição de publicidade exigida pela razão pública implica que uma crença buscando 
aceitação política tem de ser analisada através da avaliação das consequências produzidas 
por sua adoção como base para a ação, e não através de referência à base de justificação 
que os motiva. Segue-se que a condição de publicidade da razão pública não deva ser feita 
dependente da possibilidade de uma tradução das bases privadas de justificação de forma 
política e secular ou de outra forma de valores neutro. A legitimidade é obtida nem por 
um atalho atribuindo poder adjudicativo direta com justificativas particulares122, nem por 
um processo de tradução que visa neutralizar seu conteúdo abrangente. A base principal 
e mais importante para julgar questões políticas deve estar localizada em uma conta clara 
das consequências sociais que cada solução proposta traria. O ponto central ao se referir 
a consequências é que essa referência não exige uma separação da sua própria base de 
justificação. E ainda a referência às consequências fornece argumentos cuja aceitabilidade 
não depende da aceitação das bases sobre as quais a política é defendida. Para apreciar e 

121  O padrão de defesa dessa tese dentro da tradição pragmática é Dewey (1927). Cf. Frega 2010 para um 
exame mais profundo das consequências filosóficas da noção de Dewey de consequências para a teoria demo-
crática. Veja também o simpósio sobre a filosofia política de Dewey organizada pela Contemporary Pragmatism, 
2010, 7, 1 e à questão 1, XII, 2010 de Ética e Política dedicados ao pragmatismo e à democracia.

122  Esta é a posição favorecida por críticos religiosos do liberalismo. Ver, entre outros, Eberle (2002), Perry 
(2010) Weithman (2011), Wolterstorff (1997).
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avaliar o impacto de uma lei coercitiva em seus próprios planos de vida, um agente não 
precisa endossar a visão específica abrangente a partir da qual ela se origina. Sua capa-
cidade de senso comum para compreender as conexões causais e fazer inferências, e sua 
competência intelectual em discutir e avaliar teorias concorrentes são, de fato, os únicos 
recursos que são necessários para avaliar os argumentos deste tipo.

O pragmatismo divide com liberalismo rawlsiano a persuasão de que um inquérito 
público não visa estabelecer o valor de verdade das doutrinas abrangentes envolvidas em 
uma disputa, nem deve a decisão de adotar uma doutrina abrangente como base para a ação 
ser concebida como ou pressupor um juízo sobre a validade epistemológica da própria 
doutrina. Os objetivos epistêmicos de investigação têm de ser indicados exclusivamente 
em termos de confirmação experimental da hipótese de que irá prever dadas consequên-
cias sociais. Deliberação pública, a este ponto, é neutra com relação aos graus maiores 
ou menores de validade de doutrinas abrangentes concorrentes. Validade é concebida 
e criada apenas em termos de controle de consequências. Adjudicação, até este ponto, 
olha para a frente para a produção e controle de resultados, não para trás aos motivos 
justificativos. As bases de adjudicação, de fato, são fornecidas por uma avaliação sólida 
e confiável das consequências sociais e políticas que a adoção de uma crença como base 
para a ação traz aproximadamente. Esta distinção deve ser mantida muito acentuada, já 
que sustenta todo o projeto pragmático Um cuidado especial deve ser dado a este ponto 
também porque pragmatismo muitas vezes (e erroneamente) foi considerado como pre-
tendente a utilização da avaliação de consequências, como base para adjudicar entre as 
doutrinas abrangentes concorrentes. A posição que é explicitamente evitada aqui é a de 
considerar que o exame das consequências de doutrinas abrangentes concorrentes cons-
titui um procedimento adequado para estabelecer a validade ou veracidade das próprias 
doutrinas123. Contrariamente a esta leitura, proponho tomar o apelo às consequências 
como dirigidas a base de adjudicação pública e não para a base da justificação privada: 
é direcionada para a avaliação da viabilidade política de uma crença ou doutrina, não de 
sua intrínseca veracidade ou validade.

3 O ARGUMENTO PÚBLICO SOBRE O DEBATE DO ABORTO

Nesta seção gostaria de exemplificar os pressupostos teóricos discutidos acima atra-

123  Uma ideia, pelo menos parcialmente defendida por James (James, 1907), mas explicitamente rejeitada 
por Dewey, notada em um artigo dirigido contra a interpretação jamesiana da “prática” dentro da tradição 
pragmatista (Dewey, 1908).
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vés da análise de uma controvérsia política onde espessas doutrinas abrangentes foram 
ativamente mobilizadas em um processo de adjudicação política, e onde a questão dos 
direitos religiosos emergiu como um dos argumentos centrais que uma parte mobilizou. 
A polêmica que escolhi é o que ocorreu há cerca de trinta anos atrás na Itália sobre a 
legalização do aborto124.

Examinar a controvérsia política sobre a legalização do aborto com um olhar para 
aqueles argumentos que, de ambos os lados na disputa, tentaram descobrir o impacto 
que as suas opiniões eram esperados que a sociedade suportasse, permite-nos ver como a 
razão pública pode nos ajudar lidar com questões de direitos. Como muitos outros países 
em processo de modernização cultural, nos anos setenta italiano a sociedade sofreu uma 
progressiva secularização. Este processo envolveu um amplo debate social e político sobre 
a legalização do aborto. No debate que se estende por uma década, envolvendo políticos, 
líderes religiosos e intelectuais, os católicos têm desenvolvido todo um conjunto de argu-
mentos contra o aborto que dependem de uma concepção religiosa da vida humana como 
sendo sagrada. Sendo baseada em uma específica e abrangente concepção da vida, esses 
argumentos foram, naturalmente, não aceitáveis como uma base adequada de adjudicação 
dentro da esfera pública. Ao afirmar que o aborto deve ser proibido porque a vida é um 
dom que Deus nos deu, os católicos estavam se referindo aos motivos que não estão dis-
poníveis para os cidadãos que não compartilham de sua base de justificação privada. Eles 
estavam, nessa medida, simplesmente deixando claro (e talvez tentando fazer atraente) a 
sua própria base de justificação. Seus esforços argumentativos, a partir da perspectiva que 
propus, devem ser vistos como movimentos dentro de um processo articulado que visa 
tornar explícita a visão da sociedade e da vida humana que é fundamentada a sua visão. 
Na articulação do fundo ético e religioso de suas posições morais, os cidadãos religiosos 
estavam contribuindo para a definição do problema político do aborto em termos mais 
complexos. Eles fizeram o fato convincente de que o que estava em jogo no debate sobre 
o aborto era não só o direito individual à autodeterminação defendida pelos radicais, nem 
a responsabilidade coletiva definindo o aborto como um problema social a ser enfrentado 
e resolvido coletivamente (a posição defendida pelos socialistas). Na reivindicação do 
direito à vida para o feto, eles estavam dando voz a uma preocupação amplamente difun-
dida, para uma concepção mais ampla do que a vida humana é e do tipo de proteções a 
que tem direito no contexto de rápida mudança das condições sociais.

Uma segunda linha de argumentação minoritária, mas expressa com força por alguns 

124  Suponhamos que, neste ponto do argumento, deva ser bastante evidente que a escolha para discutir um 
caso histórico mais do que o problema geral é um movimento metodológico que é consistente com o quadro 
pragmático epistemológico.
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líderes políticos católicos, tentou conciliar a visão católica da vida com as exigências de 
uma democracia liberal. Alguns dos argumentos destes líderes religiosos políticos trazidos 
no espaço público, enquanto decorrente de sua concepção religiosa da vida (sua base de 
justificação foi a fé católica), foram formulados em termos que até mesmo cidadãos não 
católicos poderiam considerar, como fazer sua análise não pressupõe a prévia aceitação 
dos dogmas católicos: alguns deles, por exemplo, articularam uma ideia do respeito à 
vida, segundo a qual uma sociedade que legitima o aborto perderia o seu próprio “auto-
-respeito”; outros instaram todos os cidadãos a adotar uma concepção mais ampla dos 
limites da vida humana, pois isso teria conduzido a uma maior concepção de dignidade e 
respeito, e, como consequência, para uma sociedade mais decente. Estes argumentos são 
diferentes daqueles que confiam em razões teológicas. Em vez de procurar um fundamento 
em doutrinas metafísicas e religiosas, fizeram um apelo à experiência individual e de fatos 
sociais e políticos. No entanto, eles não eram públicos ou seculares no sentido liberal.

Por outro lado, os argumentos liberais afirmaram que a prioridade de autodetermi-
nação individual não era negociável, e que a qualidade de vida tinha de ser considerada 
como o único critério legítimo judicante, como expressa o ideal dominante que cidadãos 
livres e iguais tinham de respeitar. Como tal, estes argumentos não eram aceitáveis   para os 
cidadãos religiosos cuja concepção de vida fora moldada de acordo com valores diferentes. 
Ao mesmo tempo, os argumentos foram avançados alegando que a legalização do aborto 
teria que ser perseguida, pois poderia se esperar que trouxesse resultados sociais desejá-
veis  . Em particular, foi dito que a legalização do aborto reduziria em vez de aumentar o 
valor líquido de abortos, que o aborto ilegal era uma prática perigosa e responsável   pela 
morte, doença e discriminação de gênero. Outros argumentos defenderam o direito ao 
aborto como sendo consistente com o direito constitucional à autodeterminação e com a 
ideia de que a cada indivíduo deve ser concedido o direito de moldar o seu modo de vida 
de acordo com suas próprias crenças.

Em ambos os lados, podemos ver dois tipos de argumentos, que correspondem apro-
ximadamente a distinção que introduzi entre a base da justificação e base da adjudicação. 
O primeiro tipo de argumentos visa expressar o ponto de vista normativo que qualifica 
a visão do agente. O segundo tipo de argumentos inclui argumentos cuja aceitação não 
pressupõe a aceitação preliminar de uma determinada visão cultural, religiosa ou filo-
sófica. Esses argumentos, de fato, falam em favor de determinadas soluções políticas, 
apelando para suas desejáveis   consequências sociais e políticas. Estes argumentos ofere-
cem exemplos claros de que chamei uma base de adjudicação. Esses argumentos não são 
seculares ou políticos, no sentido exigido pelo liberalismo. Para um liberal, eles deveriam 
ser banidos de razão pública, enquanto o pragmático pode tomá-los como plenamente 
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legítimos, devido ao seu apelo às consequências sociais que são acessíveis a todos os 
cidadãos, embora eles não sejam neutros. O significado exato e a extensão do social e 
consequências políticas associadas com a legalização ou com a proibição do aborto tem 
sido (e ainda é) controverso, e a interpretação do seu significado no contexto da cultura 
italiana está aberta a uma pluralidade de interpretações. No entanto, em tomá-los como 
base para a adjudicação do debate público foi criado no chão de um processo público e 
cooperativo capaz de entregar resultados legítimos. Este processo, de fato, ao trazer as 
diferentes tradições culturais - o catolicismo, o radicalismo, socialismo, comunismo - no 
âmbito da razão pública, dotá-los de uma função que não ameaçam minar as instituições 
liberal-democráticas.

Esses exemplos históricos nos ajudam a analisar diferentes implicações políticas 
que podem ser desenhadas a partir de diferentes interpretações da razão pública e mostrar 
que a abordagem pragmática a razão pública é mais inclusiva que o liberalismo clássico 
e que ao mesmo tempo não exposta a riscos opressivos e antidemocráticos da abordagem 
neo-comunnitarian. Antes de tudo, de acordo com uma visão liberal, todo o debate foi 
falho por um apelo ilegítimo a argumentos formados cultural e valorativamente, como 
razão de uma troca, na maioria do tempo, não neutra. Segundo, mesmo que os resultados 
do processo falhem em estar de acordo com um completo e liberal conceito de delibe-
ração pública: a autodeterminação da mulher e o direito de dar fim a uma gravidez não 
desejada eram de fato estatuídos através de padrões legais e morais e um aborto não é 
nunca chamado de um direito. Além disso, enquanto a assistência pública é garantida as 
mulheres que desejam interromper sua gravidez, recursos públicos são principalmente 
atribuídos a remoção de obstáculos sociais e econômicos de trazer a gravidez a termo125. 
Comparar esses tratos gerais da legislação italiana para um discurso clássico liberal do 
aborto, como os seguintes:

As mulheres têm o direito a um aborto por qualquer motivo, durante os 
dois primeiros trimestres, o Estado deve ser neutro sobre se o aborto não 
é ético; aborto deveria ser financiado publicamente (compatível com as 
necessidades de cuidados de saúde de forma semelhante significativa) 
através de dinheiro acumulado por meio de tributação padrão involuntária; 
consultas e períodos de espera que visam promover a reflexão sobre a 
decisão de abortar não deve ser necessário. (Cabulea Maio, 2005, 324)

A lei italiana afirma explicitamente uma concepção perfeccionista de vida que está 
claramente em desacordo com a concepção liberal da razão pública, como o aborto deve 

125   L. 22 de maio 1978, n. 194, par 1.
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ser autorizado e meios específicos são postos, a fim de apoiar as mulheres na busca de 
alternativas ao aborto. Esta última opção atesta claramente uma preocupação ética apre-
sentada pelo Estado.

Se lermos agora este exemplo histórico pelas lentes do conceito de razão pública 
pragmática que explanei, chegamos a uma interpretação diferente do mesmo processo 
político. Isso pode ser visto de fato (ao menos da forma simplificada que dei)126, como 
um processo de inquérito publico colaborativo, concordando com a ideia de publicidade 
de razões que é defendido pelo pragmatismo. Diversos participantes do debate mostraram 
a aceitação da distinção entre bases privadas de justificação e publicas de adjudicação, 
distinguindo da moral condenatória do aborto por razões religiosas de sua proibição legal. 
Ao mesmo tempo, esses políticos e cidadãos disseram que mesmo que o aborto fosse 
legalizado, suas preocupações éticas deveriam ser levadas em conta, e que eles nunca 
deveriam ver isso como um direito individual, mas como uma “moral ruim” que em da-
das circunstâncias não poderia ser evitada. Para chegar a esta posição política, eles nunca 
tomaram uma estância neutra de uma razão puramente pública ou secular: eles estavam 
mais articulando sua moral (e inamovível) background enquanto ao mesmo tempo reco-
nhecendo que consequências sociais, culturais e econômicas justificavam suas decisões por 
um lado127. Vendo por essa perspectiva o processo político toma a forma de um inquérito 
colaborativo onde cidadãos e políticos aceitam submeter suas decisões a valoração do 
aborto como fato social (e não como moral), isto é dizer que por avaliar as consequências 
sociais que a legalização talvez traga. Onde nenhuma conversão de princípios foi possível 
e nunca ocorreu, o exame das consequências associadas com diferentes hipóteses em jogo 
fizeram um grande grau de convergência possível128: dos radicais aos católicos, passando 
pelos socialistas e comunistas, todos os partidos políticos conhecidos, ao menos a certo 
grau, a legalização do aborto traria consequências sociais positivas, mesmo em termos 
de redução efetiva do no número de abortos.

126  Muitas das proposições legais apresentadas no Parlamento, na verdade, foram totalmente privadas dessa 
consciência reflexiva e foram defesas simplesmente unilaterais da posição católica abrangente, sem preocupa-
ção com o grande público afetado pelo problema em jogo. Veja a reconstrução histórica exaustiva oferecida 
por Scirè (2008) e aspectos.

127  Foi especialmente nos discursos pronunciados pelos deputados católicos Gozzini, La Valle e Branca que 
a articulação de uma concepção com base religiosa de vida chega a um acordo com a consciência de que uma 
deliberação pública destinada a alterar a lei deve cumprir também com evidências provenientes de avaliação 
das consequências sociais da decisão (Scirè, 2008, cap. 5). A posição, vai sem dizer, totalmente contestada 
pelas hierarquias católicas e por seus seguidores disciplinados no Parlamento.

128  A convergência depois confirmada pelos resultados sociais positivos produzidos pela legalização nos 
trinta anos que se seguiram a sua introdução. cf. Istat (1997).
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E é na posição desses políticos e intelectuais dispostos a decidir com base em conse-
quências sociais em vez de preconceitos ideológicos, que vemos uma prática pragmática 
da razão pública em ação. Este exemplo demonstra outro aspecto do pragmatismo da 
razão pública, que é dizer que a ideia de processos de inquérito ocasionam aprendiza-
gem e, portanto transformação da rede de crenças tidas pelos participantes. Por exem-
plo, o processo deliberativo que resultou na legalização do aborto produziu significantes 
transformações na consciência coletiva, então o que os participantes pensavam ao final 
era frequentemente diferente do que eles pensavam quando entraram nos processos de-
liberativos. Esta é uma importante implicação da teoria, como muito frequentemente o 
debate filosófico da razão tem se restringido à questão da proibição de razão pública e 
não a partir do domínio político. Como este caso demonstra, o trabalho da razão pública 
não se limita ao de filtragem de motivos ilegítimos. Ao trocar argumentos decorrentes de 
posições carregadas de cultura e valor ao invés de raciocinar a partir de pontos neutros 
ou de vista públicos, os agentes foram progressivamente transformando as suas próprias 
opiniões e sua compreensão do assunto em questão. Católicos não podem negar (e na 
maioria dos casos, eles não fazem) que, graças a esta decisão, o número de abortos foi 
drasticamente reduzido, e que foi através do investimento em políticas públicas que se 
tornou possível e não através da proibição legal, que tenham obtido uma redução signifi-
cativa de uma prática que eles desprezam. Por outro lado, a solução oferece aos cidadãos 
seculares uma imagem de sua sociedade, onde o pleno respeito da autonomia individual é 
acompanhado com uma melhor compreensão do valor da vida humana. Através do dar e 
receber razões trocadas com os cidadãos religiosos, na verdade, eles têm vindo a apreciar 
de forma diferente a profundidade do conflito moral que se encontra no fundo do aborto e 
a possibilidade de encontrar formas diferentes de alcançar um equilíbrio entre os direitos 
individuais e as nossas autoimagens como seres vivos humanos.

Na tradição pragmática a racionalidade como inquérito é um processo de aprendi-
zagem e descoberta, e não de justificação de crenças existentes129. Agentes inquiridores 
juntos não apenas chegam a uma solução melhor e mais bem informada. Muitas vezes 
eles vêm também para transformar-se em consequência destes efeitos de aprendizagem 
mútua. Aprendizagem mútua torna as soluções possíveis que, no início do inquérito 
eram impossíveis de aceitar. Mas, para ser possível, a aprendizagem mútua e descoberta 
requerem que o debate não se limite à sua dimensão adjuticativa, e que também a práti-
ca de justificação privada ser totalmente incluída dentro da razão pública: permitir que 
processos de aprendizagem mútua, na verdade, a cada agente deva primeiro ser dada a 

129  Maeve Cooke é a favor de uma concepção progressiva de razão pública semelhante à minha, embora 
em diferentes fundamentos teóricos. Veja Cooke (2007).
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oportunidade de articular publicamente sua própria posição e fazer a sua própria base 
de justificação clara. A aprovação pragmática de esperança como uma ideia reguladora 
para a prática política significa precisamente isto: que, em face de desacordo moral e 
política, devemos nos concentrar na busca de soluções mutuamente satisfatórias viáveis   
em vez tentar estabelecer qual de nossa doutrina abrangente é correta e qual está errada. 
Pragmáticos acreditam que é a este nível que a razão pública faz a sua parte mais impor-
tante do trabalho. É neste sentido que a razão pública deve importar a todos nós cidadãos, 
funcionários públicos, ativistas sociais e trabalhadores do conhecimento.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão, a razão pragmática pública encontra elementos de racionalidade 
nos debates públicos em momentos onde uma concepção liberal seria encontrar apenas 
irracionalidade e violação de restrições processuais. Um processo da vida real de decisão 
política sobre os direitos básicos, como o que descrevi acima, é visto pelo pragmatista 
como um bom exemplo do uso da razão pública porque:

•	 Apesar de reconhecer o papel essencial das visões culturalmente carregados na 
formação das nossas decisões públicas;

•	 Define deliberação pública sobre uma base pública;

•	 Toma decisões públicas sobre a base de um exame das suas consequências sociais;

•	 Oferece uma interpretação satisfatória de diferentes articulações dos princípios e 
instituições que constituem a nossa tradição compartilhada.

O que qualifica esta proposta como pragmática é a referência a um modelo de ra-
cionalidade pública moldada de acordo com a concepção pragmática da racionalidade 
como investigação social colaborativa, o endosso da prioridade de práticas, o foco no 
transformador em vez do que a função de justificação da razão pública, e a prioridade 
de consequências como o terreno em que a advocacia pública deve buscar legitimidade. 
É só ao reconhecer que a racionalidade é o atributo de um agente humano socialmente 
situado diante de uma situação específica, abordando uma outra qualificada e realizando 
um processo reflexivo de inquérito, a fim de controlar as consequências percebidas de 
políticas destinadas, que será capaz de manter todas as diferentes identidades particulares 
dentro de um processo comum e compartilhado de construção conjunta das instituições e 
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dos valores sobre os quais contamos para a regulação pacífica da vida social. Concebendo 
a razão pública como um processo compartilhado de inquérito e não como uma constru-
ção idealizada, o pragmatismo oferece uma solução para um problema que permanece 
insolúvel de outra forma em razão da concepção clássica liberal da razão pública.
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11 O SISTEMA JURÍDICO NO PROCESSO 
DE EMPODERAMENTO DAS MULHERES 
NA REPÚBLICA DO PARAGUAI:
Do formal ao substantivo ou material

 
Silvia Beatriz Lopez Safi130

Tradução de Franciele Wasem
Colaboração na Tradução de Mártin Szinvelski

Resumo:
O presente trabalho trata da luta das mulheres paraguaias pelo seu empoderamento no Estado do 
Paraguai. Sem pretender esgotar o tema, o presente artigo, ao explicar como ocorreu o processo 
gradual de reconhecimento de direitos das cidadãs paraguaias, demonstra que a violência contra 
as mulheres constitui o maior obstáculo ao pleno desenvolvimento do processo de empoderamento 
destas. Por fim, o artigo explica que, quanto ao âmbito normativo da questão dos direitos femininos 
no Paraguai, o CEDAW atua como instrumento jurídico potestativo das mulheres.

Palavras-chave: 
Mulher, violência, direitos, empoderamento, CEDAW.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O processo de surgimento das políticas de enfrentamento por parte das mulheres 
ao longo da história e em diferentes partes do mundo, em razão da falta de reconheci-

130   Advogada, Tabeliã e Notária Pública pela Faculdade de Direito e Ciências Sociais da Universidade 
Nacional de Assunção. Doutoranda pela Universidade Pablo de Olavide de Sevilha (Espanha). Egressa da 
Escola Judicial. Especialista em Didática Universitária e Metodologia de Pesquisa Aplicada pela Reitoria da 
Universidade Nacional de Assunção. Docente da Escola Judicial na matéria de questões de gênero. Docente 
Universitária nos Departamentos de Direito das Crianças e Adolescentes da Faculdade de Direito e Ciências 
Sociais da Universidade Nacional de Assunção e da Universidade Americana, assim como no Departamento 
de Direito de Família, Direito Processual Civil I e Direito Prccessual Civil II da Universidade Americana. As-
sessora de Apoio Técnico Ad Honorem da Secretaria de Gênero do Judiciário, dependente da Suprema Corte 
de Justiça. Presidente da Fundação Justiça e Gênero, Paraguai-Cone Sul.
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mento dos direitos inclusive os chamados fundamentais, implicou a desnaturalização 
de condições de vulnerabilidade que durante muito tem impediram – e em alguns casos 
seguem impedindo –, a visibilidade de suas necessidades por sua própria qualidade hu-
mana, desde ser reconhecidas como tais consequentemente como cidadãs, até o pleno 
exercício desses direitos.

Neste contexto é que esta monografia é abordada sem pretender esgotar o núcleo 
normativo nacional por exceder o objetivo da mesma.

2 RECONHECIMENTO DE DIREITOS

O reconhecimento da qualidade das mulheres como “pessoas com mesmos direitos e 
obrigações que os homens”, sem perder de vista a diversidade em torno delas, tem levado 
as defensoras de seus direitos humanos a uma luta feroz em maior ou menor medida, de 
acordo com os tempos históricos e localizações geográficas. Para efeito de comparação 
e desde o plano internacional, lembre-se como marco histórico o episódio fatídico ocor-
rido durante a Revolução Francesa, em que a Olympe de Gouges131 custou-lhe a vida ter 
pretendido o reconhecimento igualitário de direitos pelas mulheres, considerados como 
potestativos do homem.

No âmbito nacional, a Lei N. 236 dos Direitos Civis e da Mulher constitui um im-
portante antecedente no processo de empoderamento e direitos de tal natureza. Contudo, 
os resquícios do sistema patriarcal da corte marcadamente androcêntrica são notados em 
várias de suas disposições que tornam a dita normativa de um caráter meramente formal 
ou lírico, todavia distante de um exercício pleno e sem impedimentos, embora, como 
observado, transcendente no contexto da época. Assim, por exemplo, se proclama a igual-
dade de direitos e capacidade de homens e mulheres unidos pelo casamento, e depois se 
limitam os direitos desses dependendo do consentimento de seus cônjuges, especialmente 
para os atos de índole econômica ou patrimonial, sob o pretexto de manter a unidade fa-
miliar, enquanto é invocada a diversidade das funções da família na sociedade132. Nada 

131  Olympe de Gouges (Montauban, França, 07 de maio de 1748 - Paris, 03 de novembro de 1793) é o 
pseudônimo de Marie Gouze, escritora, dramaturga e jornalista e política francesa, autora da Declaração dos 
Direitos das Mulheres e do Cidadão (1791). Considerada por muitos a primeira feminista da história. “La 
mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos…”. Essa frase, embora que no século XXI, resulte 
em uma obviedade, não era século no XVIII, mesmo no contexto de progressista e reformador da Revolução 
Francesa. Morreu através da guilhotina, defendendo suas ideias. Fonte acessada em 30 de setembro de 2012. 
http://www.estandarte.com/noticias/libros/biografias/olympe-de-gouges-la-primera-feminista_65.html

132  Vide artigos 5ºe 9º - Lei n º 236/1954. A série de permissões, como as concessões outorgadas às mu-
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mais distante da realidade ao sopesar os efeitos de tais “reconhecimento”, que sugerem 
que o poder ainda está nos homens de modo potestativo e omnímodo, validado pelo as-
sentimento social que ainda vê nas mulheres mitos, papéis e estereótipos reforçados pelas 
crenças que as colocam em condições de vulnerabilidade.

Entende-se que a condição de vulnerabilidade em razão do sexo, e construída pelo 
gênero, a contrario sensu das afirmações falaciosas daqueles que detenham o aludido poder, 
não implica que elas convertem-se em seres débeis e carentes de razão como afirmava-se 
por muito tempo. Isto é demonstrado com os resultados obtidos com a Reforma Parcial 
do Código Civil Paraguaio de 1985, em vigor desde 1987, ocorrida em 1992133.

A Lei No. 1.183/1985 “Código Civil Paraguaio”, que entrou em vigência em janeiro 
de 1987 continha numerosas disposições discriminatórias em relação às mulheres. Com 
a entrada em vigor da citada Lei No. 1/1992 tem modificado ostensivamente a situação 
das mesmas, tanto das unidas em matrimônio, como das unidas de fato, e em geral o 
reconhecimento dos direitos das mulheres em paridade com os dos homens. Na prática, 
isso nem sempre é interpretado dessa maneira, o que resulta na necessidade de revisão 
pelos órgãos superiores das decisões que não condizem com o gozo de direitos, de acordo 
com as disposições da CEDAW e da Convenção de Belém do Pará, em grau de apelação, 
por exemplo, ou por via de recurso extraordinário de inconstitucionalidade, se houver.

No entanto, existem ainda algumas disposições remanescentes do Código Civil, 
como a relativa ao consentimento do marido para que a mulher a aceitar doações134, que 
não têm sofrido uma derrogação expressa na Lei n º 1, devendo alegar-se a inconstitu-
cionalidade da norma se a interpretação não for favorável, tendo em vista a afirmação da 
igualdade de direitos de homens e mulheres a partir da Constituição de 1992.

A referência à Constituição Nacional nos leva a considerar a igualdade proclamada 
nos artigos 46, 47 e 48 da referida Constituição, com o imperativo de reconhecer que a 
igualdade não constitui uma fórmula mecânica, mas um princípio complexo em que se 
devem analisar as diferentes situações em que se encontram, no nosso caso, homens e 
mulheres, que na hipótese impliquem a adoção de medidas que efetivem os direitos dela, 
como o acesso à justiça, a cargos eletivos, e em todos os âmbitos, econômicos, sociais e 

lheres, transcritas igualmente no uso do nome do marido (art. 17 da Lei) e tem como seu corolário a atribuição 
para o marido de “administrador legítimo de todos los bienes de la comunidad”, fazendo a ressalva de que 
esse direito deve ser concedido à mulher, em casos de exceção, como quando designada curadora do marido, 
ou quando ele é declarado ausente.

133  Nosso reconhecimento a Lei n º 1/92, a Dra. Mercedes Sandoval, exemplo da capacidade e da tenacidade 
de sua luta pelo direito das mulheres.

134  Lei No. 1.183/1985 “Código Civil Paraguayo” – art. 1.209 inc. a).
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culturais. Neste contexto, a afirmação contida no artigo 46 da Carta Fundamental, de que 
as desigualdades estabelecidas não serão consideradas como fatores discriminatórios, mas 
igualitários, deve ser interpretada de acordo com a chamada “igualdade na diferença” ou 
“igualdade de resultados”, dependendo da finalidade perseguida.

Assim, por exemplo, o acesso à justiça em condições igualitárias, é, assim, para 
uma mulher idosa, que sofre de deficiência, indígena, lésbica e qualquer outro fator que 
poderia cruzar o fato, para o qual as políticas públicas deverão conter planos, programas 
e projetos que permitam uma abordagem interdisciplinar e integral.

Seguindo a diretriz constitucional contida no artigo 60 da Carta Fundamental, a 
entrada em vigor da Lei n º 1.600/2000 contra a Violência Doméstica, se constitui em 
diretriz para o processamento, análise e difusão de dados dos fatos de violência, com o 
entendimento de que a gestão desta informação é fundamental para detectar se estamos 
no caminho certo ou não, se a norma é eficaz ou não, e a partir disto, a correta tomada de 
decisões a nível governamental.

3 A VIOLÊNCIA COMO FLAGELO QUE IMPEDE O DESENVOLVIMENTO 
DAS MULHERES EM SEU PROCESSO DE EMPODERAMENTO

De forma breve e concisa trazemos à colação o flagelo da violência por sua transcen-
dência em termos de obstáculos que impedem às mulheres um pleno desenvolvimento, não 
apenas no âmbito privado (conceito já superado pela doutrina sobre o assunto) passando 
a mesma a ser considerada como um problema do âmbito público.

A partir desta perspectiva, a obrigação estatal de promover políticas que tenham por 
objetivo evitar a violência no âmbito familiar e outras causas que comprometem a sua 
solidariedade, a norma superior permitiu a incorporação com força de lei, de instrumentos 
internacionais como a Convenção de Belém do Pará – Lei n º 605/1995 –, assim como o 
desenho e implementação de políticas públicas tendentes a prevenir, punir e erradicar a 
violência contra a mulher. A violência baseada em gênero, com ênfase na construção de 
sistemas de atenção eficazes e eficientes que impliquem “empoderamento das mulheres 
em condições de vulnerabilidade  “, requer a criação de mecanismos de gênero, políticas, 
programas e serviços especializados em violência doméstica baseada em gênero, em 
áreas fundamentais como saúde, segurança, justiça e mecanismos de gênero, ao modo 
de trabalho desenvolvido pela Secretaria de Gênero do Poder Judiciário dependente da 
Corte Suprema de Justiça.

Um tema que assume um aspecto preocupante é a abordagem da violência a partir 
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da ótica penal onde se tem sugerido que este fornece um importante conteúdo simbólico, 
onde o Estado envia um sinal à sociedade quando tipifica uma conduta como delito, neste 
caso a violência, que supõe uma consideração clara, sem ambiguidades, de que a conduta 
em questão é grave e não é tolerada.

A definição da violência baseada no gênero utilizada pelas políticas públicas parte 
da “violência em âmbito familiar”, referida no artigo 60 da Constituição Nacional, que 
trata “da proteção contra a violência”.135

Neste mesmo contexto o artigo 229 do Código Penal – Lei N º 1.160/1997 –136 intro-
duziu o fato típico de “Violência familiar” típico, modificado pela Lei N º 3.440/2008137, 
modificado, por sua vez, pela Lei Nº 4.628 de 29 de Junho de 2012138. Em um primeiro 
momento, o Código Penal somente sancionava a violência física, que devia dar-se no 
âmbito familiar, ser habitual e provir do/da cônjuge; a sanção era apenas de uma multa. 
Com a modificação do Código de 2008, embora não se tenha avançado muito, pois ainda 
se requer a convivência e a habitualidade no âmbito doméstico, se introduziu a violência 
psíquica considerável, e a sanção de pena privativa de liberdade até dois anos ou a multa. 
No entanto, no caso de pena privativa de liberdade, o lapso temporal permite a sanção 
substitutiva, devendo acumular-se um fato típico de maior gravidade, por exemplo – a 
fim de que a dita sanção seja efetiva. Em 2012, pode-se afirmar que a mudança é somente 
“mais do mesmo”, já que ainda requer a “convivência”, a “reiteração” – o que em termos 
de processuais supõe a promoção de uma ação anterior na instância judicial –, a privação 
de liberdade de até três anos ou multa – com a consabida possibilidade de substituição da 
sanção –, com o qual, o novo seria a referência ao artigo 111 do Código Penal, em termos 
de lesões que possam ocorrer com a vítima e a persecução será por esta via, e em cujo 

135  Constituição Nacional.“De la protección contra la violencia. Artículo 60. El Estado promoverá políticas 
que tengan por objeto evitar la violencia en el ámbito familiar y otras causas que atenten contra su solidaridad.”

136  Código Penal. “Artículo 229. Violencia familiar. El que, en el ámbito familiar, habitualmente ejerciera 
violencia física sobre otro con quien conviva, será castigado con multa.”

137  Lei No. 3.440/2008 “Que modifica varias disposiciones de la Ley No. 1.160/97 Código Penal. Artículo 
229. Violencia familiar. El que, en el ámbito familiar ejerciera, o sometiera habitualmente a violencia física 
o dolores síquicos considerables sobre otro con quien conviva, será castigado con pena privativa de libertad 
de hasta dos años o multa.” 

138  Lei No. 4.628/2012 “Que modifica el artículo 229 de la Ley N° 1.160/97 “Código Penal”, modificado 
por Ley N° 3.440/08. … Art. 229.- Violencia Familiar. El que, aprovechándose del ámbito familiar, ejerciera 
violencia física o síquica en forma reiterada a otro con quien conviva, será castigado con pena privativa de 
libertad de hasta tres años o multa, siempre que del hecho no surjan lesiones, en los términos del Artículo 111; 
en cuyo caso no se requerirá de la reiteración.”
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caso não exigirá reiteração. Por isso temos mencionado, “mais do mesmo”, porque este 
aditamento não acrescenta nada em termos de garantir a eficácia da norma.

Como mencionado acima, a partir do ano de 2000 existe a a Lei n º 1.600/2000 
“Contra a Violência Doméstica”, lei de caráter civil que estabelece medidas de proteção 
para toda pessoa que sofra lesões, maus tratos físicos, psíquicos ou sexuais por parte de 
algum dos integrantes do grupo familiar, que compreendem os originados pelo parentesco, 
pelo casamento ou união de fato, mesmo que houvesse cessado a convivência; também no 
caso dos casais não conviventes e dos filhos de fato e crianças, sejam ou não comuns.139

Do mesmo modo, o Código da Criança e do Adolescente no artigo 175, inciso “c” 
faculta aos/as Juízes/as da Criança e do Adolescente adotar medidas cautelares de proteção 
em interesse superior ou para a segurança da criança ou adolescente, e este efeito prevê 
a exclusão do denunciado da casa em casos de violência doméstica.140 Há uma crescen-
te ênfase na quantidade de denúncias de delitos contra a autonomia sexual de crianças 
e adolescentes, que apresentam em termos estatísticos agressores masculinas em sua 
absoluta maioria, o que revela a apropriação dos mesmos sobre os corpos de mulheres, 
consideradas como objetos de uso e abuso, geralmente em relação de parentesco, ou em 
relações próximas.

Na República do Paraguai, as referências à violência baseada em gênero previstas 
em códigos e leis, limitam-se à violência doméstica e intrafamiliar, ou a violência fami-
liar tal como refere a legislação penal. É necessário superar estes conceitos, o que já se 
observa no âmbito Civil e recentemente também no Trabalhista, onde a consideração a 
situações de discriminação em que se encontram as mulheres, lvam à consideração de 
seus direitos à luz de instrumentos internacionais como a CEDAW.141 Pode-se constatar 
que a violência pode incluir outros aspectos como o simbólico – assim as publicidades 
sexistas –, estrutural ou sistêmica – novas violações (revictimizaciones?) durante os pro-
cessos dirigidos pelas mulheres –, e outras que fazem parte do conceito das “questões 
de gênero”. Nestes casos se apresenta como imperiosa a aplicação da CEDAW por seu 
caráter exclusivo em prol dos direitos das mulheres.

139  Lei No. 1.600/2000 – artigo 1º. Encontra seus antecedentes no trabalho da Coordenação de Mulheres 
do Paraguai (CMP), com o objetivo de criar una lei especial contra a violência feitas contra mulheres, realizou 
um processo participativo de consultas a vários setores de mulheres, que possibilitou aprovação pelo Poder 
Legislativo em 21 de setembro, da citada Lei contra a Violência Doméstica.

140  Lei No. 1.680/2001 – Código da Criança e do Adolescente. “Artículo 175. De las medidas cautelares 
de protección. Son consideradas medidas cautelares de protección:… c) la exclusión del hogar del denunciado 
en casos de violencia doméstica;…”. 

141  Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher (CEDAW), 
ratificada por Lei No. 1.215 do ano 1986.
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4 BREVE REFERÊNCIA AO CEDAW COMO UM INSTRUMENTO 
NORMATIVO “POTESTATIVO DAS MULHERES”

A Convenção CEDAW nos permite trabalhar o tema “discriminação contra a 
mulher” em suas múltiplas manifestações (distinção, exclusão ou restrição em razão do 
sexo), assim como suas consequências, sem que o estado civil seja óbice para o tratamento 
igualitário com o homem, em todas as áreas.

A citada Convenção conta com um Protocolo Facultativo em virtude do qual o 
Estado Paraguaio reconhece a competência do Comitê sobre a Eliminação da Discri-
minação contra a Mulher, no caso em que pessoas ou grupos de pessoas que estão sob 
a jurisdição do Estado aleguem ser vítimas de violação por parte do mesmo em relação 
a qualquer dos direitos contidos na Convenção. Assim, essas pessoas ou outros em seu 
nome poderão comunicar o fato ao Comitê, nas condições estabelecidas no Protocolo, 
para sua apreciação urgente, e se for o caso, para a solicitação por parte da Comissão do 
Estado Parte para a adoção de medidas provisórias necessárias, com o objetivo de evitar 
possíveis danos irreparáveis   às vítimas desses eventos.

A descrição acima é mostra irrefutável de que o empoderamento das mulheres em 
matéria normativa é chave para o processo de efetivação de seus direitos; contudo, este 
não escapa à crítica de que o meramente formal não é suficiente, para o o qual resulta fun-
damental o conhecimento das mesmas de seus direitos, e que os/as operadores/as justiça 
se tornam instrumentos de transformação de uma sociedade que ainda traz resquícios de 
um sistema marcadamente patriarcal.

Deve-se observar as recomendações ao Estado paraguaio, entre os quais se destaca 
por sua importância, a Recomendação Geral n º 19 da CEDAW sobre violência domés-
tica142, surgida com base na conclusão do Comitê, de que os relatórios dos Estados Partes 
nem sempre refletem de maneira apropriada a estreita relação entre a discriminação contra 
as mulheres, a violência contra elas, e as violações dos direitos humanos e das liberdades 
fundamentais. Também deve-se considerar que a aplicação integral da Convenção exige 
que os Estados Partes adotem medidas positivas para eliminar todas as formas de violên-
cia contra à mulher. Neste sentido, o Comitê sugeriu aos Estados Partes que ao examinar 
suas leis e políticas, e de acordo com a Convenção, levassem em conta as Observações 
do Comitê em relação à violência contra à mulher.

Seguindo essa linha de argumentação, não podemos deixar de mencionar a Con-
venção para a Prevenção, Punição e Erradicação da Violência contra a Mulher 

142  Comitê CEDAW, 11º Período de Sessões, ano de 1992.
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– Belém do Pará, ratificada pela Lei n º 605/1995. Esta Convenção Interamericana 
parte da afirmação de que a violência contra a mulher constitui uma violação dos direitos 
humanos e liberdades fundamentais, e limita total ou parcialmente à mulher o reconhe-
cimento, gozo e exercício de tais direitos e liberdades, constituindo uma ofensa contra a 
dignidade humana e uma manifestação das relações de poder historicamente desiguais 
entre homens e mulheres. Neste contexto, os Estados Partes, com o propósito de prote-
ger o direito da mulher a uma vida livre de violência deverão incluir em seus relatórios 
nacionais à Comissão Interamericana de Mulheres informação sobre as medidas tomadas 
para prevenir e erradicar a violência contra à mulher, para apoiar a mulher vítima de vio-
lência, assim como sobre as dificuldades que eles encontram na aplicação das medidas 
e os fatores que contribuem para a violência contra à mulher. Da mesma forma poderão 
solicitar à Corte Interamericana de Direitos Humanos opinião consultiva sobre a inter-
pretação desta Convenção. Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou qualquer entidade 
não-governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados-Membros da Orga-
nização, pode apresentar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos petições que 
contenham denúncias ou queixas de violação do artigo 7º da Convenção “Deveres dos 
Estados”, por um Estado Parte, e a Comissão irá considerá-las de acordo com as normas 
e requisitos de procedimento para a apresentação e análise das petições previstas na Con-
venção Americana sobre Direitos Humanos e no Estatuto e Regulamento da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos.

Além disso, o Código do Trabalho - Lei n º 213/93 –, alterada pela Lei n ° 496/95, 
artigos 81 e 84 conduz à reflexão em relação ao referido empoderamento das mulheres 
com base nas normas contidas no artigos 81143 e 84144. Na verdade, o artigo 81, inciso 
“w” menciona entre as normas que estabelecem atos de violência, como o assédio sexual 
em suas múltiplas manifestações. A interpretação dada a esse artigo, pelos integrantes 
de órgãos de justiça, dependerá da inclusão ou não da perspectiva de gênero, que ainda 
constitui uma tarefa pendente para a República do Paraguai. Como ficou claro estes fa-
tos estão enraizados na situação assimétrica onde se posicionam pessoas com poder em 
relação a outras carentes deste.

143  O citado artigo 81 faz referência as causas justificadas de recisão do contrato por vontade unilateral 
do empregador, e o inciso w) expressa: “Los actos de acoso sexual consistentes en amenaza, presión, hosti-
gamiento, chantaje o manoseo con propósitos sexuales hacia un trabajador de uno u otro sexo por parte de 
los representantes del empleador, jefes de la empresa, oficina o taller o cualquier otro superior jerárquico.”

144  O referido artigo 84, dispõe sobre as causas justificadas de rescisão do contrato por vontade unilateral 
do trabalho, e o inciso d) diz: “Los actos de violencia, acoso sexual, amenazas, injurias o malos tratos del 
empleador o sus representantes, familiares y dependientes, obrando éstos con el consentimiento o tolerancia 
de aquél dentro del servicio y cometidos contra el trabajador, su cónyuge, sus padres, hijos o hermanos.”



175

11 - O
 SISTEM

A
 JU

RÍD
ICO

 N
O

 PRO
CESSO

 D
E EM

PO
D

ERA
M

EN
TO

 D
A

S M
U

LH
ERES N

O
 PA

RA
GU

A
I - Silvia B. L. Safi

É essencial trazer à colação no âmbito normativo um tema que relaciona-se direta-
mente com a questão do empoderamento das mulheres em seu papel como cidadãs. Com 
efeito, em 05 de julho de 2011 comemorou cinquenta anos a Lei 704 que estabeleceu a 
igualdade de direitos políticos para as mulheres no Paraguai. A referida Lei foi sancionada 
em 30 de junho 1961 pela Câmara dos Representantes (ou Deputados??) e promulgada 
pelo Executivo em 5 de julho de 1961. A exclusão das mulheres deste direito fundamen-
tal durante 150 anos de independência do Paraguai, como uma forma de discriminação 
que impedia a efetivação de sua capacidade como cidadãs, veio à luz com a obtenção de 
seu reconhecimento como titulares deste direito de votar e também de ser eleitas como 
representantes do povo.145

O Código Eleitoral – Lei No. 834/96–, modificado pela Lei No. 1.975/2002 intro-
duz uma importante modificação quanto à cota de participação feminina, pois no artigo 
32, inciso “r” referente aos Estatutos, preceitua-se que cada partido político deverá conter 
pelo menos mecanismos adequados para a promoção da mulher a cargos eletivos em uma 
porcentagem superior a vinte por cento e a nomeação de uma proporção significativa 
delas nos cargos públicos de decisão. Da mesma forma, dispõe que, a fim de garantir a 
participação da mulher nos corpos colegiados, sua candidatura interna deverá ocorrer na 
proporção de uma candidata mulher para cada cinco lugares nas listas, de modo que este 
estabelecimento poderá figurar em qualquer lugar, preservada a proporção de uma can-
didata para cada cinco cargos a eleger. Cada partido, movimento ou aliança formadora 
de listas possui liberdade para fixar a precedência, e os partidos políticos, movimentos ou 
alianças, que não cumpram as postulações de suas eleições internas com essas disposições, 
serão punidos com a não inscrição de suas listas nos Tribunais eleitorais respectivos.

Na opinião de Román, María Lilian y Soto, Clyde146, o aporte é fraco, sobretudo 
quando se leva em conta que entre as organizações políticas que já aprovaram a cota 
somente o Partido Colorado tem 20%, como estabelece a nova lei, os demais (Partido 
Encontro Nacional e Partido Revolucionário Febrerista) possuem 30%. Vários partidos 
ainda precisam adequar-se a esta norma, como o Partido Liberal Radical Autêntico, o 
Partido Democrata Cristão, o Partido dos Trabalhadores e outras agrupações pequenas.

Para concluir este breve recorte normativo sobre a melhor ilustração do processo 
de empoderamento das mulheres, se destaca principalmente o Projeto de Lei Integral 
contra a Violência cometidas contra Mulheres. Com efeito, atualmente a República do 

145  Monte de López Moreira, Mary; Bareiro, Line; Soto, Clyde. Finalmente cidadãos. 1961-2011 50 anos dos 
direitos políticos das mulheres no Paraguai. Centro de Documentação e Estudos. Assunção, Paraguai. 2011. p.198.

146  Román, María Lilian, y Soto, Clyde, do Centro de Documentação e Estudos, Área Mulher; Direito de 
Igualdade e a Não Discriminação da Mulher, Informe dos Direitos Humanos – 1996. 
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Paraguai constituiu através da Secretaria da Mulher da Presidência da República –com 
apoio do Ministério a partir de Julho de 2012147– e do Poder Legislativo, grupos de tra-
balho com distintos organismos governamentais e não governamentais engajados com 
a análise da violência, que se encontram em fase de estudo para a posterior elaboração 
e apresentação ao Poder Legislativo de um projeto de Lei Integral contra a Violência as 
Mulheres, que refira a violência em todos os aspectos; a saber, não somente a violência 
doméstica e intrafamiliar, que atualmente está prevista na Lei No. 1.600/2000, mas tam-
bém a violência de gênero em suas múltiplas manifestações.

A equipe de trabalho responsável por elaborar o projeto, que está na etapa de exe-
cução dos trabalhos preliminares para dar início à execução do projeto em si, considera 
que o Paraguai precisa de maneira urgente uma lei integral que garanta as mulheres uma 
vida livre de violência. Isso será feito observando as recomendações do MESECVI148.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desafio para alcançar a igualdade efetiva para o acesso aos direitos em geral, 
ainda se constitui em matéria pendente para o gozo dos mesmos por parte das mulheres. 
É lamentável ouvir nestes tempos, que as mulheres ocupam determinados espaços “ape-
nas” em cumprimento a compromissos assumidos pelo Estado e não por serem titulares 
por si só de garantias, direitos e mecanismos de acesso que lhes permitam. E mais que 
cidadãos, como seres humanos, como pessoas que merecem respeito e oportunidades, 
como os 49% da população mundial composta pela população masculina.

O reconhecimento a esses 51% de pessoas que povoam a terra tem iniciado um 
processo mundial, do qual não há retorno. Se isto representa colocar a vida em jogo, 
como tem acontecido e segue acontecendo a fim de erradicar padrões sociais e culturais 

147  Pela Lei Nº 4.675 datada de 25 de julho de 2012, o Poder Executivo aprovou o maior alcance de Mi-
nistério para a Secretaria da Mulher, com o qual se fortalece a instituição que tem por objeto promover condi-
ções adequadas para lograr a igualdade entre homens e mulheres. Deste modo, o Governo busca dotar  o novo 
Ministério com recursos financeiros e humanos a fim de reforçar sua capacidade política, fazendo o possível 
cumprimento de seus mandatos com eficácia e eficiência. Esta Lei é o resultado de uma iniciativa apresentada 
pelo Deputado Justo Pastor Cárdenas, em maio de 2009. A titular, a Ministra Gloria Rubión, integrará o Con-
selho de Ministros e Ministras, com o qual poderá  intervir, junto com sues demais colegas, nas deliberações 
sobre os assuntos de interesse público. Fonte consultada na de 30 de setembro de 2012: Diário La Nación. 
http://www.lanacion.com.py/articulo/83076-desde-hoy-el-paraguay-cuenta-con-un-ministerio-de-la-mujer.html

148  Mecanismo de Seguimento da Convenção de Belém do Pará (MESECVI).
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invisibilizantes de direitos humanos fundamentais das mulheres, assim o faremos, é o 
nosso compromisso!
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12 GOLPE PARLAMENTAR NO PARAGUAI
Dr. Emilio Camacho149

Tradução de Gabrielle Kölling150 

Resumo:
Este artigo trata do Golpe político ocorrido no Paraguai em 2012. Tem como foco mostrar o ataque 
à democracia não apenas paraguaia, mas também os seus reflexos para a América Latina. Este fato 
representa um ataque aos Direitos Humanos, a democracia. Significa, sobretudo, um retrocesso nas 
políticas públicas.

Palavras-chave: 
Golpe político, democracia, direitos humanos, América Latina.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Aliança patriótica para a mudança derrotou eleitoralmente o partido Colorado em 
20 de abril de 2008, terminando com uma indiscutível hegemonia do partido Colorado que 
permaneceu durante sessenta anos. Na verdade, a partir de 1947151 o coloradismo serviu 
o poder político de forma exclusiva, através de ditaduras militares, civis e nos últimos 
vinte anos - o stronismo post - derrotou seus oponentes eleitoralmente.

A aliança foi liderada por Fernando Lugo Méndez, que casa com uma tentativa do 
governo democrático, com algumas reformas tímidas ou tentativas de reformas, enquanto 

149  Emilio Camacho, advogado, Doutor em Direito pela Universidad Complutense de Madrid, Professor de 
Direito Constitucional na Universidad Nacional de Asunción e na Escuela Judicial, membro da Comissão Re-
datora da Constituição de 1992,  Senador Nacional 2.003/2.008 e Assessor Jurídico da Presidência 2.008/2.012.

150  Graduada em Direito (Unisinos); Especialista em Direito Sanitário (Unisinos, ESP RS e Universidade 
de Roma Tre); Mestra em Direito Público (Unisinos). Professora e pesquisadora colaboradora no PRODISA 
– Programa de Direito Sanitário da Fiocruz/Brasília.

151  Em 1947 começa a Guerra Civil, após seis meses de abertura política, com um armário de colorado, 
febrista e militares, no que ficou conhecido como “Primavera democrática”.
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a estrutura feudal dominante no campo tem sido atacada por nada. Mesmo assim, apenas 
quatro anos após, os partidos tradicionais, apoiados por outros grupos políticos de direi-
ta, terminaram a experiência democrática e, em um procedimento que não chegou a 48 
horas, eles derrubaram o Presidente eleito pelo povo.

Em seguida, uma história concisa dos fatos, uma perspectiva essencialmente cons-
titucional, onde entende-se como uma maioria parlamentar usando um procedimento 
em nossa lei fundamental, mas o pervertendo totalmente e atropelando outros direitos 
fundamentais.

2 O SURTO REACIONÁRIO 

No dia 15 de junho de 2012 ocorreu o trágico incidente de Curuguaty, onde falece-
ram 7 policiais e 11 agricultores na evacuação de um edifício de propriedade do poderoso 
fazendeiro, e líder do Partido Colorado Blas, N. Riquelme. No mesmo dia, segunda-feira, 
dia 18, Horacio Cartes, candidato a presidência, do Partido Colorado presidencial e po-
deroso empresário local, em uma conferência de imprensa, anunciou que iria solicitar ao 
Comitê Executivo do Partido Colorado o impeachment do presidente Lugo. O partido 
deliberou, por unanimidade, no dia 19, promover a remoção de Lugo.

O Partido Liberal Radical Autêntico, aliado ao governo e com vários ministros 
atuando ativamente no executivo, na quinta-feira dia 21, por meio da sua Comissão Po-
lítica, decidiu apoiar o processo constitucional. Assim, a conspiração reacionária mostrou 
suas garras sobre a frágil democracia do Paraguai e estava se preparando para liquidar a 
tímida tentativa de alcançar uma transformação progressiva da ultraconservadora socie-
dade paraguaia. O processo fatídico levaria não mais do que 17 horas.

O Impeachment iniciado pelo Congresso do Paraguai foi realizado com clara 
violação do devido processo legal e do direito de defesa, expressamente consagrado na 
Constituição Nacional do Paraguai. Vejamos o que diz a mesma:

“Art. 16. DEFESA EM JULGAMENTO. A defesa jurídica das pessoas 
e seus direitos é inviolável. Toda pessoa tem o direito de ser julgada por 
tribunais e juízes competentes, independentes e imparciais.

Art. 17. Direitos processuais.

No processo penal ou em qualquer outro do qual possa derivar pena ou 
sanção, toda pessoa tem direito: 
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à presunção de inocência; 2)... 3)...... 7) à comunicação prévia e porme-
norizada da acusação, bem como a dispor das cópias, meios e tempo 
necessário para a preparação de sua defesa em comunicação livre; 8) 
ofertar e exercitar práticas de controle de provas, 9) se opor a se opor 
às provas produzidas e obtidas com violação da lei; 10) acesso aos atos 
processuais, diretamente ou através de seu advogado, os quais não po-
derão ser secretos para ele”.

A Câmara dos Deputados publicou a acusação em 21 de junho de 2012, a Res nº 
1431 aprovou-a sem analisar item por item. Nesse mesmo dia, o Senado, com Res nº 878 
estabeleceu o procedimento para um processo de impeachment, convocou uma sessão 
extraordinária para os dias 21 e 22 de Junho. 

Fomos notificados dessas resoluções no mesmo, ou seja, dia 21, às 18h10min, en-
quanto a resolução 879 HCS fixava o dia 22 de junho, sexta-feira, às 12 horas, para for-
mular defesa e oferta das provas, e às 14h30min para a admissão ou rejeição das provas, 
às 15h30min para as alegações e às 16h30min para a sentença.

Graves violações dos direitos constitucionais, tais como a do devido processo le-
gal e a do direito de defesa: concederam 18 horas, incluindo as noturnas, para preparar a 
defesa, quando todos os escritórios públicos e privados, onde há documentos de apoio, 
estão fechados, na prática, só deram 5 horas para a defesa. 

Durante a tramitação do processo foram negadas todas as provas oferecidas que 
incluíam pedidos de entrega de documentos e nos foi expressamente negado o pedido 
de prorrogação que solicitou o Dr. Adolfo Ferreiro, integrante da equipe do defensor. 
Só esse procedimento já constitui uma aberta e ostensiva violação do art. 17, incisos 7 
e 9 da Constituição, ao não dar prazo razoável para preparar a defesa e impedir que se 
apresentasse os documentos essenciais para a defesa. Destruíram, dessa forma, qualquer 
possibilidade de que se pudesse provar instrumentalmente a falsidade das acusações, o 
que teria lógica quando dias depois o Presidente do Senado, se negava sistematicamente 
a entregar as atas gravadas e impressas do debate.152

Cabe recordar que no momento em que os advogados, diante do Senado, denuncia-
vam a arbitrariedade cometida, encontraram sobre as suas mesas a Ordem do Dia, onde 
estava preestabelecida a sentença (decisão), de destituição do cargo de Presidente: Ordem 
do Dia “Quarta Sessão, “c” e “d”: uma vez comprovados os votos requeridos - maioria 
absoluta de dois terços - 30 votos como mínimo……”d” se procederá a declarar culpado 

152  Tanto a defesa de Lugo como os Senadores Filizzola y Grillón solicitaram em reiteradas ocasiões as 
atas gravadas e impressas e não receberam resposta positiva. 
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o acusado e afastá-lo de pleno direito do cargo. Mais uma flagrante violação do devido 
processo e do direito de defesa: a sentença condenando um inocente já estava escrita, 
antes de ser iniciada a audiência!

No mesmo dia, duas horas depois, procedem-se as alegações e uma hora depois é lida 
a sentença que destituiu o Presidente Constitucional da República. Se contarmos desde às 
18h10min do dia de quinta-feira, comprovamos que o Presidente Fernando Lugo, eleito 
por voto livre e majoritário de oitocentos mil paraguaios, foi destituído num processo 
sumário em menos de 23 horas. Execução sumária, como o disseram vários ministros 
de Relações Exteriores e Chefes de Estado do Mercosul. 

Tal arbitrariedade não encontra antecedentes em toda história do direito paraguaio. 
Uma rápida análise dos casos recentes permite comprovar que o processo de José P. 
Guggiari durou três meses (outubro de 1931 a Janeiro de 1932)153, onde a Câmara dos 
Senadores estabeleceu rigorosamente os prazos processuais, tanto para a acusação, quanto 
para a defesa e para a sentença, até que três meses depois o Senado disse na Resolução 
que absolveu Guggiari. Ao Presidente Raúl Cubas (1999) deram cinco dias para a sua 
defesa e terminou renunciando antes, o prazo foi ainda maior, Pte González Macchi foi 
submetido a um processo que durou maus de quarenta e cinco dias (Janeiro a Fevereiro 
de 2003) até que foi proferida a resolução absolutória, o julgamento dos ministros da 
Corte Suprema de Justiça no ano de 2003 durou mais de quinze dias. Até mesmo o prazo 
dado aos magistrados submetidos ao júri foi de cinco dias para contestar e outra série de 
garantias para o adequado exercício da defesa. Nada disto levou-se em consideração ao 
processar um presidente eleito pelo voto popular.

O presidente Fernando Lugo foi submetido a uma paródia de impeachment, foi 
comunicado da acusação e destituído em menos de 24 horas! É oportuno notar, também, 
que uma acusação importante era a assinatura do Protocolo de Ushuaia, um documento 
que ainda não havia sido enviado ao Congresso e, portanto, era legalmente inexistente. 
A Constituição prevê que, no art. 137, tratados, acordos e convenções integram o direito 
positivo nacional, uma vez aprovados e ratificados, enquanto o artigo 141 afirma que “os 
tratados internacionais validamente celebrados, aprovados por lei no Congresso, e cujos 
instrumentos de ratificação foram trocados ou depositados integram o direito positivo 
nacional, com a hierarquia que determina o art 137”. O protocolo não havia sido aprova-
do pelo Congresso, sequer havia sido remetido para exame, foi com esse protocolo que 
processaram e condenaram Lugo por um feito juridicamente inexistente! 

O Senado destituiu o presidente invocando a assinatura de um convênio in-

153  Presidente Constitucional 1928-1932.
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ternacional que não está vigente e que de qualquer modo foi assinado por todos os 
governos do continente Latinoamericano, enquanto isso violentaram todas as garantias 
reconhecidas na Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San Jose, 
Costa Rica – que foi devidamente aprovada por lei do Congresso.

Outra acusação tratava do uso de um local militar por parte de um congresso de 
jovens, outra invocava de forma genérica a insegurança reinante, etc. Todos esses pontos 
foram suficientemente aclarados nas diferentes contestações aos pedidos de informações 
que os legisladores remeteram em anos anteriores, todos os pedidos de informações que 
hoje integraram parte da acusação foram respondidos oportunamente, sem que naquele 
momento tenham sido rejeitadas ou impugnadas pelos legisladores e sem mesmo assim 
formaram parte do libelo acusatório. A defesa havia levantado a que se remetesse ofício 
a todas repartições públicas que naquele momento haviam redigido os informes, o que 
foi rejeitado de imediato.

Violentou-se o direito à defesa em processo (art. 16 CN), o direito ao devido 
processo e varias garantias processuais e assim em menos de um dia se destituiu um 
Presidente Constitucional!

Numa breve referencia à legislação internacional, cabe destacar que foram total-
mente violentadas as garantias previstas nos arts. 8 e 25 da Convenção Interamericana 
de Direitos Humanos154, ao desconsiderar-se no processo o direito à defesa, o principio 
do devido processo e a possibilidade de produzir provas.

3 O DESAMPARO CONTINUA E SE AGRAVA

Uma vez terminado o processo político e recebida a notificação da resolução nº881 
que destituí o Presidente Fernando Lugo do cargo de Presidente, em 27 de junho de 2012, 
a defesa apresentou um pedido escrito para o senado e outro para a Casa dos Deputados, 
solicitando a versão impressa de todas as atas e resoluções emitidas no marco do processo 
político, o pedido foi reiterado no dia 29. O Senador Carlos Filizzola fez o mesmo, tentando 
obter as cópias necessárias para exercer a defesa. Na data de 13 agosto reiterou o pedido 
e a negativa manteve-se até o momento da redação deste artigo (15 de setembro, sábado).

A resolução nº 881, que destituí o Presidente Lugo do cargo, não está fundamenta-
da, é um breve relatório simples dos passos processuais cumpridos, mas a declaração de 
culpabilidade, ignorando o principio de que toda resolução deve estar fundamentada na 

154   Pacheco G., Máximo. Los derechos Humanos. Documentos Básicos, p 199.-. 
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Constituição e na lei, como prescreve o art. 256 da nossa Carta Magna. Embora se trate 
de una figura de natureza especial, onde o Senado tem amplo poder discricionário para 
definir o conceito de “mau desempenho das funções”, ao tratar-se de uma função jurisdi-
cional (o Senado julgando) essa tem que ser cercada das garantias de defesa e do devido 
processo, a sentença deve ser motivada155. É a arbitrariedade na sua expressão máxima.

Os prazos para recorrer judicialmente estão em andamento, tanto a nível nacio-
nal como internacional e a defesa não recebeu a cópia das atas e resoluções que no 
fundamentaram a destituição do Presidente do Paraguai, eleito democraticamente. 

Num procedimento sumaríssimo, acusaram sem apresentar uma só prova, liquida-
ram o direito à defesa de Fernando Lugo, violentaram o devido processo, impediram a 
produção de provas e assim em menos de 24 horas destituíram o Presidente da República 
do Paraguai eleito com mais de oitocentos mil votos. 

Durante a tramitação do processo, Corte Suprema de Justiça rejeitou sem mais de-
longas – In limine Litis – uma ação apresentada pela defesa de Lugo contra a Resolução 
HC Senadores 878/2.012 que estabeleceu o procedimento para a tramitação do processo. A 
Corte utilizou um argumento meramente processual, negando o acesso a justiça, recusando 
atender a uma reivindicação fundamental do Cidadão Presidente que denunciava a viola-
ção dos seus direitos constitucionais. Com essa decisão, Lugo ficava totalmente indefeso. 

4 AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE

Em 4 de julho ajuizou-se uma Ação de Inconstitucionalidade contra a Resolução 
HC Senadores nº 881 de 22 de junho de 2012 “para que se separe do seu cargo de Presi-
dente da República do Uruguai o cidadão Fernando Armindo Lugo Mendez”, pedindo sua 
inaplicabilidade por ser inconstitucional. Ao mesmo tempo, como medida de urgência, 
solicitou-se a suspensão dos efeitos da Resolução impugnada. 

No escrito questiona-se fundamentalmente a violação aos direitos acima citados, 
agregando a violação do principio da coerência e que não se fundamentou a resolução, 
como exige o art. 256 da Constituição. Cabe recordar que a Corte Interamericana de Direi-
tos Humanos tem estabelecido que nos casos de destituição, por parte do Congresso, dos 
altos cargos deve-se respeitar o devido processo legal e o direito à defesa (CIDH- Caso 
Tribunal Constitucional do Peru, sentença de 31 de janeiro de 2001).

No dia 10 de julho a Corte deu trâmite ao processo, dando vista ao Procurador Geral. 

155  Bidart Campos, Germán. Compendio de Derecho Constitucional, p.319. 
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O Procurador Geral solicitou que se dê vista ao Senado pelo prazo de 18 dias e a Corte 
concedeu (17 de julho), em virtude do disposto no art. 554 do CPC.

No dia 9 de agosto a Câmara de Senadores respondeu a demanda de inconstitucio-
nalidade, argumentando fundamentalmente que: 1) há coisa julgada, pois a Corte já se 
pronunciou nos dias do julgamento, 2) incompetência de jurisdição da Corte e 3) trata-
-se de um caso não justificável, pela natureza especial do caso. Este critério vai contra 
a garantia constitucional do direito à defesa e do direito ao devido processo, também 
viola a Convenção Interamericana de Direitos Humanos e a jurisprudência internacional 
vigente na matéria.

É importante clarear que até a data de 20 de agosto de 2012, o Presidente do Senado 
no nos entregou a cópia impressa ou gravada dos debates registrados no dia do julga-
mento, a pesar de termos solicitado por escrito em mais de quatro ocasiões, isso coloca 
Fernando Lugo numa situação de desamparo. No entanto, remeteu as atas de algumas 
sessões a Corte Suprema de Justiça, anexado a sua contestação, mas não temos, tampouco 
tivemos, como analisar.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante desta situação, na data de 23 de agosto ajuizamos uma Ação de Habeas Data 
(art.135 CN), solicitando a entrega dos documentos requeridos administrativamente. 

O Presidente do Senado encaminhou à Corte Suprema as Atas das Sessões Extraor-
dinárias do impeachment contra o Presidente da República Don Fernando Lugo Méndez, 
nos dias 21 e 22 de junho, em parte, as mesmas que nos foram negadas sistematicamente. 
No entanto, no encaminhou à Corte a versão gravada, impressa e magnética, que tam-
bém tínhamos solicitado. As “atas” enviadas são resumos, onde não constam partes 
essenciais do processo, especialmente as que fazem o devido processo e o direito à 
defesa. Essa negativa para encaminhar a versão imprensa, taquigráfica e/ou gravadas 
constitui uma reiterada violação do devido processo e do direito à defesa do meu 
representado, além de constituir uma evidência indiscutível pelo seguinte: as versões 
impressas, taquigráficas e/ou gravadas demonstram de forma irrefutável a expressa 
violação dos direitos constitucionais do meu representado (defesa e devido processo), 
aos Senadores que dissentiram da maioria não se permitiu falar (notória violação ao art. 
256 CN) e que o Senador que opinou pela maioria ao fundamentar o seu voto ocupou-
-se das questões privadas do Presidente, que não figuraram entre as cinco acusações. A 
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arbitrariedade mais selvagem: se profere uma sentença condenatória sem fundamentar!, 
afrontando novamente a Constituição e o Pacto de San José da Costa Rica! 

O golpe parlamentar perpetrado no Paraguai constitui um golpe a democracia lati-
noamericana e é atentatório contra os princípios universais da democracia, uma ameaça 
direta a região protagonizada pelos setores mais conservadores e antidemocráticos da 
sociedade, que pode estender-se a outros países com frágil institucionalidade. Defendendo 
a democracia paraguaia se defende a democracia latinoamericana.





“Releitura do Santiago” -  Desenho - Charge
Hítalo André de Moura – Fazendo charge na aula de Português na EPA
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13 SOBRE O IMPEACHMENT DO 
PRESIDENTE FERNANDO LUGO 
MÉNDEZ156

Luis Lezcano Claude157

Tradução de Marina Sanches Wünsch

Resumo:
A primeira versão deste artigo foi escrita no fervor dos acontecimentos e com a indignação produzida 
pelos feitos extremamente injustos e ilegais que refletiam a imbecilidade de quem os levava adiante. 
Hoje, quase três meses depois do sucedido, a indignação não cedeu ou diminuiu, muito pelo contrário, 
aumentou e a captação e valoração dos atos se tornaram mais claras e transparentes. 
Como advertência prévia, devo observar que o tema, por suas características e implicações, exige 
referências não somente jurídicas, mas também políticas para sua inteira compreensão.
O denominado “impeachment”, conduzido entre a quinta-feira 21 e sexta-feira 22 de junho deste ano, 
foi uma ato de barbaridade, brutalidade e prepotência das câmaras legislativas, decidido previamente 
a nível dos principais partidos políticos com representação na mesma. Foi um ato manifestamente 
arbitrário pelo seu desconhecimento do ordenamento jurídico e, por isso, contrário ao Estado de Di-
reito, realizado sob a roupagem das formas previstas na Constituição para o impeachment. Portanto, 
pode muito bem ser qualificado como um “golpe de estado parlamentar”.
Todo o procedimento apareceu impregnado do orgulho, da arrogância e da ideia de impunidade de 
poder levar adiante de qualquer forma e a qualquer custo, ao se ter o controle real da situação. As 
acusações inconsistentes, a pobríssima apresentação das mesmas pelo Ministério Público, os prazos 
curtíssimos, a falta de discussão prévia à prolação da sentença, demonstram o caráter absolutamente 
arbitrário de um procedimento baseado exclusivamente em uma decisão política sustentada em contar 
com os votos necessários para formular a acusação e ditar a sentença condenatória.

Palavras-chave:

156  Título original: Sobre el “juicio político” al presidente Fernando Lugo Mández.

157  Ex-Ministro da Corte Suprema de Justiçada República do Paraguai, integrante do Tribunal Consti-
tucional. Doutor em Ciências Jurídicas pela Universidade Nacional de Assunção. Especializado em Direito 
Constitucional pela Universidade Nacional Autónoma do México. Licenciado em Historia pela U. N. A. Reitor 
da Faculdade de Direito, Ciências Políticas e Sociais, da Universidade Americana. Professor da Universidade 
Nacional, da Universidade Católica, da Universidade Americana e da Escola Judicial dependente do Conselho 
da Magistratura. Ex- Constituinte na Convenção Nacional Constituinte de 1991/92. Publicou vários trabalhos 
no campo do Direito Constitucional.
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Impeachment, Paraguai, democracia, constituição.
1 DELIMITAÇÃO DO OBJETO

Considerando as opiniões que tem circulado pelos diversos meios, é conveniente 
distinguir, de um lado, os motivos que se pode invocar para ter uma opinião favorável 
ou desfavorável ao presidente Lugo; e do outro, os motivos que poderiam ser mencio-
nados para sustentar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do “impeachment” 
realizado em junho último.

Na verdade, os motivos invocados por quem tem uma posição contrária (p. ex: ter 
mentido para a Igreja Católica, sua paternidade irresponsável, suas promessas não cum-
pridas na gestão do governo, suas frequentes viagens ao exterior, suas ideias de esquerda, 
etc.) não estavam incluídos entre os mencionados pelo Ministério Publico como gera-
dores do “mau desempenho das funções”. De fato, qualquer um dos fatos mencionados 
anteriormente podem ser considerados válidos ao decidir se uma atitude é simpática ou 
antipática a respeito de uma pessoa, depois de um breve “julgamento social” sobre o tema. 
Porém, é preciso estar bem claro que se trata de argumentos muito mais sentimentais ou 
emocionais, alguns carregados de preconceitos ou não plenamente verdadeiros, que de 
nenhuma forma podem ser transformados em argumentos jurídicos para que se aprecie 
sobre esta base a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do procedimento realizado 
sob a denominação e aparência de impeachment.

Deve notar-se que já aparece aqui uma regra jurídica que rege qualquer processo e 
que é aplicada também ao impeachment, qual seja: o que não foi invocado no âmbito do 
referido processo não poderá ser apreciado.

Um exercício mental interessante, quando se quer avaliar o impeachment do ponto de 
vista jurídico, é deixar de lado para os efeitos da análise que o envolvido era o presidente 
Lugo. É preciso esquecer momentaneamente que os processados foram Lugo e, indire-
tamente, seus colaboradores de esquerda. Por outro lado, este dado será imprescindível 
quando se quer apreciar os acontecimentos a partir do ponto de vista político.

2 A EXPLICAÇÃO SIMPLES

Quem pretende sustentar a constitucionalidade do impeachment recorre a uma 
explicação simples, elementar e primária de que supostamente todos os procedimentos 
previstos no artigo 225 da Constituição foram seguidos. Dizem que houve acusação por 
parte da Câmara de Deputados (por ampla maioria), oportunidade de defesa, e resolução 
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condenatória da Câmara dos Senados (por ampla maioria). Isto é verdade, em particular 
no que diz respeito ao desempenho das câmaras legislativas. A explicação em termos 
simples favorece a posição que sustenta a constitucionalidade de impeachment e facilita 
a propagação da ideia no grande público.

No entanto, o acima mencionado é apenas uma verdade parcial e estamos em uma 
situação na qual a explicação que se ajusta a toda verdade é mais complexa, portanto, 
mais difícil de entender e de ser divulgada. Vamos nos dedicar a esta tarefa, dentro da 
brevidade imposta a um texto com estas características, apontando como o eixo principal 
a ideia de que, na realidade, no chamado impeachment não foram observadas todas as 
disposições previstas na Constituição.

3 DESENVOLVIMENTO DO IMPEACHMENT

Na quinta-feira 21 de junho de 2012, por uma ampla maioria de votos, a Câmara de 
Deputados decidiu formular uma acusação contra o presidente Fernando Lugo. Votaram 
a favor não só os membros do Partido Colorado - ANR, o Partido Liberal Radical Au-
têntico, o Partido UNACE (“oviedistas”) e do Partido Patria Querida - ideologicamente 
conservadores ou de direita, e que controlam 93% dos assentos da Câmera - e também 
a única deputada do Partido Popular Democrático, em teoria similar ao presidente Lugo 
na ideologia.

A acusação baseou-se nos seguintes pontos:

•	 A manifestação político-partidária realizada no Comando de Engenharia (institui-
ção militar).

•	 O caso Ñacunday (invasões de terras no departamento do Alto Paraná).

•	 A insegurança crescente.

•	 A assinatura do Protocolo de Montevidéu, Ushuaia II, no MERCOSUL.

•	 A matança em Curuguaty (11 camponeses foram mortos e seis policiais).

Mais tarde, se fez a apresentação oral da acusação de calúnia perante o Senado, por 
parte dos promotores (cinco deputados).

A extraordinária superficialidade e brevidade desta apresentação, bem como a in-
consistência das razões alegadas, mostrou que se tratava de um mero cumprimento de 
tramites cujo final estava garantida.
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Em relação a todos os fatos acima expostos, o máximo que se poderia reivindicar 
seria uma responsabilidade geral e indireta do presidente Lugo, embora nenhum deles 
fosse significante o suficiente para justificar uma punição tão severa quanto o afasta-
mento do cargo.

Na sexta-feira 22 de junho realizou-se o impeachment propriamente dito, perante 
o Senado. De acordo com as regras procedimentais aprovadas pelo próprio Senado, a 
defesa – notificada da acusação aproximadamente às 18 horas do dia anterior - deveria 
fazer sua apresentação oral ao meio-dia (12:00) e por um tempo não superior a duas horas.

Em seguida, o Senado deveria aprovar a admissão ou não das provas. A partir das 
15 horas e 30 minutos, com um tempo de 30 minutos cada, as partes deveriam apresentam 
seus argumentos. Finalmente, o tribunal julgador deveria deliberar e prolatar a sentença, 
que estava marcada para as 16 horas e 30 minutos. Tudo aconteceu de forma eficaz como 
tinha sido estabelecido.

Desde o início do impeachment na Câmara dos Deputados até o respectivo julgamento 
pelo Senado, transcorreram cerca de 30 horas, incluindo a noite e o início da manhã dos 
dias de início e fim do procedimento. O que de fato legitima o nome de “impeachment 
expresso” que têm dado alguns meios de comunicação.

Concluído o impeachment, Federico Franco, até então vice-presidente, assumiu a 
Presidência da República às, aproximadamente, 18 horas.

4 AGIR CLARAMENTE ARBITRÁRIO E, PORTANTO, INCONSTITUCIONAL

Pelos motivos que referiremos a seguir, o impeachment do presidente Lugo, ainda 
que aparentemente tenha seguido o procedimento previsto no artigo 225 da Constituição, 
constitui um ato manifestamente arbitrário e, portanto, inconstitucional.

5 PRIMEIRA INCONSTITUCIONALIDADE: NÃO HOUVE MAU 
DESEMPENHO DE FUNÇÕES

Na Câmara de Deputados se observa uma deficiência de caráter substantivo: as 
acusações formuladas não constituem mau desempenho das funções. Isso envolve uma 
violação ao artigo 225 da Constituição, uma vez que, o mesmo exige como um dos re-
quisitos fundamentais para a admissibilidade do impeachment que ocorra alguma das hi-
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póteses previstas. Ao invocar fatos que não configuram mau desempenho de funções, cai 
por terra a alegação de terem sido cumpridos todos os pressupostos para o impeachment.

Discricionariedade e arbitrariedade. Se por um lado é verdade que ao se trata de 
um acontecimento deste tipo é permitida certa margem de discricionariedade, é também 
certo que o mesmo deve estar dentro de critérios de razoabilidade  . Em outras palavras, 
admitir certa discricionariedade não significa que se autorize a arbitrariedade. A discri-
cionariedade nunca é absoluta, e até mesmo, para evitar excessos, o Congresso pode, por 
lei, definir os pressupostos que determinam a causa do mau desempenho de funções158.

No entanto, parece que as casas do Congresso entenderam de forma contrária, o 
que é visto com clareza, em particular no caso mais categórico e não controvertido do 
Protocolo de Montevidéu, Ushuaia II.

Trata-se de um ato juridicamente inexistente. A esse respeito, a atuação do poder 
executivo esta enquadrado dentro de suas atribuições. Além disso, o protocolo ainda não 
foi submetido para consideração do Congresso, oportunidade prevista constitucionalmente 
para que este órgão exerça sua faculdade de controle de atos deste tipo, o aperfeiçoe, ou 
aprove ou impeça permanentemente a sua existência, ao não aprová-lo.

É este o procedimento previsto e não o de considerar o acontecido como causa de 
mau desempenho de funções que autoriza a realização do impeachment e a destituição 
do chefe do Poder Executivo como aconteceu neste caso. A lei suprema afirma que “os 
tratados, convenções e acordos, aprovados e ratificados... integram o Direito positivo 
nacional...” (Art. 137 Cn.). Em seguida, acrescentou que “os tratados internacionais 
validamente celebrados, aprovados por lei do Congresso, e cujos instrumentos de ratifi-
cação foram incorporados fazem parte do ordenamento legal interno, com a hierarquia 
que determina o artigo 137” (Art. 141 Cn.). Ela exige, portanto, que o protocolo seja 
aprovado pelo Congresso e ratificado pelo Executivo para ser incorporado no ordena-
mento jurídico paraguaia.

Até hoje, se trata de um acontecimento inexistente, logo, demonstra categoricamente 
a arbitrariedade na essência do procedimento159.

Falta de provas. Igualmente de relevância substantiva é o fato de que na apresentação 
oral dos deputados que atuaram como fiscais acusadores se afirmou que não eram for-
necidas provas por se tratar de fatos de notoriedade pública. Era preciso provar a ligação 

158  Isto é o que tem sido feito, por mandato constitucional, em relação aos magistrados judiciais, os mem-
bros do Ministério Público e do Ministério da Defensoria Pública, que podem ser submetido ao Tribunal de 
Julgamento para Juízes. Consulte também os artigos 14 e 15 da Lei n º 3759/09.

159  Mais dados sobre este tema podem ser encontrados no artigo de minha autoria denominado “Sobre 
del Protocolo de Montevideo, Ushuaia II”, que pode ser encontrado no site: luislezcanoclaude.wordpress.com
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direta do Presidente da República, com tais fatos, de forma particular e concreta. Uma 
suposta responsabilidade civil geral e difusa alegada, resultante da sua condição como tal 
ou como Comandante-em-Chefe das Forças Armadas, não foi o suficiente.

De fato, se pegarmos o caso dos assassinatos de Curuguaty, esse fato, por si só pode 
ser considerado público e notório, mas a vinculação direta deste com o titular do Poder 
Executivo é que deve ser provado. O mesmo pode ser dito a respeito do ato político-
-partidário realizado no Comando de Engenharia, no caso Ñacunday (invasões de terras 
no departamento do Alto Paraná) e a inseguranças crescentes que se destaca, além do 
mais, por sua extraordinária imprecisão.

Deve-se ressaltar que todas as acusações foram apresentadas como casos de mau 
desempenho das funções, e não como casos de prática de crimes que alguns deles tinham 
cometidos, se verdadeiros. Talvez a ausência de meios de probatórios obrigou que fossem 
apresentados como casos de mau desempenho de funções.

6 SEGUNDA INCONSTITUCIONALIDADE: O SENADO NÃO TEM O 
PODER DE REGULAR UM ARTIGO CONSTITUCIONAL

Na atuação do Senado se constatam deficiências tanto formais quanto substanciais, 
que determinam o caráter de ato manifestamente arbitrário e, portanto, inconstitucional 
que revestiu o chamado impeachment.

Uma deficiência substancial vinculada com o formal é o fato de que o Senado não 
tem poder para regulamentar, por si só, o impeachment (art. 225 Cn.). Ainda que tenha sido 
unicamente na parte que lhe diz respeito. Com efeito, isto constitui uma regulamentação 
de um artigo constitucional, que deve ser feito por lei do Congresso160. Não existindo esta 
lei, a legislação vigente deve ser aplicada, de forma suplementar.

Precisamente a regulamentação do impeachment na forma correspondente, isto 
é, por lei do Congresso, permitirá que neste ponto exista a segurança jurídica para os 
eventuais afetados pelo procedimento. A relativa estabilidade das regras que o regulam, 
a objetividade das mesmas ao ser ditadas sem se dirigir a um sujeito concreto, e sua 
previsibilidade, eliminam a possibilidade de que a câmara do Senado as estabeleça para 

160  Esta afirmação se sustenta pelo disposto no artigo 202 da Constituição: “São deveres e atribuições do 
Congresso: … 2) Criar os códigos e demais leis, modifica-los ou revoga-los, interpretando esta Constituição 
…”. Esta provisão faculta o Congresso desenvolver, por meio de lei, as disposições contidas na Lei Suprema, 
dando deste modo a interpretação legislativa da mesma.
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cada caso concreto, em uma forma unilateral e caprichosa que atingiu sua expressam mais 
patética, arbitrária, irracional e arrogante no presente caso.
7 TERCEIRA INCONSTITUCIONAL: SE VIOLO O DIREITO DE DEFESA 
POR NÃO DISPOR DO TEMPO NECESSÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DA 
MESMA

Soma-se à falta de competência do Senado para regulamentar o impeachment na 
fase em que o mesmo deveria desenvolver-se ante a mesma, o estabelecimento de um 
processo sumaríssimo, com prazos, em especial, para o exercício do direito de defesa, que 
eram arbitrários e irracionais por serem exíguos. Com absoluta falta de critério jurídico, 
se afirmo absurdamente que, por não estarem estabelecidos na Lei Suprema, os mesmos 
poderiam ser definido livremente pelo Senado de acordo com o humor de seus membros.

Não se pode fingir que entre a notificação da acusação (aproximadamente 19 ho-
ras da quinta-feira 21 de junho) e meio-dia do dia seguinte, houve tempo suficiente. Isso 
afetou o adequado exercício do direito à ampla defesa, também consagrado a nível cons-
titucional, para este tipo de procedimento (cf. artigo 17 º, n º s 7 e 8, Cn.). Na verdade, 
esta disposição prevê que, em qualquer processo do qual possa derivar uma penalidade 
ou punição, a vítima deve dispor de “prazos indisponíveis para a preparação de sua de-
fesa” (art. 17, inc. 7, Cn.).

É verdade que a determinação “prazos indisponíveis”, admite alguma discrição, 
mas é claro que a avaliação da adequação ou inadequação dos prazos a serem concedidos 
deve ser feita tendo em conta critérios de razoabilidade que não pode evitar a referência 
a certos parâmetros tais como:

a) Outros prazos concedidos pela Constituição. Verbi gratia: o caso da interpelação, 
em que as perguntas respectivas devem ser comunicadas ao citado com uma an-
tecedência mínima de cinco dias (art. 193 Cn.). Esta é uma figura diferente, cujas 
eventuais consequências são menos onerosas, mas apesar disso o prazo fixado é 
concedido. Também é preciso ter em mente que, mesmo quando as mais altas au-
toridades podem ser submetidas a ele, dentro do Poder Executivo são os ministros, 
se concede um prazo muito mais amplo do que algumas horas.

b) Os prazos para os impeachments anteriores (1999, 2003) foram muito mais longos.

c) Os prazos para julgamentos e procedimentos especiais (por exemplo, nas ações de 
amparo o prazo para contestar a demanda é de três dias, no artigo 573 do Código 
de Processo Civil).
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d) O prazo de nove dias concedido para responder à acusação, no caso de julgamento 
de magistrados, procuradores e defensores públicos diante do específico por de-
sempenho de funções (art. 23, Lei 3759 / 09).

Assim mesmo, o tempo previsto para apresentar a defesa oral, foi escasso. A limita-
ção de duas horas, no máximo, constituí a falta da garantia do devido processo legal. Da 
mesma forma, o prazo para fazer as acusações e, em seguida, apresentá-las oralmente ao 
Senado (30 minutos), foi insignificante ao ponto de determinar a irrelevância desta fase.

Mais cruel do que sustentar que o Senado poderia estabelecer os prazos com abso-
luta liberdade por não estarem determinados pela Norma Máxima, é a alegação de que 
o artigo 17 da Constituição não se aplica ao impeachment, porque dele não pode derivar 
pena ou sanção. No presente caso, o raciocínio seria que o presidente Lugo foi afastado 
do cargo, mas como isso não poderia ser considerado como uma pena ou sanção (o que 
seria?) não se pode reivindicar a omissão do devido processo legal consagrado na referi-
da disposição. Este argumento não mereceria qualquer menção, se não fosse, porque foi 
formulado em artigos publicados em uma revista de direito de prestigio161.

Nós pensamos que carece de todo suporte lógico e jurídico afirmar que a remoção 
do cargo, como resultado de sua condenação em impeachment, não se qualifica como 
uma pena ou punição. No campo do direito administrativo há um amplo consenso de 
que a remoção do cargo, remoção ou destituição é uma sanção administrativa. Em nossa 
legislação, a Lei da Função Pública prevê a demissão como sanção disciplinar aplicável 
a infrações graves (art. 69 da Lei 1626-1600).

8 QUARTA INCONSTITUCIONAL: FALTA DE EMBASAMENTO JURÍDICO 
NA DECISÃO DO SENADO 

Após o processamento do impeachment, o Senado, atuando como o tribunal, não 
estudou o alegado e provado pelas partes, pois não houve debate a respeito. Nestas circuns-
tâncias, pode-se afirmar que tacitamente a sentença condenatória toma como fundamento 
as inconsistentes alegações formuladas pelos fiscais acusadores, cujas extremas limitações 

161  Véanse Bruno Fiorio C., “Juicio Político en Paraguay. Un análisis jurídico-objetivo y algunas refle-
xiones personales”, e Manuel Riera Domínguez, “El Juicio Político del Presidente del Paraguay”, em “La Ley” 
Revista Jurídica Paraguaia, Ano 35, N° 7, agosto de 2012. No segundo dos artigos mencionados, chega-se a 
afirmar o seguinte: “…Não foi necessário o direito a defesa, nem a participação de advogados, nem que se 
produzissem provas, nem qua houvesse alegações, nem foi correto falar de devido processo…” (p. 1026). O 
delírio em seu ponto extremo.
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já foram mencionadas acima. Praticamente de forma direta se procedeu a votação para 
condenar ou não o acusado162.

O impeachment não é equivalente a um voto de censura. O procedimento deno-
minado de impeachment, tal como está legislado na Constituição de 1992, dentro de 
um sistema presidencialista, exige que tanto a acusação como a condenação estejam 
baseadas na existência real de pelo menos um dos fundamentos previstos no artigo 225 
Cn., neste caso, o mal desempenho de funções. Levando as coisas com seriedade, não é 
suficiente obter o número de votos necessários para indiciar e condenar, porque não se 
trata de uma questão de confiança ou desconfiança política no governante, como ocorre, 
em um sistema parlamentarista, com o voto de censura. Neste caso, se provoca a queda 
do primeiro-ministro, colocado no cargo por designação e vinculado ao Parlamento, e 
não de um governante cujo cargo é de eleição popular direta.

Pelas razões expostas, podemos afirmar que a decisão do Senado que declarou que 
declarou a culpabilidade do presidente, Fernando Lugo Méndez, e lhe removeu do cargo, 
é um ato manifestamente arbitrário e, portanto, inconstitucional.

9 IMPEACHMENT, PROCESSO JUDICIAL, JULGAMENTO SUBMETIDO A 
NORMAS JURÍDICAS

Tentando justificar a forma como se procedeu o “golpe de Estado parlamentarista 
sumaríssimo” (José Mujica, presidente do Uruguai), alguns têm argumentado que o im-
peachment não é um processo judicial, ou seja, não equivale a um julgamento realizado 
perante órgãos jurisdicionais. Isso é verdade no sentido de que não se pode esperar pretender 
submete-lo às normas que regem o processo de conhecimento ordinário, especialmente 
pela amplitude dos prazos que comtempla e, até mesmo, as regras previstas para outros 
tipos de processos judiciais.

Mas daí a pretender que o processo de impeachment seja um tipo de julgamento 
não sujeito a qualquer norma de direito ou que só pode ser regulado por normas ad hoc 

162  Votaram a favor da sentença de condenação, os senadores do Partido Colorado-ANR, o Partido Libe-
ral Radical Autêntico, o Partido UNACE, e o Partido Pátria Querida, todos partidos conservadores de direita, 
divergentes ideológicos do Presidente Lugo. Votaram pela absolvição: Luis Alberto Wagner, Carlos Filizzola, 
Sixto Pereira y Alberto Grillón. Deve-se destacar os votos de Desirée Masi, do PDP, entre Deputados; e de 
Blas Llano, Efraín Alegre e Enzo Cardozo, entre Senadores. Estes três foram ministros de F. Lugo e votaram 
pela condenação. O último deles o foi até quinta-feira 21 dia em que renuncio; na sexta-feira 22 reassumiu sua 
cadeira na Câmara de Senadores por votar no sentido indicado.
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ditadas pelo próprio órgão julgador, com amplo poder discricionário, existe uma distância 
entre a verdade e a mentira.

Na verdade, como resulta do que é afirmado acima, o processo de impeachment 
está sujeito a normas legais. A primeira delas é o artigo 225 da Constituição, a qual se 
acrescenta o artigo 17 do mesmo corpo, ou seja, regras de máximo alcance. Também se 
aplicam, por analogia, certas regras de legislação secundária e alguns princípios de direito. 
Além disso, o Congresso pode (e deve) emitir uma lei que regulamenta o impeachment 
e pormenorize as normas constitucionais.

10 PAPEL DAS FORÇAS ARMADAS

A Lei Suprema estabelece que compete as Forças Armadas da Nação, como parte 
de sua missão, “defender as autoridades legalmente constituídas” (art. 173 Cn.). Deve 
ser entendido que a ameaça ou o ataque contra autoridades legítimas, torna necessária 
sua defesa, pode advir de fora dos órgãos governamentais ou de quaisquer destes órgãos, 
como aconteceu nos eventos de junho passado.

Assim, em tais circunstâncias e com base nos requisitos da referida disposição 
constitucional, pode-se argumentar que uma intervenção militar destinada a impedir a 
submissão do Poder Executivo pelo Congresso, não constituiu uma atuação violadora do 
ordenamento supremo, senão a obrigação de cumprimento de uma função que integra a 
missão daqueles que estão sob o Estado de Direito163. 

11 A SITUAÇÃO DE FEDERICO FRANCO

Federico Franco assumiu a presidência da República, como resultado de uma ação 
inconstitucional do Congresso. Na verdade, ele foi eleito como vice-presidente nas elei-
ções populares, mas o seu acesso ao cargo mais alto na ordem de sucessão, deve-se a uma 
vacância no Poder Executivo produzida sob circunstâncias normais e não provocada por 
golpe de Estado disfarçado de impeachment.

163  Não se deve esquecer que, com poucos meses de antecedência, foi a mesma Câmara de Senadores que 
pretendeu subjugar o Judiciário, ao tentar decapitar Corte Suprema de Justiça pela via da não confirmação de 
sete de seus integrantes. Em mais de uma ocasião, dita câmara se atribuiu erroneamente o poder de confirmar 
ou não os ministros da mais alta corte.
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Consequentemente, Franco não tem legitimidade de origem (como presidente) e, na 
terminologia da Constituição (art. 138 Cn.), é um usurpador do título do Poder Executivo.

Assim, contra seu governo se pode exercer o direito de resistência à opressão nas 
formas previstas na Lei Fundamental (cf. artigo 138 Cn.).

12 A DECISÃO DO SENADO É UMA QUESTÃO JUSTIÇÁVEL OU NÃO?

A justiciabilidade da decisão do Senado, em virtude da qual o presidente Lugo é 
afastado do cargo, isto é, sua revisão judicial, deve ocorrer mediante o controle de cons-
titucionalidade da mesma, no âmbito da respectiva ação.

Sob a lei paraguaia, não há dúvida alguma a priori ou em abstrato que tal decisão 
possa ser considerada como não justiçáveis.

O Artigo 12 da Lei N °. 609/95 que organiza a Corte Suprema de Justiça dispõe o 
seguinte: rejeito “in limine”. Não se dará tramitação à ação de inconstitucionalidade em 
questões não justiçáveis... “. Isto significa que em cada ação ajuizada, o órgão julgador 
(ou seja, a Corte Suprema), deve decidir, inicialmente, se se trata ou não de uma questão 
justiçável, e, em caso afirmativo, deve ser rejeitada in limine. Porém, é a Corte Suprema 
de Justiça o único órgão com faculdade para pronunciar-se sobre o tema, de modo que, as 
declarações de parlamentares, de outras autoridades ou de outros órgãos governamentais 
na melhor das hipóteses podem ser consideradas como opiniões, cujo valor depende da 
credibilidade intelectual de quem a emite.

No caso do presidente Lugo, a Corte Suprema de Justiça agiu corretamente ao dar 
prosseguimento ação de inconstitucionalidade promovida contra a decisão do Senado 
que lhe destituiu do cargo.

13 DIFERENÇAS ENTRE OS RECENTES IMPEACHMENTS

Relativamente a este tema se faz necessária uma análise política. O impeachment 
realizado em março de 1999 contra o então presidente Raúl Cubas Grau, não foi senão o 
fim de um confronto entre dois setores de extrema direita do Partido Colorado (o “argañis-
mo” liderada por Luis María Argaña, e “oviedismo” liderada por Lino César Oviedo), e a 
forma em que se resolveram as diferenças circunstanciais com o triunfo do primeiro setor.

As pressões políticas a que foram submetidos aos ministros da Corte Suprema de 
Justiça, após a assunção da presidência da República por Nicanor Duarte Frutos (Agosto 
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de 2003), e do impeachment a que foram submetidos três deles, obedeceram a uma razão 
mais simples, pequena e prosaica: criar espaços e depois preenchê-los com as pessoas que 
estavam mais comprometidos com aqueles que controlavam o poder político.

O impeachment do presidente Fernando Lugo, em junho de 2012, teve conotações 
diferentes do que os anteriores e, inclusive, inéditas na história do Paraguai. Sua destituição 
não foi apenas uma ruptura institucional, mas foi uma derrota popular. A direita vitoriosa 
conseguiu deter as emergentes ações de um governo progressista e garantiu que em 2013 
não ocorreria um crescimento dos setores favoráveis a essa tendência. Afastar Lugo do 
poder era essencial para reduzir significativamente os efeitos das chances eleitorais da 
esquerda. Agora, a disputa se dará entre os setores conservadores.

Essa direita vitoriosa (integrada pelos “partidos golpistas”: Partido Colorado, NRA, 
PLRA, UNACE, PPQ, PDP), ideologicamente contra Lugo, controla 93% das cadeiras 
em ambas as casas do Congresso e durante seus quase quatro anos de governo, se cons-
tituiu em um obstáculo intransponível. Esta composição das câmaras explica o elevado 
número de votos, tanto para a acusação como para a condenação do presidente Lugo.

Na verdade, o que foi feito sob a roupagem de impeachment é mais um episódio na 
luta de classes dentro da sociedade paraguaia, episódio em que os parlamentares como 
representantes das classes dominantes, abortaram um emergente processo de mudança 
em benefício das classes populares.

14 O DESPERTAR DOS MÁGICOS

Imediatamente após o triunfo conservador e das medidas impostas ao Paraguai inter-
nacionalmente, surgirão nas invocações da mídia de massa slogans como “tradição, família 
e propriedade”, ao mesmo tempo em que reivindicava a “ordem católica tradicional” e 
se condenava a teologia da libertação, a “neo subversão esquerdista” e o “socialismo do 
século XXI”, definida como “metamorfose do comunismo”.

O Conselho Municipal da Cidade do Leste adoptou a delirante decisão de remover 
um busto de Simón Bolívar como repúdio ao governo venezuelano. O setor mais con-
servador da Igreja Católica se manifestou contra o governo anterior e em favor da nova 
situação, através do Presidente de Conferência Episcopal do Paraguai (CEP), monsenhor 
Claudio Jiménez, e do Bispo da Cidade do Leste, Rogelio Livieres, principalmente.

Os Representantes da Associação Rural do Paraguai (ARP), a Federação de Indús-
tria, Produção e Comércio (FEPRINCO), a União Industrial Paraguaia (UIP) e a União 
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da Associação da Produção (UGP), integrantes do autodenominado “setor produtivo”, 
apressaram-se em manifestar sua satisfação com a nova ordem.

Os principais meios de comunicação, especialmente o jornal ABC, tornou-se porta-
-voz do novo governo e implacáveis críticos do anterior.

A indignação ante a situação criada motivou as seguintes declarações: “Apenas alguns 
idiotas ou golpistas declarados como Claudio Giménez, seus compadres e insignificantes 
obcecados como Aldo Zuccolillo, podem exercer ou acreditar na versão de possibilidade 
de repetição do massacre de 99, para justificar sua aberta traição aos mais sagrados inte-
resses da nação e o crime cometido contra a vontade soberana do povo do Paraguai”164.

164  Palavras de José Rodríguez, dirigente sem-terra, Última Hora, 10 de setembro de 2012. Claudio Gi-
ménez, Presidente da Conferência Episcopal Paraguaya, e outros bispos, no dia previsto para o julgamento 
foram junto a Lugo a Mburuvicha Roga (residência presidencial), para solicitar sua renuncia a fim de evitar 
um eventual derramamento de sangue como consequência da eventual repressão da manifestações partidárias 
do presidente. Zucolillo é o proprietário e director do jornal ABC, o qual adotou uma posição decididamente 
favorável a destituição de Lugo.



”O que me mantém” – Desenho
Rafael Neto –  Aula de Artes na EPA
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14 AS DROGAS, A COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL E OS DIREITOS 
HUMANOS NA AMÉRICA LATINA

Edison Tabajara Rangel Cardoso165

Resumo:
As drogas se destacam hoje na América Latina e Caribe, Entre os principais vetores de desarmo-
nia social, geradoras de conflitos e riscos nas diversas áreas do conhecimento e comportamento 
humano, com repercussões sociais, políticas, econômicas e culturais, sob proporções geopolíticas 
transnacionais. A busca da diminuição da oferta e demanda sobre drogas, exige das gestões públi-
cas internacionais, não somente celebrar acordos de cooperação internacionais, mas efetivamente 
integrar políticas integrativas e cooperativas entre os países signatários. Tal medida se constitui com 
harmonizador de seus ambientes e assegurar os direitos humanos violados pela falta de informação 
e atenção integral aos cidadãos submetidos aos efeitos das substâncias lícitas ou ilícitas, além da re-
pressão do narcoterrorismo imposto às comunidades. O Brasil, como signatário, passou a assumir 
compromisso importante na América Latina e Caribe, na busca de construção de políticas públicas 
para a harmonia e integração internacional no enfrentamento da diminuição da oferta, da demanda 
e atenção integral ao cidadão usuário e dependente de drogas. O desafio é a criar a cultura de inte-
gração cooperativa das potencialidades e prioridade política em assumir compromisso prioritário 
entre os países, para se anular o vetor de risco que as drogas promovem aos direitos humanos, sob 
uma postura de efetivo controle social entre os parceiros internacionais. Adotou-se um raciocínio de 
ordem descendente, de análise do geral para o particular, chegando-se a uma conclusão. Urge uma 
postura dos gestores públicos internacionais, globalizarem os instrumentos jurídicos e protocolos 
nas diversas áreas do conhecimento conexo ao tema drogas.

Palavras-chave:
Cooperação internacional, cultura de controle e integração de potencialidades, gestão globalizada, 
gestão integrada e cooperativa, políticas públicas sobre drogas.

165  Graduado no Curso de Formação de Oficiais da Brigada Militar do Rio Grande do Sul – Academia de 
Polícia Militar, Pós-Graduado no Curso de Gestão de Segurança Pública com Cidadania da ULBRA/Canoas 
RS, Tenente-Coronel da Brigada Militar, Assessor de Segurança Institucional do Ministério Público do RS, 
Presidente do CONED/RS – Conselho Estadual de Políticas Sobre Drogas do Estado do Rio Grande do Sul, 
e-mail rangel@brigadamilitar.rs.gov.br
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A disposição geográfica das Américas, a habilita como polo de atração, registrado 
através da história da imigração, pois praticamente une os hemisférios. As dinâmicas de 
culturas migratórias trouxeram com sigo, um cadinho de história construída de valores e 
costumes das mais diversas raízes culturais e seus legados.

Em um mundo contemporâneo, de comunicação e informação em tempo real, as 
culturas se fundem e o conhecimento se propaga em frações de segundos, em prol ou em 
desfavor do coletivo, como a propagação de micro-organismos em um corpo. 

As relações entre culturas transcendem fronteiras físicas e do conhecimento, onde 
o legado deste cadinho de cultura trás consigo, uma tendência mercantil, associado a um 
valor objetivo, econômico e de preferência lucrativo. 

O mundo das drogas lícitas ou ilícitas, trás consigo esta essência mercantil. As jus-
tificativas de uso e abuso são inteligentes, criativas, articuladas e falaciosas. 

Na esfera comercial lícita, há de se questionar, dentre o rol das necessidades huma-
nas, a infinidade de títulos das indústrias farmacêuticas e propaganda, indutora da auto-
medicação, tornando-se fator de risco à saúde pública. Na mesma linha de raciocínio, se 
alinham os mercados do tabaco e assemelhados e a da bebida alcoólica, o qual dispensou 
comentários sobre os danos intangíveis que causam a toda espécie humana, registrados 
através dos órgãos públicos de saúde, assistência social, previdência e segurança pública. 

No espectro do narcoterrorismo, evolução do narcotráfico, agora com ações que 
atentam contra a vida de pessoas e grupos rivais e de pessoas de determinadas instituições, 
a exemplo do que ocorre atualmente no México, e de forma muito subliminar no Brasil. 

Sob a ótica de mercado, a produção está movida pela lei da oferta e demanda de 
drogas, numa espécie de grande mercado virtual, sustentado pelos grandes financiadores 
do tráfico, orquestrado por uma teia de corrupção, ainda intangível. Tais fatos transpare-
cem a plena violação de direitos humanos na América Latina, conexos ao tema drogas.

2 CONVENÇÕES INTERNACIONAIS SIGNIFICATIVAS PARA O 
CONTROLE SOBRE DROGAS

As drogas são registradas durante a história do desenvolvimento humano, se cons-
tituindo em vetor de risco global à espécie humana, passando a constar na agenda inter-
nacional do Sistema Internacional de Controle de Drogas.

Registros de nossa história contemporânea relatam sobre uma droga, originária da 
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papoula, o ópio, o qual motivou dois conflitos entre britânicos e chineses: a primeira e a 
segunda Guerra do Ópio (Primeira de 1839-1842 e a segunda de 1850-1860).

O cenário internacional, desde a criação da Comissão de Xangai, era limitado, pois 
não havia o entendimento de todos os países ligados à questão das drogas. Surgindo a Or-
ganização das Nações Unidas (ONU), no de 1945, esta assume a responsabilidade de unir 
os esforços mundiais para lidar com o fenômeno das drogas. Dentre os resultados constam 
os Protocolos do Ópio em 1946, 1948 e 1953. Logo surgem as Convenções Internacionais 
de 1961, 1971 e 1988, que consolidariam o Sistema Internacional de Controle de Drogas. 

No ano de 1961, a Convenção Única sobre Entorpecentes da ONU, registra como 
signatários 184 países, sob a essência da questão das drogas controladas, sistematizando 
medidas de controle internacional, restringindo a disponibilidade de drogas narcóticas 
e substâncias psicotrópicas para uso restrito médico e científico. A morfina e a codeína 
são exemplos de substâncias elaboradas a partir do ópio e que, apesar de deterem finali-
dade analgésica na medicina, podem levar à dependência e causar problemas de saúde.

Após, no ano de 1971, a Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas, complementou 
a Convenção de 1961, estabeleceu um sistema de controle internacional para substâncias 
psicotrópicas, suprindo o omitido na Convenção Única de 1961, atualizando para o surgi-
mento de novas substâncias, como os barbitúricos, as anfetaminas e os benzodiazepínicos. 
Nessa Convenção foram incluídas medidas gerais sobre o tráfico e o abuso de drogas.

Em 1988, é construída a Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de 
Substâncias Psicotrópicas, sugerindo ações efetivas de fiscalização e repressão ao tráfico de 
drogas, métodos contra a lavagem de dinheiro e o fortalecimento do controle de precurso-
res químicos. Incentivou a cooperação internacional, troca de informações e comunicação 
para a detecção de meios de transporte, informação quanto à situação e tendências internas 
da oferta e demanda, identificação de traficantes, fiscalização e vigilância, além do fluxo 
de extradição de traficantes de drogas, seu transporte e procedimentos de transferência.

No ano de 1998, durante a Sessão Especial da Assembleia Geral da ONU sobre 
o problema mundial das drogas (UNGASS), foi emanada a Declaração dos princípios 
orientadores da redução da demanda, não somente sobre a oferta. O objetivo foi de atribuir 
maior importância à prevenção e atenção integral ao usuário ou dependente de drogas. 
Na ocasião houve o comprometimento dos países em reduzir a oferta e a demanda de 
drogas até o ano 2008, por meio de políticas que equilibrem as políticas de redução da 
demanda e redução da oferta. 

Os acordos de cooperação bilaterais celebrados pelo Brasil demonstram uma 
construção estratégica global para a redução da oferta e demanda sobre drogas, de forma 
complementar e associadas.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As nações da América Latina e Caribe, reconhecem que não é suficiente se preocupar 
apenas com a situação de seu país, pois os efeitos e danos conexos são transnacionais que 
afetam diretamente aos direitos humanos, interferindo na harmonia de seus ambientes. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização dos Estados Ameri-
canos (OEA), a partir da segunda metade do século XX, passaram a construir um olhar 
sistêmico no estabelecimento de diretrizes de ação conjunta por intermédio de acordos 
internacionais de cooperação técnica e financeira para o controle de drogas, em diversos 
ensaios e esforços, notadamente na Colômbia, Bolívia, Peru, Paraguai e Brasil.

O Sistema Internacional de Controle de Drogas, atingirá os resultados esperados 
com políticas internacionais, voltadas para a redução da demanda de drogas. Há de se 
associar a estes eixos, políticas de prevenção, tratamento e reinserção social das pessoas 
usuárias e dependentes de drogas, principalmente no ambiente de trabalho e às famílias.

A busca da diminuição da oferta e demanda sobre drogas, exige das gestões pú-
blicas internacionais, não somente celebrar acordos de cooperação internacionais, mas 
efetivamente integrar políticas integrativas e cooperativas entre os países signatários. 
Tal medida se faz necessárias para harmonizar seus ambientes e assegurar os direitos 
humanos violados pela falta de informação e atenção integral aos cidadãos submetidos 
aos efeitos das substâncias lícitas ou ilícitas, além da repressão do narcoterrorismo im-
posto às comunidades. 

O Brasil, como signatário, passou a assumir compromisso importante na América 
Latina e Caribe, na busca de construção de políticas públicas para a harmonia e integração 
internacional no enfrentamento da diminuição da oferta, da demanda e atenção integral 
ao cidadão usuário e dependente de drogas. 

O desafio é a criar a cultura de integração cooperativa das potencialidades e priori-
dade política em assumir compromisso prioritário entre os países, para se anular o vetor de 
risco que as drogas promovem aos direitos humanos, sob uma postura de efetivo controle 
social entre os parceiros internacionais. 

Urge uma postura dos gestores públicos internacionais, globalizarem os instrumen-
tos jurídicos e protocolos nas diversas áreas do conhecimento conexos ao tema drogas. 

De forma propositiva podemos citar algumas medidas importantes, de alinhamen-
tos e atualizações, já consignados em Convenções e Acordos de Cooperação Bilaterais 
e multilaterais para a América Latina e Caribe:

1. Controle efetivo dos precursores químicos dos países produtores de tais substâncias 
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químicas, necessárias para o refino da cocaína e seus derivados, através do controle 
de notas fiscais eletrônicas. Tal medida possibilitará o efetivo controle fiscal, desde 
a produção, transformação, transporte até o destinatário, evitando fraudes fiscais e 
desvios de seu uso original;

2. Promoção de encontros internacionais dos serviços de vigilância sanitária para atua-
lização de listagem de substâncias e seus derivados, causadores de dependência, 
não figurados no rol de fármacos e da indústria de transformação, constantes nos 
anexos de instrumentos convencionados. Tal medida possibilitará, uma padroniza-
ção, se evitando a autorização divergente entre os países signatários, na produção 
e comércio substâncias proscritas, que causem dependência;

3. Priorizar ações preventivas públicas possibilitando às comunidades opções de es-
paços de lazer e cultura, para que a comunidade possa “administrar o tempo livre”, 
na busca de qualidade de vida;

4. Incentivar a formação e estabelecimento de atividades e serviços de educação não 
formal, a exemplo de Clubes e Serviços, Movimento de Escoteiros e Bandeirantes, 
voluntariado e de Lideranças Comunitárias (Grêmio de Estudantes, Clube de Mães, 
Centros Comunitários e outros);

5. Incentivar a produção científica, através da criação de Centros de Referência, junto 
aos estabelecimentos de Ensino Superior do país, no Brasil sob a orientação da 
SENAD – Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas;

6. Incentivar a criação de Centros e Informações sobre Drogas, a exemplo do Brasil, 
o VIVAVOZ – 132;

7. Criação de Conselhos Municipais de Políticas sobre Drogas.

Destarte, permita uma reflexão que a práxis, quando integrante da administração 
do Presídio Central de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, no ano de 1998, pro-
porcionou ouvir as expressões de uma pessoa reclusa, por tráfico de drogas: “...quando 
não há regra, cada um faz a sua...”, e “...não esqueça, traficante e usuário é envolvente, 
criativo, inteligente, egoísta e mentiroso...”. 
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15 A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E 
A CAPITAL GAÚCHA NA ROTA DA 
OPERAÇÃO CONDOR

Adão Villaverde166

Resumo:
A tarefa de resgatar a trajetória da violação dos direitos humanos, notadamente na época recente de 
regimes ditatoriais no Brasil e na América Latina, nos anos 1970 e 1980, impõe-se à toda sociedade 
comprometida com a democracia para garantir que tais atos jamais voltem a acontecer.
Creio que ao Parlamento, instituição nobre do Poder Legislativo e aos parlamentares, com sua hon-
rosa delegação pública, ainda com maior razão, esta incumbência é obrigatória e necessária para 
preservar a correção da própria história do Brasil e dos brasileiros. 
Pessoalmente para mim, pertencente à geração que compartilhou a resistência à ditadura, a luta 
pela redemocratização e o projeto pela reconstrução do Brasil, a missão se reveste, ainda, de uma 
responsabilidade comprometida com os que tombaram sob a violência dos coturnos e punhos de seda.
Por isso, no âmbito da Assembleia Legislativa, dedico parte considerável de meu mandato a iluminar 
este passado, sem deixar que a barbárie seja soterrada pelo esquecimento ou pela manipulação das 
versões. E, sobretudo, para auxiliar no desvendamento da verdade oculta nas sombras dos anos de 
chumbo que tanto castigaram nosso continente.   
As recentes conquistas da democracia, com a implementação das Comissões Estadual e Nacional da 
Verdade e com a criação de um grupo específico voltado a investigar a Operação Condor, provam 
que a sociedade clama pelo esclarecimento dos crimes e das barbáries cometidos no Brasil durante 
o regime ditatorial.  
“A Assembleia Legislativa e a capital gaúcha na rota da Operação Condor” é um artigo em que 
procuro aprofundar essa temática, estimular uma reflexão acerca dos tristes casos de repressão, 
tortura e morte que penalizaram o Brasil e impactaram todo o nosso continente e atualizar o papel 
do Parlamento gaúcho na manutenção e garantia da democracia. 
 
Palavras-chave:
Comissão da Verdade, democracia, direitos humanos, ditadura, golpe militar, Lei da Anistia, liber-
dade, Operação Condor, parlamento, poder legislativo, resistência democrática.

 

166  Deputado estadual, professor, engenheiro e ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio 
Grande do Sul
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A morte do ativista uruguaio Universindo Diaz no dia 2 de setembro de 2012, em 
Montevideo (Uruguai), não chegou a surpreender amigos e conhecidos que acompanha-
vam a sua dura batalha contra o câncer que enfrentava nos últimos meses, depois de pas-
sar por um transplante de medula e chegar ao nível zero de glóbulos brancos no sangue. 
Mas antecipou a reflexão insuprimível dos acertos de contas que temos que fazer com 
nossa própria história.

Aos 60 anos, o pai de Carlos Iván Rodríguez Trías, filho da sua ex-mulher Ivonne 
Trías, encerrava um ciclo de vida, sem que quitássemos a imensa dívida contraída pelos 
algozes das ditaduras armadas do continente acumpliciadas na tenebrosa Operação Condor 
que, em 1978, sequestraram e torturaram barbaramente Universindo e Lilian Celiberti, 
detidos com os filhos pequenos dela, Camilo e Francesca, então com oito e três anos, 
em um apartamento da rua Botafogo, no bairro Menino Deus, no território brasileiro de 
Porto Alegre.

Trinta e dois anos depois, no dia 27 de janeiro de 2010, novamente em Porto Alegre, 
durante o lançamento da coletânea “A ditadura da Segurança Nacional no Rio Grande 
do Sul – 1964 – 1985 – História e Memória” que tivemos a honra de editar quando na 
presidência da Escola do Legislativo Deputado Romildo Bolzan em parceria com o Ins-
tituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), Universindo recebeu o DVD que acompanha a obra. Conversei longamente 
com ele, especialmente sobre os novos ares que sopram no Uruguai sob a presidência da 
Frente Ampla, primeiro com Tabaré Vázques, hoje com Pepe Mujica.

Os animadores tempos atuais do Uruguai aparentemente ajudavam-no a esquecer a 
parte mais dolorosa daquele passado. Mas para o homem que tinha se transformado em 
historiador respeitado, trabalhando no Departamento de Investigacion de la Biblioteca 
Nacional del Uruguay, os velhos tempos eram vistos com o distanciamento crítico possível.

Universindo não era mais o jovem revolucionário de olhar assustado e apreensivo 
que os jornalistas gaúchos Luiz Claudio Cunha e João Batista Scalco conheceram depois 
daquele dia 17 de novembro de 1978 quando ingressaram através da porta aberta por Li-
lian no apartamento que lhes servia de cárcere e era controlado por policiais brasileiros 
junto com uruguaios agindo ilegalmente no solo portoalegrense.

Pressionada por armas apontadas para sua cabeça, Lilian tentou despistar os repórte-
res da revista Veja, mas Cunha e Scalco perceberam que algo errado estava acontecendo. 
E foi esta inesperada intervenção da imprensa que teve ampla repercussão internacional 
que acabou evitando que o casal fosse incluído na imensa lista de desaparecidos, que 
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sumiam para sempre nas águas do Oceano Atlântico ou do Rio da Prata e nos cemitérios 
clandestinos do consórcio armado da Operação Condor.

Mas como Lilian e muitos outros, Universindo utilizou sua sobrevivência como 
um legado para lembrar, sempre, a extrema importância do embate contra a ditadura na 
América Latina - que ainda hoje se impõe como imprescindível para a obrigatória reve-
lação da verdade plena sobre nossa história.

Esta etapa mais triste do passado de Universindo está, como foi escrito por ele 
mesmo, no volume 3 de “A Ditadura de Segurança Nacional no Rio Grande do Sul” que 
tem o subtítulo de “Conexão Repressiva e Operação Condor”.

No texto que inicia na página 179 e vai até a 204, com o titulo de “Todo está car-
gado en la memoria, arma de la vida e da la historia”, o uruguaio refaz, em detalhes, sua 
jornada de horrores em Porto Alegre e no Uruguai. Sua narrativa encerra, contudo, com 
uma promessa de fé e esperança.

“Levo comigo a obrigação de não esquecer. Com a minha dupla condição de ex-
-sequestrado e historiador tenho o compromisso de resgatar do esquecimento os fatos do 
passado que está presente, a existência daqueles companheiros e companheiras, daquela 
belas utopias, daqueles projetos que tentaram apagar através do terrorismo de Estado. Levo 
também comigo a calidez do afeto e a força da solidariedade recebida que compromete”.  

Mesmo após ter identificado o câncer em janeiro, o historiador mantinha intactos 
seus planos de publicação de livros e criação de documentários. Com a abertura dos ar-
quivos da repressão uruguaia, procurava por informações sobre as vítimas da ditadura, 
na incansável tarefa de resgatar a história dessa época sombria no Uruguai e nos países 
vizinhos. Apesar de torturado ao longo dos cinco anos em que passou preso, Universindo 
não demonstrava revolta.

Entrou com um processo contra seus algozes ainda durante a ditadura. A ação foi 
bloqueada pela anistia uruguaia, mas o atual presidente, José Pepe Mujica, permitiu a 
reabertura das 80 investigações sobre crimes no período de exceção. Um deles é justa-
mente de Universindo e sua companheira do Partido por la Victoria del Pueblo (PVP, 
tupamaro), Lílian Celiberti. 

No mesmo terceiro volume da obra que representa uma inestimável contribuição da 
Assembleia Legislativa à recuperação da história dos direitos humanos e da democracia no 
Estado, depoimentos assinados por Flavio Koutzii e Flávia Schilling - que escaparam das 
garras do Condor - e textos de historiadores, cientistas políticos e jornalistas, esmiuçam 
as operações criminosas das solidárias e cooperativadas ditaduras do Cone Sul.

Pode-se dizer que Porto Alegre entrou de fato na rota da Operação Condor em 17 de 
novembro de 1978, exatamente quando se consumou o sequestro de Lilian e Universindo. 
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Perseguidos pela ditadura militar do Uruguai, foram capturados por policiais gaúchos, 
chefiados pelo delegado Pedro Seelig, e agentes uruguaios que tiveram permissão para 
entrar no território brasileiro. À época não se imaginava que o sequestro era uma típica 
ação da Condor, a aliança secreta criada pelas ditaduras para caçar opositores políticos 
sem respeitar as fronteiras físicas ou institucionais entre as nações. Imaginou-se que fos-
se apenas uma cooperação eventual entre o brasileiro Departamento de Ordem Política 
e Social (Dops) e a Companhia de Contra-informações do exército uruguaio. Lílian e 
Universindo foram torturados em Porto Alegre na primeira etapa do ritual Condor. Na 
segunda fase, foram trasladados ao inferno dos calabouços do Uruguai.

A operação foi uma aliança político-militar entre os regimes ditatoriais de cinco 
países da América do Sul - Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai -, com a coope-
ração dos Estados Unidos. O objetivo era coordenar a resistência às ditaduras e eliminar 
líderes de esquerda considerados “subversivos” que militavam nos cinco países.

Organizada no final de 1975, em Santiago do Chile, a Operação Condor sistematizou 
as cooperações eventuais já existentes entre as ditaduras do Cone Sul. O general Augusto 
Pinochet entendia que os governos fardados deveriam agir de forma articulada contra o 
que julgava ser a “ameaça internacional do comunismo”. Agindo além das fronteiras, a 
Condor assassinou um ex-presidente de República (o boliviano Juan José Torres), dois 
parlamentares uruguaios (Zelmar Michelini e Héctor Gutiérrez Ruiz), um general e ex-
-ministro (o chileno Carlos Prats), um ex-chanceler (o chileno Orlando Letelier) e cen-
tenas de opositores políticos.

 

2 OS TRÊS “FLÁVIOS”

Com a mesma proximidade geográfica continental que nos ligou tristemente a Lilian 
e Universindo, três gaúchos de prenomes coincidentes percorreram o caminho inverso, 
quando foram submetidos às agruras das prisões do Uruguai e da Argentina sob a mesma 
chancela dos filhotes de coturnos do Condor.

Aos três “Flávios” prestamos uma obrigatória, necessária e singela homenagem 
no Parlamento gaúcho em 25 de março de 2008 quando, por iniciativa de meu manda-
to, propusemos um Grande Expediente especial dedicado a louvar a trajetória dos que 
resistiram à ditadura.

Abordamos, então, a temática intitulada da “Da resistência à ditadura, à anistia e 
à redemocratização”, destacando episódios marcantes da história recente do Brasil e da 
América do Sul, a partir do combate à ditadura militar instalada em 1964.
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Além da coincidência do mesmo prenome, os três foram perseguidos pelos brasi-
leiros e presos em países vizinhos nos anos 70. A professora universitária da USP Flávia 
Schiling e o jornalista e escritor Flávio Tavares foram encarcerados no Uruguai, enquanto 
o ex-deputado Flavio Koutzzi foi preso na Argentina, onde já estava exilado.

Flávio tinha 10 anos quando chegou ao Uruguai acompanhando seu pai, Paulo 
Schilling, que foi exilado do Brasil pelos militares que comandaram o golpe de 31 de 
março de 1964. Aos 18 anos, em 24 de novembro de 1972, a adolescente de Santa Cruz 
do Sul foi presa em Montevidéu acusada de militância clandestina no grupo político tupa-
maros. Neste momento a ditadura ainda não havia se instalado oficialmente no Uruguai, 
onde teve início apenas em julho do ano seguinte, 1973. Mas um mês antes, em junho de 
1973, foi retirada do presídio de Punta Rieles e levada para sucessivos quartéis, por mais 
de três anos quando viveu em regime de calabouço, incomunicação total, humilhações e 
castigos corporais. Oito anos depois, foi libertada em 14 de abril de 1980, depois de uma 
campanha nacional que atingiu grande visibilidade. Formada em Pedagogia pela PUC de 
São Paulo (em 1986), Flávia fez mestrado em Educação pela Universidade Estadual de 
Campinas, em 1991, e doutorou-se em Sociologia também pela USP, onde hoje trabalha 
como professora da Faculdade de Educação. Autora dos livros “Querida Liberdade” e 
“Querida Família” que retratam seu tempo de prisão, Flávia tem uma produção consis-
tente e volumosa de artigos e publicações acadêmicas, tornando-se uma referência nas 
áreas onde atua. Mora em São Paulo capital.

Koutzii nasceu em 20 de março de 1943 em Porto Alegre, onde vive hoje. Estudou no 
Colégio de Aplicação e, nos anos 60, ainda estudante de Economia da UFRGS, participou 
da fundação do Partido Operário Comunista (POC). A perseguição à militância obrigou-o 
a deixar o Brasil em 1970. Na Argentina, voltou a enfrentar a repressão e esteve preso de 
1975 a 1979. Libertado graças a uma campanha internacional de solidariedade, exilou-
-se na França, de onde retornou para o Brasil em 1984. Sobre a dramática experiência 
nos cárceres dos presos políticos da Argentina, escreveu o livro “Pedaços de Morte no 
Coração”, tese de sociologia defendida na École des Hautes Études en Sciences Sociales, 
na Sorbonne, em Paris. Em 1998, Koutzii foi eleito deputado estadual pela terceira vez, 
depois de três anos como chefe da Casa Civil de Olívio Dutra. Na campanha de 2002, o 
deputado completou 40 anos de atividade política. Em 2005 e 2006, foi o líder da ban-
cada petista na Assembleia. Além do livro “Pedaços de morte no coração”, é autor de 
incontáveis textos de elaboração e reflexão política.

Tavares é natural de Lajeado (RS), onde nasceu em 1934, é advogado, escritor, 
jornalista e professor universitário. Aos 20 anos, foi eleito presidente da União Estadual 
dos Estudantes. No início dos anos 60 foi comentarista político da Última Hora.
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Cobriu no Palácio Piratini, em agosto e setembro de 1961, os episódios de resistência 
da campanha da Legalidade liderada pelo então governador Leonel Brizola. Em 1964 foi 
preso pela primeira vez, em Brasília, onde integrava o grupo fundador da Universidade 
de Brasília. Em 1967, quando era coordenador operacional do Movimento Nacionalista 
Revolucionário, foi preso pela segunda vez, acusado de ser o mentor de uma guerrilha 
no Triângulo Mineiro conhecido como “o doutor Falcão”. Dois anos depois, foi nova-
mente preso, desta vez por participar de uma operação no Rio de Janeiro que libertou 
nove presos políticos da penitenciária Lemos Brito. Saiu da prisão, em 1969, em troca do 
embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Charles Elbrick. Exilou-se no México, onde 
trabalhou no jornal Excelsior, e depois na Argentina, onde se tornou correspondente do 
mesmo jornal, além jornais de São Paulo. Em 1977, preso em Montevideo, foi mantido 
em cárcere privado por 195 dias, dos quais 27 dias vendado e algemado. Foi libertado 
em janeiro de 1978 depois de uma campanha internacional impulsionada pelos jornais 
Excelsior e Estadão. Foi para Lisboa e só retornou ao Brasil em outubro 1979. É autor 
dos livros “Memórias do Esquecimento” e “O dia em que Getúlio matou Allende” (com 
os quais conquistou o Prêmio Jabuti de Literatura em 2000 e 2005) de “O Che Guevara 
que conheci e fotografei” (de 2007) e de “O Golpe Derrotado” sobre o Movimento da 
Legalidade (de 2012). Vive em Búzios, no Rio de Janeiro, e assina coluna dominical do 
jornal Zero Hora.

Nos recentes debates da 22ª Reunião de Altas Autoridades em Direitos Humanos 
do Mercosul (Raadh), realizado em setembro na Assembleia gaúcha, a ministra Maria 
do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR), 
ressaltou os personagens emblemáticos que foram vítima da “perversa Operação Con-
dor” e destacou que Porto Alegre será uma das cidades que terá um memorial sobre a 
Operação Condor.

 
3 LEI DA ANISTIA 

Creio que é fundamental recuperar para honrar a fidelidade histórica e sem cultuar 
qualquer revanchismo, a resistência do povo brasileiro, que culminou com a lei da anistia 
promulgada pelo Congresso Nacional em 28 de agosto de 1979. Conquista resultante da 
ação do Movimento Feminino pela Anistia, dos Comitês de Anistia congregando oposi-
tores à ditadura, como estudantes, artistas, intelectuais, familiares de presos políticos e 
integrantes de setores da igreja católica e diversos parlamentares, a lei permitiria a volta 
dos exilados à pátria. Entre eles, os três “Flávios”.
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4 TRINCHEIRA DEMOCRÁTICA

Para a nossa geração, que viveu densamente o tenebroso período ditatorial a de-
mocracia e os direitos humanos sempre constituíram questões de dimensão visceral e 
significado extremamente importante do ponto de vista da dinâmica histórica.

Nos três mandatos consecutivos que exercemos desde 2003 na Assembleia Legis-
lativa do RS, temos buscado eternizar nos anais do Parlamento gaúcho, manifestações 
documentando nossa contribuição para:

1. reforçar a lembrança dos horrores da ditadura para que nunca mais se repitam;

2. homenagear a memória dos que foram vítimas da barbárie no Brasil e no continente 
sul americano;

3. saudar os que resistiram, não se dobraram e deixaram exemplos de dignidade; e

4. também honrar o passado do Parlamento riograndense, que serviu de trincheira 
democrática nos ditos anos de chumbo.
 
Além ter sido trincheira da oposição e da sociedade na missão de sediar a resistência 

à ditadura, a Assembleia atuou ativamente realizando, por exemplo, CPIs fundamentais 
como a do caso das mãos amarradas do assassinato do sargento Manoel Raimundo Soares 
em 1966 e a do sequestro dos uruguaios Lilian Celiberti e Universindo Diaz em 1978.

Outro espaço essencial de resistência no Parlamento gaúcho que teve 41 deputados 
estaduais cassados a começar por Marino dos Santos (da Aliança Republicana Socialista 
- ARS) já em 14 de abril de 1964, foi nossa Comissão de Direitos Humanos criada em 25 
de junho de 1980 e presidida de forma especial pelo deputado Antenor Ferrari (MDB).

 

5 “ANIVERSÁRIOS” DO GOLPE

Na década mais recente, temos simbolizado o marco oficial do golpe de 31 de março 
de 1964 como data para afirmar que a importância de relembrarmos fatos lamentáveis e 
de triste memória, sempre que possível, não se deve a um mero capricho protocolar, nem 
a qualquer atitude revanchista. Mas, sim, também e sobretudo, à iniciativa de impedir de 
transitar versões que buscam revisar a História.

Em 31 de março de 2009 no 45º ano do golpe, salientei esta preocupação na tribuna 
porque ocorriam, então, tentativas de caracterizações como a do editorial de influente 
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jornal do centro do país (Folha de S. Paulo-17/02/2009), que classificou o regime militar 
brasileiro - entre 1964 e 1985 - como uma “ditabranda”. De acordo com o periódico, esses 
governos autoritários “partiam de uma ruptura institucional e depois preservavam ou ins-
tituíam formas controladas de disputa política e acesso à Justiça”. Este absurdo histórico 
e inaceitável posicionamento foi contestado pronta e imediatamente por intelectuais do 
porte da cientista política Maria Victória Benevides e do jurista Fábio Konder Comparato 
que, espantados e indignados, escreveram ao jornal. Perplexa Benevides disse: “Mas o 
que é isso? Que infâmia é essa de chamar os anos terríveis da repressão de ‘ditabranda”? 
Quando se trata de violação de direitos humanos, a medida é uma só: a dignidade de cada 
um e de todos, sem comparar ‘importâncias’ e estatísticas. Pelo mesmo critério do edito-
rial, poderíamos dizer que a escravidão no Brasil foi ‘doce’ se comparada com a de outros 
países, porque aqui a casa-grande estabelecia laços íntimos com a senzala - que horror!”

Comparato reagiu com aversão: “O autor do vergonhoso editorial de 17 de fevereiro, 
bem como o diretor que o aprovou, deveriam ser condenados a ficar de joelhos em praça 
pública e pedir perdão ao povo brasileiro, cuja dignidade foi descaradamente enxovalhada. 
Podemos brincar com tudo, menos com o respeito devido à pessoa humana.” A posição 
daquele periódico também foi duramente criticada pelo presidente da Associação Brasileira 
de Imprensa (ABI), Maurício Azêdo, que a considerou “lamentável”. Na opinião dele, o 
jornal, num só parágrafo, alinhou uma série de “equívocos de caráter político e histórico”.

“Ao dizer que é uma ‘ditabranda’, o jornal esquece, por certo, das mortes ocorridas 
durante a ditadura. Esquece dos milhares que tiveram seus direitos políticos cassados, que 
tiveram que se exilar, sem contar os torturados nas masmorras do regime. É lamentável 
que se proceda a uma revisão histórica dessa natureza. O que era negativo passa a ser 
positivo, dando absolvição àqueles que violaram os direitos constitucionais e cometeram 
crimes, como o assassinato do jornalista Vladimir Herzog nos porões do Doi-Codi”, disse 
Azêdo. Rememorando um dos episódios mais emblemáticos da insanidade do sistema, 
que em 1975 forjou o assassinato de Herzog como se fosse “suicídio” em uma cela do 
DOI-CODI, de maneira tão inverossímil e surrealista, que desencadeou uma forte pres-
são da sociedade contra a ditadura. Em resposta à enxurrada de críticas, o jornal rebateu 
explicando que na “comparação com outros regimes instalados na região no período, a 
ditadura brasileira apresentou níveis baixos de violência política e institucional”. E res-
pondeu a Maria Vitória Benevides e Fábio Comparato com uma agressiva nota taxando 
a indignação dos dois intelectuais de “obviamente cínica e mentirosa.”  Diante desta 
inaceitável incorreção histórica, ou tentativa de fraudar a história, não podemos ficar 
indiferentes. Temos que contestar e repudiar sempre, permanentemente, com veemência 
e intransigência. 
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No ano seguinte, 2010, na passagem de 46 anos do golpe civil militar, mais uma 
vez, registrei que não se pode esquecer o terror da ditadura em nosso país mas também 
na América do Sul.

Não se pode esquecer jamais que as ditaduras impuseram aos brasileiros e aos su-
lamericanos cenários de verdadeiro horror, marcados “por perseguições, torturas, prisões 
e mortes com danos que repercutem até hoje na sociedade que viu lideranças estudantis, 
intelectuais, comunitárias culturais, sindicais e políticas serem exterminadas, com gera-
ções de jovens prejudicadas em sua formação cidadã.

 
6 DEMOCRACIA VIOLENTADA

O prejuízo foi incalculável para a democracia do Continente, inteiramente violentada 
durante estas décadas nas quais prevaleceu o pensamento único determinado pelo regime 
de arbítrio com a disseminação constante do medo, da ameaça e da suspeita operando 
como transformador cultural que recorreu à violência para produzir eventos traumáticos 
e rupturas sociais.

No Brasil, em 1964, enfim, articulado e executado com apoio dos Estados Unidos, 
desfechou-se a quartelada contra um governo legitimamente constituído, fechou-se o 
Congresso Nacional, cassaram-se mandatos legítimos, extinguiram-se entidades da so-
ciedade civil, prenderam-se e brutalizaram-se cidadãs e cidadãos.

Estudantes. Ativistas. Militantes. Políticos. Intelectuais. Músicos. Artistas. Sindica-
listas. Líderes comunitários e rurais. Todos eram subversivos. Bastava pensar diferente 
ou reunir-se em pequeno grupo para questionar o regime para ser classificado como uma 
ameaça às instituições, como subversivo ou mesmo como terrorista.

Uma elite apropriou-se do país e impôs o slogan arrogante e autoritário: Brasil, 
ame-o ou deixe-o....

Muitos então tiveram até que abandonar o seu país, enxotados da sua terra para 
sofrer com a exclusão e o distanciamento do exílio.

As ciências, as artes, o teatro, o cinema, a música, a imprensa e o pensamento eram 
cerceados pela censura, perseguições policiais e administrativas, pressões políticas e eco-
nômicas, bem como dos atentados e espancamentos praticados pelos grupos paramilitares 
consentidos pela ditadura.

Havia corrupção, sim, mas a imprensa era impedida de noticiar o que acontecia 
com recursos públicos em projetos faraônicos como a Transamazônica, a Ferrovia do 
Aço, Itaipu e Paulipetro.
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Os profundos danos ao Brasil e aos brasileiros naqueles tristes idos até hoje se re-
fletem no nosso país. Basta ver repercussões nas vidas destroçadas pelas perseguições, 
pela torturas, pela mortes que foram legadas a parentes, amigos e conhecidos das vítimas, 
marcando gerações com a dor da violência e das perdas.

E que meras indenizações financeiras não reparam - apesar do simbolismo que contém.

 
7 MÃOS AMARRADAS

No espaço nobre do Parlamento gaúcho, no plenário em que debatemos, diariamen-
te, ideias divergentes e convergentes em que aprovamos ou rejeitamos leis, o que tenho 
tentado fazer é garantir e preservar a memória da nossa história.

Neste sentido, editamos também a separata “O Caso das Mãos Amarradas”, repro-
duzindo o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Assembleia gaúcha 
que apurou a morte do sargento do Exército Manoel Raymundo Soares, assassinado em 
1966 em Porto Alegre pelas forças policiais do regime militar.

O documento, publicado sob o selo “Memória do Parlamento”, tem um valor in-
discutível ao recuperar a ação corajosa dos parlamentares diante do regime ditatorial e 
também ao identificar os culpados pela morte do sargento, encontrado nas águas do Rio 
Jacuí com sinais de tortura e as mãos amarradas às costas.

Esta CPI foi a primeira a investigar e indiciar responsáveis por uma assassinato po-
lítico na então recente ditadura instalada em 1964 no país. Com a reedição do relatório, 
exumamos lembranças que incomodam os que gostariam que os danos permanecessem 
soterrados e para sempre esquecidos. 

 

8 GOLPE DERROTADO

Presidente da Assembleia Legislativa, em 2011, incentivei a realização de 50 discus-
sões e eventos estratégicos sobre temas de interesse dos gaúchos que ficaram conhecidos 
como “Grandes Debates”, entre os quais temáticas de direitos humanos. 

No papel protagônico que assumiu, o Parlamento gaúcho recuperou e atualizou, em 
seu cinquentenário, o Movimento da Legalidade promovido por uma forte reação cívica 
democrática em 1961, evitando a antecipação do golpe que ocorreria 1964.
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9 FILHOTES BASTARDOS

A controvérsia recorrente sobre a principal paternidade da Operação Condor – (teria 
nascido por obra primeira dos Estados Unidos, da Argentina, do Chile ou do Brasil?) - é 
de menor dimensão diante da magnitude do empreendimento multinacional de prisão 
alimentado pelas ditaduras latinoamericanas para promover torturas e assassinatos de 
ativistas políticos.

E, sobretudo, da atualidade das ameaças à democracia do Continente com que agem 
os filhotes bastardos do Condor nos dias de hoje.

O golpe recente que resultou na deposição do presidente Fernando Lugo, do Para-
guai, em 22 de junho de 2012, serve de um sonoro alerta que carrega sintomas preocu-
pantes de atividade multinacional, sem respeito à soberania das fronteiras paraguaias. O 
professor Martin Almada, do Paraguai, é mais um defensor da tese que o recente golpe 
que destituiu Lugo da presidência do seu país revela a atualidade da Operação Condor. 
Entretanto, essa “nova Operação Condor” é muito mais abrangente do que a iniciada 
anteriormente: “É mais suave, global e revestida de uma capa pseudodemocrática, por 
meio da cooptação dos parlamentos.”

 

10 ISENÇÃO DO ESTADO

A Operação foi, como define Luiz Cláudio Cunha, autor do livro “Operação Condor: 
O Sequestro dos Uruguaios”, um programa repressivo transnacional, no qual “a velha e 
informal troca de informações entre ditaduras camaradas” ganhou método e hierarquia.

“A Condor voou com intensidade entre 1975 e 1980. E com ela, surgiu a angus-
tiante figura do desaparecido, nem morto nem vivo, que isentava o Estado de explicações 
e justificativas”.

Mas também está imersa na mesma nebulosa que esconde torturadores brasileiros, 
escamoteados pela anistia possível concedida pelo combalido governo político-militar 
do país, após duas décadas de um regime que se exauriu em suas impossibilidades de 
redemocratização.

Segundo afirmou o professor e escritor paraguaio Alfredo Boccia Paz durante o 
Seminário Internacional Operação Condor, promovido pela Comissão Parlamentar Me-
mória, Verdade e Justiça, ligada à Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, 
no dia 5 de julho de 2012, em Brasília, “as vítimas brasileiras da ditadura tiveram difi-
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culdades de romper a resistência dos militares e de setores da imprensa em esclarecer os 
fatos ocorridos durante o regime ditatorial no País”.

Temos convicção que conhecer a verdade é resgatar a memória e consolidar a de-
mocracia. “A história pode ser circular e conter retrocessos”, sustenta o professor, para 
quem é essencial preservar os documentos da ditadura e torná-los públicos.

No Paraguai, os chamados ‘arquivos do terror’ já foram digitalizados e organizados. 
A preservação desses arquivos tem valor documental, simbólico e jurídico, possibilitando 
a condenação de agentes da repressão.

A constituição e bom funcionamento da Comissão da Verdade em todos os países é 
muito importante para “cortar as asas do Condor” nas palavras do advogado e professor 
Martin Almada, do Paraguai.

Boccia Paz disse que a Operação Condor foi o início “vergonhoso” de um processo 
de integração regional na América Latina, que culminou, anos mais tarde, na formação 
do Mercosul. Conforme o professor, os países passaram por cima de disputas regionais 
importantes e se uniram para coordenar a repressão aos opositores dos regimes ditatoriais. 
Se a Condor foi uma operação transnacional; o encontro com a verdade também deve ser.

Definiu ainda  a Condor como uma operação de muitos silêncios. “A trama complexa 
internacional era difícil de imaginar em um contexto de repressão.” Segundo ele, apenas 
em 1979, a operação foi mencionada pela primeira vez publicamente, por um jornalista do 
Washington. “Porém, entre os serviços de inteligência dos países envolvidos, a operação 
era amplamente conhecida”, explicou.

 

11 TRIBUTO A ALLENDE

Inserido nos mesmos propósitos preservacionistas da nossa história de resistência 
democrática no Cone Sul, no último dia 11 de setembro, data da morte do presidente 
Salvador Allende em 1973, reiterei a extrema importância daquele governo chileno como 
construtor de uma experiência pioneira do socialismo pela via democrática na América 
Latina.

A Unidade Popular de Allende representou, a partir de 1970 e até 11 de setembro de 
1973, a esperança de construção de uma América e de um mundo mais justo e solidário, 
golpeada pelos militares comandados pelo general Augusto Pinochet que instaurou uma 
ditadura sanguinária no Chile. Quando a morte de Allende completou 30 anos, em 2003, 
em meu primeiro mandato parlamentar, realizei um Grande Expediente, no Plenário do 
Parlamento gaúcho promovendo um tributo ao presidente chileno. Na época, líder do 
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Governo Lula no Legislativo, afirmei que o Brasil vivia o início de uma experiência de 
um governo de esquerda, buscando construir uma alternativa ao neoliberalismo que de-
vastou o Continente nos últimos 20 anos, para o qual a experiência do Chile representava 
muito mais do que uma referência. As lições de generosidade e de esperança, a inspiração 
de Allende, de seus companheiros e de todo o povo chileno, são para nós a inspiração e 
o modelo de dignidade e de construção democrática das mudanças políticas necessárias 
em nosso continente, acentuei então.

Em Santiago, no dia 11 de setembro de 2003, uma grande marcha foi realizada a 
partir do Palácio de La Moneda para lembrar o significado da experiência da Unidade 
Popular no Chile.

 
12 COMISSÕES DAS VERDADES

No Brasil, naquela época, Lula começava um governo que invertia prioridades e 
transformava o país. Desde então, na última década, um novo Brasil cresceu, incluiu e 
distribuiu renda, continuando o projeto de desenvolvimento conduzido pela presidenta 
Dilma Rousseff e também avançou-se para iluminar a escuridão histórica que esconde, 
ainda, muitos episódios indigestos da ditadura.

A Comissão Nacional da Verdade, que visa investigar violações de direitos huma-
nos, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff em 18 de novembro de 2011 foi instalada 
oficialmente em 16 de maio de 2012.

Esta comissão tem o direito de convocar vítimas ou acusados das violações para 
depoimentos, ainda que a convocação não tenha caráter obrigatório e também a ver todos 
os arquivos do poder público sobre o período, mas não terá o poder de punir ou recomen-
dar que acusados de violar direitos humanos sejam punidos. 

No dia 17 de setembro de 2012, a Comissão deu um grande salto: aprovou a cria-
ção de um grupo de trabalho que investigará especificadamente a Operação Condor. Sua 
missão é analisar as violações contra os direitos humanos cometidas durante o período 
de repressão à democracia que iniciou em 1975 com as ditaduras militares do Brasil, da 
Argentina, do Chile, do Paraguai, do Uruguai e da Bolívia.

No Rio Grande do Sul, o governador Tarso Genro instalou também uma Comissão 
Estadual da Verdade para ajudar na investigação dos crimes cometidos pelos agentes do 
Estado brasileiro durante a ditadura. A cerimônia, ocorrida no dia 17 de julho de 2012 no 
Palácio Piratini, contou com a presença do jurista espanhol Baltasar Garzón, reconhecido 
por combater o esquecimento que paira sobre o franquismo, regime ditatorial conduzido 
pelo general Francisco Franco, que governou a Espanha entre 1939 e 1975, e ganhou no-
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toriedade mundial em 1998, após decretar a prisão do ditador chileno Augusto Pinochet, 
que então se encontrava exilado em Londres.

“Uma comissão da verdade deve ter plenos poderes, porque só assim poderá esta-
belecer a verdade”, ensinou o procurador-adjunto no Tribunal Penal Internacional, em 
Haia, na Holanda.

Garzón contestou a ideia de que uma das funções da Comissão da Verdade é recu-
perar a dignidade das vítimas, porque as vítimas jamais perderam sua dignidade. Quem 
perdeu a dignidade foram os que mataram, torturaram e negaram justiça às vítimas e seus 
familiares, e também os que consentiram e continuam consentindo com esses crimes.” 
Parabenizando o Brasil e o Rio Grande do Sul por terem conseguido instalar suas Comis-
sões da Verdade, o juiz criticou duramente quem pensa que a sociedade deve esquecer 
o passado e olhar para frente.

Na verdade, é no exato momento em que o passado é reconhecido oficialmente que 
começa a verdadeira reconstrução democrática e a conciliação de um povo. Felizmente 
no Brasil, bem como na América Latina, este momento esta cada vez mais próximo.

Cabe a nós todos, democratas, garantirmos que ele, de fato, se efetivará. 



PARTE IIIII
A VIOLÊNCIA
NO RIO GRANDE 
DO SUL
E OS DIREITOS 
HUMANOS



“Mãos” – Escultura Cerâmica
Paulo Gilberto – Aula de Cerâmica – Artes na EPA
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16 CASO ‘SELVINO MICHALSKI’: 
Desrespeito ao direito à vida

Luana Michalski de Almeida167

Joice Michalski168

Resumo:
Este artigo trata de um caso real e recente que ocorreu no interior no Rio Grande do Sul, especificada-
mente na cidade de Erechim, onde um agricultor de 74 (setenta e quatro) anos foi morto pela Brigada 
Militar (BM). Seu objetivo é inflamar e alertar a sociedade, a fim de que o caso tome repercussão 
e os responsáveis pela tragédia sejam devidamente punidos pelos seus atos. Outrossim, almeja-se 
que casos semelhantes, onde pessoas “treinadas” para proteger a sociedade não desempenham de 
maneira adequada seu papel, não aconteçam novamente. Para a realização desse estudo será ne-
cessária a revisão de literatura, reportagens jornalísticas e a tomada de depoimentos de testemunhas 
oculares, em busca de dados fundamentados que demonstrem a covardia ou o despreparo da BM 
no atendimento a um idoso em estado estressante. A fim de se obter melhor compreensão do tema, 
o trabalho explanará, primeiramente, o sistema dos direitos fundamentais, observando onde os tais 
foram infringidos, e, finalmente, apresentar-se-á o caso real.

Palavras-chave:
Direitos fundamentais, agricultor, Brigada Militar.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Nos dias atuais, onde há tanta informação e meios para coibir a violação dos direi-
tos fundamentais, tem-se que tais ainda são infringidos. E um dos exemplos de tamanha 
deflagração de direitos foi a morte do agricultor Selvino Michalski, de 74 (setenta e 
quatro) anos, em Erechim/RS.

A tragédia ocorreu no dia 17 de agosto de 2012, próximo das 7h (sete horas) da 

167  Autora. Neta da vítima. Advogada. email: luana_ma_pr@hotmail.com

168  Co-autora. Filha da vítima. Médica. email: joicemichalski@hotmail.com
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manhã, na zona rural do Município, quando a Brigada Militar foi acionada, a fim de retirar 
a arma que o trabalhador portava.

Em que pese a vítima estivesse nervosa, em estado de estresse e portando uma arma, 
nada justifica a violência empregada na tarefa, uma vez que o de cujus encontrava-se em 
campo aberto e sozinho.

Assim, mediante uma primeira análise do sistema de direitos fundamentais, tal artigo 
evidenciará o desrespeito ao direito à vida no caso a ser elucidado nas próximas páginas.

2 O SISTEMA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Recentemente, em um município do norte gaúcho, qual seja Erechim, a Brigada 
Militar (BM) agiu com extrema imprudência no atendimento de uma ocorrência, onde, 
em princípio, se afirmava que um idoso encontrava-se armado e ameaçando pessoas, em 
razão de extremo estresse.

Outrossim, em se tratando de um Estado Democrático de Direitos, o Brasil man-
tém em sua carta maior, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, uma 
série de garantias e direitos fundamentais, os quais devem ser respeitados e garantidos.

Contudo, a atuação perigosa da BM, com falta de moderação ou precaução, em 
temeridade, ou seja, um verdadeiro comportamento de precipitação e de falta de cuida-
dos, como se demonstrará no capítulo 2, violou direitos e garantias fundamentais, em 
especial o direito à vida.

Desse modo, a fim de uma melhor compreensão acerca do desrespeito aos direitos 
fundamentais, antes de apresentarmos o acontecimento que resultou no fenecimento de 
um agricultor de 74 (setenta e quatro) anos, faz-se necessário algumas explanações a 
respeito do sistema dos direitos fundamentais.

2.1 Delimitação conceitual

Os chamados direitos fundamentais são conhecidos por diversas expressões, tais 
como “direitos humanos”, “direitos do homem”, “direitos subjetivos públicos”, “liberdades 
públicas”, “direitos individuais”, entre outros. Até mesmo a Constituição da República 
trouxe uma diversidade semântica, utilizando termos diferentes ao aludir-se aos direitos 
fundamentais (SARLET, 2010, p. 27).
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Em que pese tais variações serem comumentes utilizadas como sinônimas, segundo 
Sarlet

o termo “direitos fundamentais” se aplica para aqueles direitos do ser 
humano reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional 
positivo de determinado Estado, ao passo que a expressão “direitos hu-
manos” guardaria relação com os documentos de direito internacional 
(2010, p. 29).

Há também quem utilize uma denominação mais moderna, como “direitos públicos 
subjetivos”. O termo surgiu na escola de Direito Público alemão no século XIX, como 
especificação da concepção mais genérica de direito subjetivo, expressão do individua-
lismo e do pensamento positivista, ainda que suas raízes sejam mais antigas. Assim, os 
direitos subjetivos são a versão positivista dos direitos naturais (MARTÍNEZ, 2004, p. 23).

Por conseguinte, essa terminologia considera os direitos como limites do poder, mas 
poder apenas entre as autoridades e funcionários, mas não entre os particulares, visto que 
a concepção de direito natural possui origem entre iguais, num estado de natureza, onde 
não existia poder (MARTÍNEZ, 2004, p. 23).

Já os direitos fundamentais nada mais são do que aqueles imprescindíveis ao homem 
no seio da sociedade. Tratam-se de direitos indispensáveis à condição humana (SIQUEIRA 
JÚNIOR & OLIVEIRA, 2009, p. 20). Ainda, segundo Lopes (2001, p. 35), os direitos 
fundamentais podem ser definidos como os princípios jurídica e positivamente vigentes 
em determinada ordem constitucional que exprimem a concepção de dignidade humana 
de uma sociedade e legitimam o sistema jurídico estatal.

De acordo com Bobbio (2004, p. 17), os também denominados “direitos do homem” 
são aqueles que pertencem a todos os homens, aqueles que nenhum homem pode despojar-
-se. O reconhecimento de tais direitos é condição necessária para o aperfeiçoamento da 
pessoa humana, bem como para o aprimoramento da civilização.

Com efeito, o fundamento de direitos é o apelo à realização dos valores últimos. 
Ainda, conforme Bobbio (2004, p. 18), os valores últimos não podem ser concretizados 
todos de uma vez só; é necessário concessões de ambas as partes, ou seja, uma concilia-
ção que requer renúncias recíprocas, onde se leva em conta preferências sociais, opções 
políticas, orientações ideológicas etc.

Não bastasse, cumpre analisar o desenvolvimento histórico dos direitos fundamentais.
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2.2 Evolução dos direitos fundamentais

Muitos autores sustentam que os direitos fundamentais têm uma longa história, 
advindo da Grécia Antiga ou da Roma Republicana, ou, talvez, da Europa Medieval 
(DIMOULIS & MARTINS, 2007, p. 24).

Contudo, tais opiniões carecem de fundamento histórico, uma vez que para a exis-
tência de direitos fundamentais imprescinde a presença dos elementos Estado, indivíduo 
e um texto normativo regulador da relação entre Estado e indivíduos. Tais condições se 
verificam somente na segunda metade do século XVIII, quando textos de Declarações 
de Direitos enunciam e garantem direitos fundamentais (DIMOULIS & MARTINS, 
2007, p. 26 e 27).

Apenas a partir do reconhecimento e da consagração dos direitos fundamentais pe-
las Constituições é que surgem as chamadas “gerações”, ou, também, “dimensões” dos 
direitos fundamentais. Estas estão vinculadas às transformações geradas pelo reconheci-
mento de novas necessidades primárias, em virtude da evolução do Estado Liberal para o 
Estado de Direito, bem como das mutações decorrentes do processo de industrialização, 
do impacto tecnológico e científico, do processo de descolonização, entre outros fatores 
relevantes (SARLET, 2010, p. 37).

Porém, não se pode negar que o mundo antigo, mediante a religião e a filosofia, 
legou algumas concepções que, mais tarde, influenciaram o pensamento jusnaturalista e 
sua ideologia de que o ser humano, pelo simples fato de existir, é titular de direitos naturais 
e inalienáveis. Dessa bagagem pode-se citar os valores da dignidade da pessoa humana e 
da liberdade e igualdade dos homens. Ademais, o Antigo Testamento já afirmava que o 
homem representa o ponto culminante da criação divina, uma vez que foi feito à imagem 
e semelhança de Deus (SARLET, 2010, p. 38).

Assim, o processo de elaboração doutrinária dos direitos fundamentais foi acompa-
nhado de uma recepção de direitos, liberdades e deveres individuais. E é na Inglaterra da 
Idade Média que se encontra o principal documento de proteção aos direitos dos nobres 
feudais, a Magna Carta Libertatum, pacto firmado em 1215 pelo Rei João Sem-Terra e 
pelos bispos e barões ingleses (SARLET, 2010, p. 41).

A doutrina costuma assinalar como ponto inicial dos direitos humanos o advento 
do cristianismo, através de São Tomás de Aquino, ligado à concepção do jusnaturalismo, 
cuja ideia principal era que o homem possuía direitos básicos e naturais que deveriam 
ser respeitados, inclusive pelo poder absolutista e monárquico (SERRANO, 2009, p. 11).

Nos séculos XVII e XVIII a doutrina jusnaturalista atinge seu ápice, por meio das 
teorias contratualistas, ocorrendo, assim, um processo de desvinculação da religião do 
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direito natural. Isso se dá através de inspirações jusracionalistas proclamadas pelos Ilu-
ministas (SARLET, 2010, p. 39).

A partir daí diversas Declarações de Direitos dos Homens tiveram espaço no cená-
rio mundial, como exemplo o Bill of Rights (1689), a Declaração de Direitos do povo da 
Virgínia (1776), a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), entre outras.

Destarte, a evolução no campo da positivação dos direitos fundamentais culminou 
com a afirmação do Estado de Direito, na sua formação liberal-burguesa, a seu turno 
determinante para a configuração clássica dos direitos fundamentais, caracterizando, 
portanto, a primeira dimensão destes direitos (SARLET, 2010, p. 45).

Tratam-se de direitos que surgem como direitos do indivíduo frente ao Estado, mais 
precisamente “como direitos de defesa, demarcando uma zona de não-intervenção do Es-
tado e uma esfera de autonomia individual em face de seu poder” (SARLET, 2010, p. 46).

Essa concepção também é evidenciada por Bonavides (2008, p. 563 e 564), uma 
vez que afirma que os direitos de primeira geração (dimensão) são os chamados direitos 
civis e políticos, os quais mantém como titular o indivíduo e são oponíveis ao Estado, 
caracterizando-se como direitos de resistência ou de oposição perante o Estado.

Com efeito, o lema revolucionário do século XVIII, manifestado no cenário polí-
tico francês, exprimiu o conteúdo dos direitos fundamentais, profetizando a sequência 
histórica de sua gradativa institucionalização: liberdade, igualdade e fraternidade (BO-
NAVIDES, 2008, p. 562).

São direitos com status negativus, que fazem ressaltar na ordem dos valores políticos 
a visível separação entre a Sociedade e o Estado, a fim de aprimorar o verdadeiro caráter 
antiestatal dos direitos de liberdade (BONAVIDES, 2008, p. 564).

Assumem notório relevo no rol desses direitos os direitos à vida, à liberdade, à 
igualdade perante a lei e à propriedade. Posteriormente, são complementados por um 
apanhado de liberdades, nas quais encontram-se as liberdades de expressão coletiva e os 
direitos de participação política (SARLET, 2010, p. 47).

Tendo em vista o tema a ser tratado, bem como as suas implicações, atentaremos 
apenas ao direito à vida, o qual será explanado abaixo.

2.2.1 O direito à vida
O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, aprovado pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas, celebrado no país pelo Decreto nº. 592, reza, no art. 6º, que: 
“1. O direito à vida é inerente à pessoa humana. Este direito deverá ser protegido pela 
lei, ninguém poderá ser arbitrariamente provado de sua vida” (BRASIL, 1992).
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Assim, o direito à vida deve ser associado a um direito à conservação da vida, em 
que o indivíduo pode gerir e defender sua vida, mas não pode dela dispor, apenas justi-
ficando ação lesiva contra a vida em casos de legítima defesa e estado de necessidade.

De acordo com Canotilho (2000, p. 526, 533), o direito à vida é um direito subjetivo 
de defesa, pois é indiscutível o direito de o indivíduo afirmar o direito de viver, com a 
garantia da “não agressão” ao direito à vida, implicando também a garantia de uma di-
mensão protetiva deste direito à vida. Nesse sentido, o indivíduo tem o direito perante o 
Estado a não ser morto por este, o Estado tem a obrigação de se abster de atentar contra 
a vida do indivíduo, e por outro lado, o indivíduo tem o direito à vida perante os outros 
indivíduos e estes devem abster-se de praticar atos que atentem contra a vida de alguém.

A fim de positivar os direitos e garantias fundamentais, a atual Constituição cuidou 
de destinar ao assunto um título em seu texto. Outrossim, no primeiro artigo, o artigo 5º, 
se garante a inviolabilidade do direito à vida (BRASIL, 2011):

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natu-
reza, 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:

Não bastasse, afere-se que todo o conjunto normativo corrobora na proteção do 
direito à vida. Um exemplo é a vedação da pena de morte, exceto em caso de guerra de-
clarada, constante no inciso XLVII do artigo 5º da Constituição Federal.

Contudo, a vítima teve sua vida restringida de forma violenta, sem nenhuma defe-
sa. Nesse ponto, cumpre esclarecer o caso. Cumpre esclarecer que a versão apresentada 
nesse artigo é a contada por testemunhas oculares, as quais não pretendem se identificar.

3 CASO ‘SELVINO MICHALSKI’

3.1 Perfil da vítima

Selvino Alexis Michalski, 74 anos, branco, casado, agricultor, natural de Erechim/
RS, nascido em 17/02/1938, residente na Rua Daniel Durli, nº. 900, Bairro Três Vendas, 
Zona Rural, falecido em 17/08/2012.

Selvino, um idoso que ainda trabalhava em sua propriedade rural, na qual retirava 
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sua sobrevivência plantando hortifrutigranjeiros e criando peixes. Se orgulhava por plan-
tar e colher excelentes verduras e legumes com métodos em estufas. Se orgulhava em 
oferecer a comunidade doações de sua plantação, adorava receber visitas em sua casa e 
presentear com sua produção.

Era uma pessoa simples, muito estimada por seus familiares e amigos, e também pela 
população erechinense, homem trabalhador, idôneo, corretíssimo, amoroso, preocupava-
-se muito com sua família, era generoso, gostava de reunir os seus para almoços e jantas, 
adorava seus netos, adorava crianças, respeitava muito o ser humano, gostava de oferecer 
palavras amigas quando havia sofrimento nas pessoas; se comovia com as dificuldades 
e oferecia ajuda a qualquer um que precisasse.

Adorava pescar e preparar o peixe assado. Assim, sempre chamava seus amigos, 
parentes e vizinhos para saborear seus pescados.

Tinha prazer em jogar canastra com a vizinhança, parentes e amigos.
Sua alegria era estar rodeado de pessoas. Se via a felicidade em seu semblante 

quando os netos estavam juntos, quando sua casa estava cheia.
Altruísta, não guardava nada para si, mas sentia satisfação em ensinar o que sabia, 

principalmente na agricultura, sua especialidade.
Orgulhava-se de ter criado seus filhos, de ter uma filha médica, de ver seus filhos 

batalhando, sendo honestos, e de saber que o que ele ensinou estava sendo seguido.
Foi piloto de avião da Varig em Porto Alegre nos anos 60, mas desistiu depois de 

um acidente, momento em que retornou para Erechim e começou a trabalhar com suino-
cultura. Porém, por não obter êxito no ramo escolhido, iniciou com trabalhos em aviário 
e frigorífico, onde trabalhou muitos anos. Todavia, quando a empresa Sadia expandiu o 
mercado, Selvino acabou falindo.

Sem alternativas, possuindo somente as terras rurais, partiu para o ramo hortifru-
tigranjeiro. A fim de aprender e se aperfeiçoar, estudou muito e contou com a ajuda de 
uma comunidade japonesa.

Ele foi casado com Lucia Michalski, sua primeira esposa, a qual faleceu num aci-
dente automobilístico, deixando três filhas. Joice contava com 9 (nove) meses, Leoni com 
3 (três) anos e Ciliane, a mais velha, com 4 (quatro) anos.

Na época, as pessoas queriam que ele doasse as crianças, afinal, em razão do in-
cessante serviço não teria tempo e condições de criá-las. Porém, ele não as deixou para 
ninguém, como pai exemplar cuidou, amou e as criou.

Então casou-se com Lidia e teve mais dois filhos, Cristiane e Célio.
Ele sempre se orgulhou de ter criado suas três meninas, dava banho, escovava os 
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dentes, vestia, penteava os cabelos, colocava para dormir, contava histórias infantis, 
principalmente a do lobo mal e dos três porquinhos.

Cantava em polonês, falava polonês fluentemente.
Sempre incentivou seus filhos para estudar, ensinou cada um a dirigir, ensinou a 

trabalhar em todos os ramos da agricultura e piscicultura, porém, cada um seguiu seu 
rumo diante de suas habilidades.

Ele adorava contar as histórias de quando serviu o serviço Militar em Santa Maria, 
e se exaltava, pois ganhou honrarias ao Mérito.

Também adorava seu sobrenome: Michalski, pois a família fazia parte da aristo-
cracia da Polônia, seu pai Estanislau era natural de Gdanski, e veio ao Brasil na primeira 
Guerra Mundial.

Seu pai era um excelente marceneiro. Em um de seus feitos ajudou a construir o 
monumento de madeira “Castelinho”, próximo a prefeitura de Erechim/RS, e hoje Esta-
nislau Michalski é nome de uma Rua em Erechim.

Sua família é tradicional em Erechim, e sempre foi muito bem vista e respeitada.
Não se sabe de uma pessoa que conheceu Selvino e que não o admirou, será lembra-

do pelo seu trabalho, carinho, honestidade, bondade, pai e marido amoroso, bom caráter.
Ele ensinou a nunca maltratar pessoas e animais, ensinou humildade, e sempre dizia 

que o amor, o trabalho, a paz e o respeito devem estar em primeiro lugar e, se fizessem 
tudo correto, o dinheiro viria como consequência.

Sempre pedia aos filhos: “Nunca se aproveitem da desgraça alheia para ganhar 
dinheiro, não passem ninguém para trás”. Com isso ele construiu nos filhos pessoas cor-
retas, honestas e íntegras como ele.

Porém, esse homem tão amável teve um fim tão trágico, conforme o caso abaixo.

3.2 O dia da tragédia

Em que pese a complexidade do caso, salienta-se que o inquérito para apuração da 
morte da vítima ainda não restou concluído, logo, não há como precisar as informações 
aqui prestadas. Ademais, haverá a priorização de alguns dados, utilizando, sempre que 
possível, dados incontroversos. Outrossim, limita-se a explanação a abordagem da versão 
ocular manifestada pelos familiares do de cujus.

Desde o meio dia da quinta-feira que antecedeu o fato, Selvino estava estressado 
devido às perdas na agricultura, em razão da seca e dos baixos valores dos produtos. 

Na quinta-feira, dia 16 de agosto, Selvino perdeu o sono e foi trabalhar na madrugada 
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do dia 17/08/2012. Adubou uma estufa para plantar verdura e colheu todas as hortaliças 
para serem entregues na manhã de sexta-feira.

Tendo em vista que morava em uma zona rural, e que o uso de armas para as pessoas 
de mais idade é cultural, Selvino possuía uma arma velha, calibre 38.

Por volta de 6h30min, o agricultor discutiu com um amigo e velho funcionário cha-
mado Valdir Pelicioli, e esse vizinho foi tirar leite, e depois foi para sua casa. Segundo a 
imprensa, a polícia foi acionada, em razão desse vizinho estar de refém de Selvino. Con-
tudo, no momento que a polícia realizou a brevíssima abordagem do de cujus o vizinho 
e funcionário permaneceu na propriedade, observando a ação da polícia, mas longe da 
vítima, bem como todos os demais familiares.

O único objetivo de Selvino possuir a arma era o fato de sua propriedade ser alvo 
de furtos, pois fica do lado de loteamentos. Todavia, embora estivesse com a arma, nada 
justifica o desfecho que teve o caso.

Hodiernamente vê-se a arma não como uma segurança, mas como risco para aque-
les que a portam, entretanto, Selvino, uma pessoa de idade, sempre pensou que a arma 
iria lhe proteger.

A integridade desse agricultor é atestada pelo fato dele nunca ter atentado contra a 
vida de qualquer pessoa. Era um homem nervoso? Sim, era um homem como qualquer 
outro. Tinha sentimentos, suas ideologias, seus motivos, mas não era uma pessoa perigosa.

Ele estava em sua propriedade, em um local para a preparação das encomendas de 
verdura, e ao subir estava sozinho e mais calmo, momento em que se deparou com vários 
policiais militares com coletes à prova de bala, armamento pesado, era aproximadamente 
7h (sete horas) da manhã.

Selvino portava a arma, porém em nenhum momento apontou a arma para os poli-
ciais, e não houve confronto, como relatou a imprensa, ex. Jornal Zero Hora (FERREIRA, 
2012, online).

Afinal, quem seria inconsequente de apontar ou até mesmo atirar com um revólver 
calibre 38 contra policiais com coletes à prova de bala e fortemente armados?

Ao tentar conversar com o agricultor, os policiais não usaram palavras adequadas 
para desarmá-lo, mas sim: “larga essa arma, pois não vamos embora”. Nesse instante, 
segundo testemunhas, o de cujus teria dito para os policiais irem embora que ele apenas 
estava nervoso, mas não iria atirar em ninguém, e indagava o que são essas armas grandes, 
a minha é pequena, e pedia, por favor, para não atirarem nele.

Contrário ao afirmado pela mídia, a negociação foi curta, demorou menos de 10 
(dez) minutos, após os policiais partiram para a “imobilização”.

Ressalta-se que não houve uma conversa pacífica, procedimento que deveria ser 
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adotado no caso, visto que se tratava de um idoso alterado, uma pessoa idônea, sem an-
tecedentes criminais.

De acordo com informantes, os policias foram o cercando, encurralando, e Selvino 
ficou apavorado, pediu: “não atirem em mim, não vou fazer nada”, momento em que 
recebeu o tiro de Taser, uma potente arma de choque, pelas costas, na região dorsal a 
esquerda próximo a coluna dorsal.

Segundo testemunhas, após o choque ele se virou, estava tremendo, e a arma de-
sengatilhou. Quando ocorre uma descarga elétrica há, instintivamente, uma contração 
dos músculos. Logo, como ele estava com a arma na mão atirou. Contudo, Selvino, em 
hipótese alguma, apontou para os policiais e nem muito menos procurou os atingi-los.

Óbvio que a arma não letal utilizada, em princípio, causaria contração dos mús-
culos da vítima, conforme se depreende do texto a respeito da referida arma (GREGO, 
2012, online)

A Taser foi inventada por Jack Cover, um ex-pesquisador da NASA, 
que começou a desenvolver a tecnologia da arma em 1969 e obteve uma 
série de patentes sobre ela. O primeiro modelo começou a ser vendido 
em 1974. Quando o gatilho de uma Taser é acionado, dois projéteis são 
disparados. Nos modelos atuais, uma mira a laser ajuda na pontaria. À 
frente de cada projétil há um eletrodo pontiagudo, que penetra no corpo 
da pessoa alvejada.
Cada projétil é ligado à pistola por um fio. A arma produz pulsos elétri-
cos que se propagam pelo fio, chegando ao projétil e ao corpo da pessoa 
alvejada. As descargas elétricas de 50 mil volts da Taser interferem na 
comunicação entre o cérebro e os músculos. A pessoa tem contrações 
musculares intensas, que a deixam incapacitada. (grifei)

Logo, é impossível que o agricultor tenha atirado 03 (três) vezes, após ser atingido 
pela arma não letal, como afirmou diversas notícias e reportagens, ex.: Jornal Diário da 
Manhã (HELLER, 2012, p. 1).

Caso sua inconsequência fosse tanta a ponto de desejar atirar em algum policial, 
certamente atingiria, pois o agricultor tinha habilidade com armas, em razão do tempo 
que serviu o Exército. Ocorre que o tiro não chegou nem perto dos policiais militares.

De acordo com um vizinho que assistiu a cena de sua residência, um policial alto 
que estava atrás de um pequeno arbusto, a menos de dois metros da vítima, atirou com 
uma arma calibre 12 no abdome, na região hipogástrica a esquerda, próximo da bexiga.

Segundo a necropsia foram aproximadamente sete tiros, mais um disparo com taser; 
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sendo que o tiro de arma calibre 12 rompeu toda parede abdominal, causou evisceração 
de todo intestino, ocorrendo forte hemorragia.

Assinala-se que o de cujus já estava caído, ou seja, em total inofensividade, quan-
do foi acertado pelos demais tiros, sendo que foram dados na lateral à direita atingindo 
principalmente a região torácica, causando perfuração de ambos os pulmões e lesando 
vasos de grosso calibre.

Na tese de defesa da BM (Brigada Militar), conforme se afere das reportagens e 
notícias anunciadas, principalmente pelas notas vinculadas aos jornais e reportagens, 
ex. a publicada no Jornal Zero Hora (FERREIRA, 2012, online), há duas justificativas 
para o “abate”: 1º - o tiro da Taser não causou o efeito esperado no corpo da vítima, logo 
era necessário tomar outra providência e; 2º - após ser acertado pela munição da Taser 
a vítima reagiu, disparando 03 (três) tiros contra a polícia. Logo, os disparos na vítima 
teriam sido em legítima defesa.

Salienta-se que haviam, aproximadamente, oito policiais com coletes a prova de 
bala e fortemente armados. Mesmo com esse fato, a vítima teve tempo de disparar 03 
(três) tiros?

Não bastava o choque? Será mesmo que tal artefato não funcionou ou é mais um 
argumento para encobrir a falta de preparo?

Depois de ser atingido pela arma não letal, um dardo extremamente dolorido, e de 
ter disparado um tiro, em razão da contração muscular, Selvino recebeu o tiro na região 
abdominal e caiu no chão, circunstância em que os policiais se aproximaram e atiraram, 
ou seja, continuaram atirando, mesmo diante da total imobilização da vítima, o que de-
monstra o excesso dos policiais.

O intenso tiroteio atingiu, além da vítima, as portas da residência, escadas, calçada 
e chão. Registra-se que os tiros foram registrados pela perícia criminalística, a qual ainda 
não apresentou o laudo.

Salienta-se, ainda, que, ao contrário do noticiado em todas as reportagens, a vítima 
morreu no local. Assim que encerraram os tiros, Selvino perdeu tanto sangue que não 
havia possibilidade de estar vivo. Logo, o que os policias fizeram, ao retirar o corpo do 
ambiente, foi o refazimento do local do crime. Conforme o vídeo apresentado por uma 
pessoa que não quis se identificar, temendo represálias, os policiais pediram para a esposa 
da vítima uma toalha para colocar em cima do corpo, e logo após iniciaram uma varredura 
no terreno, a fim de encontrar as cápsulas deflagradas.

Quando o carro do Corpo de Bombeiros chegou até a cena do crime, o corpo foi 
carregado e enviado para o Hospital Santa Terezinha, todavia, nenhum profissional de 
saúde pode interferir no resultado que já havia se manifestado, a morte do agricultor. 
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Outro fator decisivo é que se a vítima estivesse ainda com vida os policiais chamariam 
o SAMU, e não o Corpo de Bombeiros. É importante evidenciar que o carro chegou ao 
local de forma calma, sem muito alarme e com baixa velocidade na hora da saída do cor-
po. Ainda, não ligaram o giroflex, no intuito de informar que estavam com uma vítima 
em perigo eminente de vida, conforme demonstra um vídeo entregue por um anônimo.

Através de tal vídeo, não se observa nenhum atendimento à vítima, qual seja mas-
sagem cardíaca, colocação de um coxim na região cervical para melhorar a respiração, 
o que contradiz o que afirmou na imprensa o tenente-coronel Antônio Gilceu de Souza 
(HELLER, 2012, p. 01).

Em meio a esse acontecimento, muitas pessoas têm se mostrado a favor da família 
e daquele que teve sua vida ceifada de maneira injusta e desumana, sem nenhum respeito 
aos seus direitos como um cidadão honesto, digno e justo. Contudo, muitos têm difamado 
e caluniado o agricultor, afirmando que os policiais fizeram o correto, pois, em razão das 
declarações incoerentes com a verdade, a vítima teria atingido os policiais, revidado ao tiro 
de Taser, estava batendo em sua esposa, estava com muitos reféns, todos fatos inverídicos.

Então, o que se pretende é limpar a imagem de Selvino, um homem exemplar, que 
como qualquer outro tinha seus períodos de fúria, mas nunca fora um homem perigoso.

Assim como aconteceu com este idoso, poderia, ou até pode, ocorrer com qualquer 
outro, por isso é necessário averiguar a qualidade de formação dos policiais, pessoas 
treinadas para garantir a segurança.

Ainda hoje, numa sociedade tão desenvolvida e engajada na luta dos direitos hu-
manos, vemos a importância de se criar meios no intuito de garantir o direito à vida, algo 
tão essencial.

Neste momento toda família do agricultor encontra-se profundamente abalada, so-
frendo pelo que viram, com medo de que ocorra a vingança por parte dos policiais, pois 
a família foi atrás de esclarecimento dos fatos, foi atrás de justiça. 

Conforta-nos sentir o carinho da população, os abraços recebidos, a presença cons-
tante de amigos e parentes; prova de que a vítima foi realmente foi um homem importante 
na sociedade erechinense.

Não bastasse, a família realizou uma passeata pacífica implorando pela apuração 
adequada dos fatos e maior preparo de alguns policias, porém, se deparou com uma viatura 
do Corpo de Bombeiros, onde o motorista, que portava um aparelho celular, fotografava/
filmava os manifestantes. Tal ato foi fotografado.

Este artigo representa o grito dos inocentes, aqueles que tiveram suas vidas ceifadas 
injustamente, sem defesa, é a força daqueles que foram calados pelo medo, pela dor e 
pelo sofrimento. É possível sim construir um mundo melhor, mais justo, mais feliz, resta 
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a cada um respeitar os valores e os direitos do outro, visando que cada ser humano seja 
tratado com igualdade e dignidade.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da elucidação dos fatos, manifestado por testemunhas oculares, pode-se 
afirmar que as agentes da BM, acionados para se dirigirem até a residência da vítima, 
realizaram uma ação desastrosa, com muitos excessos e falta de preparo, culminando na 
violação de um dos direitos mais importantes do ser humano: o direito à vida.

Infelizmente, nada poderá anular a dor da perda, todavia, as muitas inverdades que 
têm sido divulgadas em torno do caso devem ser esclarecidas. Para tanto, almeja-se que 
o inquérito para apuração do óbito, seguido da ação penal, sejam orientados pela máxima 
da imparcialidade, moralidade e verdade real dos fatos.

Falhas desse nível não devem ser admitidas. Afinal, policiais são indivíduos trei-
nados para proteger a sociedade. Se assim não fosse, sequer poderiam ter sido chamados 
para tal operação.

Nenhum cidadão merece o tratamento destinado à Selvino Michalski, logo, a única 
coisa que se espera é justiça, seja a dos homens, seja a divina.
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Resumo:
O presente artigo nos traz elementos significativos e objetivos acerca de uma das instituições históricas 
do Estado do RS. Esta visão é feita a partir da perspectiva de um agente da própria Brigada Militar 
que se preocupa muito com o tema no interior da corporação. 

Palavras-chave:
Direitos do cidadão, equívoco, necessidades básicas, ordem pública.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O binômio Brigada Militar e Direitos Humanos está intimamente ligado, pois a 
polícia tem como tarefa principal preservar a vida e os direitos dos cidadãos, ou seja, 
defender direitos humanos, apesar de toda a informação distorcida de que somente “ban-
didos tem direitos humanos”.

O equívoco explica-se pela constante avalanche de denúncias de violação dos direi-
tos humanos, feitas por criminosos e apenados contra a polícia, com ampla divulgação no 
espaço midiático, causando uma distorção do fundamento do que são direitos humanos.

A população vive sua rotina de constante violação dos seus direitos fundamentais 
na falta de estrutura urbana, onde entram condições de habitação e tratamento de esgo-
to, passando pela falta de sistemas de água e luz, incluindo, ainda, o transporte coletivo 
insuficiente.

Seguindo nesta lógica, avançamos pelo sistema educacional com escolas sucatea-
das e professores desvalorizados, chegando a indisponibilidade de vagas no mercado de 

169   Tenente-coronel - Chefe da Assessoria de Direitos Humanos
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trabalho, com consequente falta de condições para manutenção das necessidades básicas 
do cidadão.

No meio disto tudo, incluímos todos os preconceitos de nossa sociedade machista, 
homofóbica, racista e despreocupada com os segmentos vulneráveis que a compõe, numa 
rotina de violação dos direitos humanos.

Os brigadianos são originários desta sociedade, trazendo todas as suas contradi-
ções e defeitos, porém assumem um papel diferenciado quando passam a entender que 
sua missão principal é garantir os direitos de todos, tendo que fortalecer a cidadania e 
defender a ordem pública.

2 POLÍCIA BRASILEIRA

A polícia brasileira foi criada para defender as elites do povo, antes do Brasil tornar-
-se independente de Portugal, depois com o Império manteve a mesma finalidade, além 
do emprego bélico em diversas guerras neste período.

Com o fim da escravidão, as elites afastaram os escravos libertos das cidades, dei-
xando-os à margem da sociedade, originando a denominação marginal para definir os que 
praticam crimes, cabendo a polícia evitar a aproximação dos negros dos centros urbanos.

No mesmo diapasão, os negros que pretendiam permanecer nas cidades eram pre-
sos por vadiagem, não havia emprego e por não trabalharem eram vagabundos, outra 
expressão mantida pela sociedade no trato com os criminosos.

Retomando a questão do trabalho policial, durante a república, as polícias estaduais 
foram transformadas em exércitos dos presidentes das províncias, sendo usadas diversas 
vezes para conter revolucionários.

Quando veio a ditadura militar, as polícias foram empregadas como órgãos de re-
pressão das manifestações contrárias ao regime, não raras vezes, torturando e eliminando 
pessoas que se opunham ao sistema vigente no Brasil, além de contribuir com as polícias 
de outros países no combate aos opositores dos regimes ditatoriais.

Convém lembrar que, quando a Alemanha foi dominada pelo nazismo, com sua 
teoria da raça ariana superior, foram violados em escala industrial os direitos humanos, 
com a eliminação de negros, homossexuais, judeus e ciganos, apoiados pela purificação 
da raça humana.

Acabada a Segunda Guerra Mundial, o mundo entendeu que precisava defender 
as minorias e criar mecanismos legais para que não se repetissem as violações contra os 
direitos de liberdades de toda ordem, não se podia mais permitir o preconceito racial, 
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sexual e religioso e todos os seres humanos deveriam ter condições de viver com saúde, 
trabalho e segurança.

No Brasil, em 1988, tivemos o surgimento de uma constituição cidadã, baseada 
nos parâmetros de defesa dos direitos humanos da sociedade brasileira, tendo por base a 
legislação surgida nesta área compilada depois de 1948.

Assim as polícias tiveram que se adequar ao novo momento histórico, revendo 
suas ações e aproximando-se das comunidades, passando a fazer parte de uma rede de 
proteção dos direitos dos cidadãos na área de segurança a prevenção da criminalidade.

3 BRIGADA MILITAR

1837. Revolução Farroupilha em andamento. Neste cenário surgiu a Brigada Militar 
tendo por finalidade inicial manter a ordem dentro da capital da província e defender a 
população em caso de tentativa de invasão por parte dos revolucionários.

A Revolução Farroupilha encerrou e não houve combate entre a Brigada Militar e os 
farroupilhas, Porto Alegre não foi tomada e veio a Guerra do Paraguai, sendo convocada 
a milícia gaúcha para defender o Brasil.

Depois vieram as Revoluções de 1893 e 1923, que polarizaram o Rio Grande do Sul 
em chimangos e maragatos, com a Brigada Militar apoiando os governos constituídos. 

Em 1930 as tropas da Brigada Militar apoiaram Getúlio Vargas, então presidente 
da Província do Rio Grande do Sul, que se tornou presidente do Brasil, desconstituindo 
um governo federal, através de uma revolução.

Dois anos depois nova refrega contra os que se opunham a Getúlio Vargas, na Re-
volução Constitucionalista e em 1934, participação no combate à Intentona Comunista.

Nas décadas seguintes houve a criação de novas estruturas, com aproximação com a 
comunidade, podendo ser citados como exemplos as duplas de Pedro e Paulo, homenagem 
aos padroeiros do Rio Grande do Sul, quando policiais percorriam a cidade contatando 
diretamente com o cidadão e também o surgimento dos Abas Largas, policiamento mon-
tado com cunho preventivo.

Durante a ditadura militar, a Brigada Militar passou a ser reserva do Exército Brasi-
leiro e teve definida sua missão de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública 
no âmbito do Rio Grande do Sul, na defesa da comunidade gaúcha.

Após a constituição de 1988, Direitos Humanos tornou-se matéria conhecida, as 
pessoas passaram a lutar por seus direitos, retomando sua cidadania plena, sendo necessária 
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a adaptação institucional para defender direitos na plenitude, desde a prevenção, passando 
pelo policiamento ostensivo e repressão ao crime, na defesa dos interesses da sociedade.

4 ASSESSORIA DE DIREITOS HUMANOS

Devido à deturpação do que significa ter direitos humanos, a sociedade passou a asso-
ciar direitos humanos a bandidos, sendo esquecido o verdadeiro significado da expressão. 

Dentro da instituição também houve esta compreensão, tanto que, na criação da 
Assessoria de Direitos Humanos, vozes contrárias surgiram, entendendo não ser função 
da Brigada Militar defender direitos humanos, mas pela dimensão do assunto e, pelo 
entendimento da maioria, o espaço institucional para tratar do tema tornou-se realidade.

Não podemos esquecer que alguns brigadianos violam direitos humanos e tem seus 
direitos violados, afinal inserem-se na sociedade e dela participam como cidadãos e fun-
cionários prestando serviço para a mesma, assim cabe a Assessoria de Direitos Humanos 
interagir com a sociedade quando direitos são violados e apoiar os policiais quando são 
vítimas de violação de direitos.

Logicamente que inicialmente procuramos compreender e ouvir os segmentos sociais 
que são mais frágeis. Iniciamos pela procura dos movimentos sociais e órgãos públicos 
e privados que defendem a temática, iniciando a ligação destes com a instituição, procu-
rando localizar os problemas e sair na busca de soluções adequadas.

Assim participamos de seminários, palestras, audiências públicas e cursos com a 
finalidade de mostrar nossa existência e também propor o diálogo franco e ouvir as de-
núncias, fazer encaminhamentos e procurar esclarecer a verdade dos fatos, sempre com 
uma postura de isenção, no apoio às vítimas e aos autores, facilitando a todos envolvidos 
a ampla defesa, apresentação de provas e contraditório.

Salientando que somente o poder judiciário pode julgar, cabendo à Brigada Mi-
litar, quando constatado o desvio de conduta, tomar todas as medidas administrativas 
permitidas em lei, não podendo, por uma violação de direitos humanos, violar os direitos 
constitucionais de seus integrantes.

Casos com maior repercussão, geralmente, necessitam de um acompanhamento mais 
profundo, não citarei casos específicos por entender que muitos estão sob investigação, 
outros passam por esferas jurídicas e administrativas, além de não usar nomes das pessoas 
para não violar seus direitos.

Somos parceiros na busca da verdade dos fatos, procuramos descobrir dentro da 
instituição aqueles que não entenderam a mudança legislativa e da sociedade, onde os 
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cidadãos sabem seus direitos, conhecem as leis, são informados, além de terem toda uma 
nova tecnologia de captação de imagens e sons, a qual deve ser ferramenta na defesa da 
cidadania.

Outra faceta que deve ser salientada é o trabalho preventivo da Brigada Militar, 
ou seja, os projetos sociais que visam aproximar a sociedade da instituição, através de 
diversos trabalhos de cunho social.

Cumpre destacar o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, 
o PROERD, onde os policiais militares, devidamente capacitados, vão até as escolas e 
lá desenvolvem, durante um semestre, o trabalho de prevenção ao uso das drogas e a 
violência, levando conhecimentos sobre autoestima, cidadania, direitos humanos, deve-
res, malefícios da droga, preservação da vida e do meio ambiente, entre outros assuntos.

Também temos o Programa Brigada Orienta que engloba todas as ações sociais da 
instituição, desde o PROERD, passando pela Brigada Mirim e diversos outros projetos 
em todo o Rio Grande do Sul.

Todo este sistema preventivo tem como objetivo a valorização da cidadania, ou 
seja, direitos humanos essenciais como saúde, vida, segurança, alimentação, moradia e 
trabalho, pois somente com uma base sólida das crianças conseguiremos ter, no futuro, 
adultos capazes de viver com dignidade e com plenos direitos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Encerro dizendo que estamos no caminho certo, na busca constante da aproxima-
ção com as comunidades, valorizando os bons profissionais e investindo nas crianças e 
adolescentes.

Fazemos parte de uma rede, não atuamos isolados, precisamos das parcerias, dos 
defensores dos direitos humanos, enfim, dos amigos que tentam diuturnamente minimizar 
os efeitos perversos da violação dos direitos, além de buscar soluções saudáveis para as 
pessoas, evitando que sejam vítimas de discriminação, preconceito e ódio.

Elevar nosso Estado a ser reconhecido pela paz social, valorização da vida, ordem 
pública e cidadania plena é o objetivo de todos que lutam pelos direitos humanos.

Brigada Militar e Direitos Humanos um binômio que resulta em cidadania. 



“O que Cativou” – Ensaio de Teoria da Cor
Estudantes das Turmas T4, T5 e T6 – Aula de Artes na EPA
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18 A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS 
HUMANOS POR UMA FORÇA POLICIAL 
MILITAR. O CASO DO “TORTURADO DO 
HUMAITÁ”

Fabio Leandro Rodes Ferreira170

Resumo:
Este relato integra um processo judicial ainda em andamento e retrata que em pleno século XXI, 
em plena consistência de um Estado de Direito, e, 24 anos após a declaração de nossa Constituição 
cidadã, vemos e temos ainda uma Polícia com estrutura militar, regulamentos militares, Justiça Mi-
litar, postura militar, e atitudes militares contra seus cidadãos; violando e desrespeitando Normas e 
Tratados Internacionais de Direitos Humanos, Leis e Normas Nacionais de Direitos Humanos, em 
que o próprio Estado brasileiro recusa a orientação da ONU em extinguir estas forças unificando 
suas polícias, levando toda a sociedade a meditar: até quando?

Palavras-chave:
Violência militar, direitos humanos, desrespeito, normas nacionais.

1 SÍNTESE DOS FATOS

C. L. R. M. à época com 18 anos de idade, trabalhando de office boy, e sem nenhum 
envolvimento criminal; filho de pais separados, foi visitar seu pai, um Major da Brigada 
Militar no Bairro Humaitá em Porto Alegre no dia 02/11/2010.

C. L. R. M. não conhecia o Bairro. Portador de doença neurológica que afeta a co-
municação e interação com o meio, saiu para comer um lanche e parou no Parque Ada 
Mascarenhas de Moraes. Viu um homem correndo e gritando em sua direção. Assustado 
correu.

Este “homem correndo” nada mais era do que um policial militar. Quadras depois, 
C. L. R. M. foi derrubado por uma tropa de “boinas pretas” do 11º Batalhão de Polícia 

170  Advogado.
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Militar, tropa de elite, treinada para enfrentamentos violentos, e desta forma, C. L. R. 
M. foi violentamente parado; violentamente agredido e conduzido para o Posto Policial 
Militar do Bairro Humaitá, permanecendo ali por mais de três horas sendo submetido a 
uma sessão de tortura na presença de vários policiais e de um Capitão da PM.

Queriam os “homens de farda”, que C. L. R. M. revelasse a existência de drogas 
e armas. Como C. L. R. M. não falava, foi tido pelos milicianos como um “durão”, um 
inimigo, recebendo então mais agressões, torturas mais fortes, inclusive rezar o “pai nos-
so” e cantar o hino nacional “debaixo de pau”. Verdadeira tortura física e psicológica.

Não conseguindo nada, pois C. L. R. M. pela condição de sua doença não entendia 
o que se passava, os policiais militares forjaram uma ocorrência de roubo, levando C. L. 
R. M. preso em flagrante para a Polícia Civil.

Na Delegacia de Polícia, a Autoridade Policial (Delegado de Polícia) fez questão de 
formalizar e comunicar seus superiores (Chefe da Polícia Civil) sobre a diferença gritante 
entre o horário da prisão, e o horário da apresentação do preso na Delegacia.

E, somente na DP, é que os militares ficaram sabendo então, que C. L. R. M. era 
filho de um Oficial da BM, o que gerou certo alvoroço. Somente neste momento, é que 
C. L. R. M. teve autorização para sentar numa cadeira, sendo-lhe fornecida água para 
beber, até então negada, além de limparem seu rosto, sujo de sangue.

O flagrante não foi homologado pela Autoridade Judicial, e devido ao estado das 
graves lesões, o magistrado concedeu imediata soltura de C. L. R. M. para que pudesse 
procurar por assistência médica.

2 A MANIPULAÇÃO DOS MILITARES NO IPM

Diante dos fatos, o advogado de C. L. R. M. formalizou denúncia ao Comandan-
te do 11º BPM nos termos da Lei 4.898/65, o que sabidamente, deve ser apurado pela 
Autoridade e remetido para a Justiça Comum, pois o crime de abuso de autoridade e de 
tortura, não são de competência da Justiça Militar Estadual.

Contrariando qualquer tipo de postura ética e social, bem como as normas de tratados 
internacionais e diretrizes da própria Secretaria de Segurança Pública do RS, o Coman-
dante do 11º BPM, de forma conivente, não afastou os policiais militares envolvidos, 
estes, continuam trabalhando nas ruas de Porto Alegre até hoje.

O Inquérito Policial Militar (IPM) por ele instaurado tornou-se uma prova inequí-
voca da falência estatal com relação a proteção e garantia dos Direitos Humanos. Dos 
mais de 10 policiais militares envolvidos, entre eles um capitão, somente dois soldados 
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foram indiciados por crime de lesão corporal leve (!), e a vítima C. L. R. M. restou indi-
ciada por roubo qualificado.

Com esta verdadeira “manipulação”, o caso foi remetido para a Justiça Militar 
do Estado, o que geraria certa e concreta impunidade, não fosse o incansável trabalho 
do advogado de C. L. R. M. que em busca de Justiça, intercedeu perante o Ministério 
Público que reconheceu o caso como sendo de tortura, e não de lesão leve. Com isso, a 
JME declarou-se incompetente e o processo foi remetido para a Justiça Comum onde 
os policiais militares foram denunciados por crime de tortura. Porém, nesta ida e vinda, 
foram-se alguns meses.

E, resta ainda ao advogado, a busca da responsabilização do capitão que estava 
presente na sessão de tortura, e do Comandante da Unidade à época, que não procedeu 
de forma correta como exige a lei.

3 O LAUDO PERICIAL DO INSTITUTO PSIQUIÁTRICO FORENSE

A fim de provar que C. L. R. M. não tinha a menor condição de ser um criminoso, 
ou de ter reagido contra os policiais militares, foi requisitado pelo juiz do processo a 
realização de perícia judicial em C. L. R. M.

A perícia foi realizada por uma junta médica do Instituto Psiquiátrico Forense que 
identificou em C. L. R. M. três anomalias: retardo mental; transtorno de fala e de linguagem; 
e epilepsia. Além disso, o laudo atesta que C. L. R. M. possui “personalidade pueril”, ou 
seja, em que pese sua estatura avantajada de um homem alto e forte, nada mais é do que 
uma criança que ainda brinca com bonecos, sendo incapaz de produzir atos de violência.

3.1 Das contradições e montagens

No incoerente IPM construído dentro dos muros do quartel, C. L. R. M. sofreu nova 
violência, desta vez contra a sua imagem e sua honra, sob a chancela de um coronel, uma 
Autoridade Policial Militar que deveria dar o exemplo de correição e de cumprimento da lei.

O que antes não havia aparecido, foi agora no IPM construído pelos militares, qual 
seja: de que C. L. R. M. na verdade havia tentado estuprar a vítima A. B. D. Todavia, estes 
policiais militares não justificaram porque a ocorrência não foi registrada como tentativa 
de estupro, tampouco porque esta versão aparecia meses após o fato.

Além disso, na ocorrência registrada pela Brigada Militar, é relatado que apenas 



256

PA
RT

E 
III

 - 
A

 V
IO

LÊ
N

CI
A

 N
O

 R
IO

 G
RA

N
D

E 
D

O
 S

U
L 

E 
O

S 
D

IR
EI

TO
S 

H
U

M
A

N
O

S

dois policiais participaram da prisão. No IPM cerca de dez milicianos confessaram terem 
participado do evento.

E ainda, todos estes, foram ouvidos à termo e todos declararam que o capitão G. 
D. A. F. estava presente no Posto e assistiu à tudo sem adotar nenhuma providência que 
o grau de oficial da Polícia Militar lhe exigia.

Outra contradição que se originou no IPM e foi completamente ignorada pelo Co-
mandante do 11º BPM é o fato de que a P2 (o serviço secreto) esteve no Posto Policial e 
tirou fotos de C. L. R. M. que aparece sem as graves lesões com que chegou na Delegacia, 
além disso, todos os policiais ouvidos afirmaram que C. L. R. M. chegou no Posto sem 
lesões, o que desmente a alegação dos militares de que C. L. R. M. teria reagido à prisão, 
e mais, compravam sem sombra de dúvida de que realmente C. L. R. M. foi agredido de 
forma covarde e violenta dentro de um quartel da Brigada Militar. 

Todos estes fatos foram apurados e apontados no IPM e nos permitem afirmar 
categoricamente que a Autoridade Policial Militar foi omissa e condescendente com o 
crime de tortura praticado por seus policiais.

3.2 Mais do que violação de direitos humanos

A tortura é o ato mais repulsivo que possa existir nas relações humanas, mais ainda 
quando é o próprio Estado o agente torturador.

O caso do “Torturado do Humaitá” serve como parâmetro para reflexões mais 
abrangentes pela sociedade gaúcha. Não se trata de um mero, ou simples caso de um 
rapaz torturado por milicianos. Os pormenores, a sequencia de fatos que envolvem toda 
a trama mostra uma complexidade bem mais abrangente.

Comumente, a sociedade infelizmente ainda mostra um certo prazer pela figura 
do policial vingador, e tem gosto ao assistir cenas de policiais “batendo em bandido”. 
Esta cultura persiste, pois desconhecemos e ignoramos por completo a completude do 
significado de “direitos humanos”. Esquecemos que o bandido é pode ser bandido, mas 
o Estado e seus agentes não, isso jamais. A exemplo disso temos que uma rinha de galos 
é crime, leva seus autores a prisão, já uma rinha de homens no WMF é bonito, e vira até 
brinquedo de crianças. Programas jornalísticos de policiais humilhando e denegrindo 
presos são campeões de audiência. É uma verdadeira cultura da violência.

Alinhado a isso, no caso dos militares estaduais, temos uma prática ilegal e crimi-
nosa que há muitos anos é praticada, tolerada, exibida até em reportagens de televisão, e 
nenhuma Autoridade questiona: a condução de presos para local diverso do que prevê a lei.
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Se há tempos atrás a sociedade gaúcha tivesse se manifestado quanto a exigência do 
cumprimento da lei processual penal que proíbe a condução de presos para local diverso 
que não seja uma Delegacia de Polícia, talvez a tortura de C. L. R. M. não teria ocorrido.

Todos os policiais militares ouvidos no IPM confessaram terem levado C. L. R. 
M. para o Posto Policial Militar. Isto é contra a lei. É ilegal. E mesma assim, diante das 
confissões, a Autoridade Policial Militar não fez absolutamente nada.

Importante esclarecer que a Lei Penal brasileira determina que toda pessoa presa 
deva ser apresentada imediatamente para a Autoridade Policial (art. 304 do Código de 
Processo Penal), ela não pode ser levada para reconhecimento em loja; para ser interrogada 
ou identificada em Posto Policial; muito menos em quartel da PM; não pode ser levada 
para uma praça para ser exibida à repórteres como se fosse um prêmio. Essas conduções 
são completamente ilegais. Mas é feito por nossa Polícia Militar sob a condescendência 
de seus comandantes.

E, inacreditavelmente estes policiais militares violaram uma norma interna da 
própria Brigada Militar, a NI OP 024 (Nota de Instrução Operacional) que determina a 
imediata condução do preso para a Delegacia. A explicação só pode ser uma: tolerância. 
O que gera a responsabilização criminal das Autoridades Policiais Militares por prática 
de crime de condescendência criminosa (art. 322 Código Penal Militar).

Devemos então tolerar a violação de direitos humanos até quando? Tolerar uma 
polícia militar violenta até quando? A morte diária da Justiça até quando?

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES

É necessário desenvolver um programa de acompanhamento no trato e cumprimento 
das normas internacionais e nacionais de respeito e garantia de Direitos Humanos por 
parte de nossa Polícia Militar.

Também cremos ser de fundamental importância abrir um debate público com a so-
ciedade gaúcha permitindo à esta a possibilidade de escolher pelo atual sistema com duas 
polícias; ou a unificação das duas; ou a transformação da Polícia Militar e uma Polícia 
Fardada sem a cultura militar, sem seus regulamentos de guerra e atitudes de combate.

É necessário repensar numa reforma do atual Sistema de Segurança Pública sob 
pena destes casos continuarem a acontecer, na medida em que, fatos como o do “Tor-
turado do Humaitá” não são novidades, não são fatos isolados, mas que fazem parte da 
cultura da polícia militar gaúcha.

O caso foi apresentado para a Ouvidoria da Segurança Pública do Estado do Rio 
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Grande do Sul que solicitou providências da Corregedoria Geral da Brigada Militar, e até 
a presente data, não se tem notícia de uma resposta por parte da Brigada Militar.

O parlamento gaúcho precisa estar preparado para cobrar da Secretaria de Segu-
rança Pública medidas mais enérgicas e de resultado no que diz respeito ao cumprimento 
da lei, e de diretrizes internas no que diz respeito a imediata condução de presos para as 
Delegacias de Polícia, o que dará transparência e seriedade ao serviço policial militar.

E ainda, é necessário criar mecanismos de responsabilização das Autoridades Policiais 
Militares que como responsáveis pela execução das normas, pecam no seu cumprimento.





“Objetos e Círculos Sonoros” – Cerâmica
Estudantes das Turmas T4, T5 e T6  - Aula de Cerâmica – Artes na EPA
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19 UM OUTRO OLHAR, SEM MIOPIA, 
SOBRE O SISTEMA PRISIONAL 
GAÚCHO171

José Gomes172

Resumo:
O presente artigo aborda a questão do sistema prisional gaúcho a partir de uma perspectiva bem 
específica. Ao fazer uma revisão sobre as ações políticas desencadeadas ao longo da história o autor 
procura colocar aspectos relevantes e significativos, que, segundo sua visão, recolocam algumas 
questões em seus devidos lugares.

Palavras-chave:
Sistema prisional, interdições, segurança, saúde.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O objetivo deste texto é comentar as manifestações, dos últimos meses, da OAB/
RS, do CREMERS, do CREA/RS e da AJURIS que, reiteradamente, tem vindo a pú-
blico denunciar as péssimas condições dos presídios no Rio Grande do Sul, sendo do 
ponto de vista estrutural ou da sua capacidade ocupacional. Para o presidente da OAB, 
organizador das vistorias, “O Sistema Penitenciário Gaúcho está na UTI”, disse isso ao 
receber e ler os laudos técnicos do CREA-RS e do CREMERS das três penitenciárias da 
Grande Porto Alegre: Presídio Central, Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas 
e Penitenciária do Jacuí. 

Os laudos técnicos são incontestáveis, já que foram elaborados por uma empresa 
de alta idoneidade (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do RS – 

171  Fontes pesquisadas: Relatório Azul – 1998 e 1999, Lei nº 11.343/99, DOE – 2000 a 2011 e Relatório 
de Visitas e Inspeção do CNPCP – 2009.

172  Bacharel em Ciências Jurídicas e Assessor Técnico da Bancada/Segurança Pública/ALRS
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IBAPE/RS) a pedido do CREA/RS. O sistema penitenciário é, sem sombra de dúvida, um 
dos maiores desafios da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul.

Há algumas ressalvas a serem feitas nos discursos destas entidades signatárias, a 
começar pela falta da divulgação histórica das condições que levaram o Sistema Prisional 
à Unidade de Tratamento Intensivo – UTI por intermédio da dislexia estatal. Se assim não 
procedem, seus argumentos podem ser interpretados como sendo ocasionais e rechea-
dos de conteúdo ideológico. Também não foram encontradas, nas manifestações dessas 
entidades, as várias ações que o governo Tarso Genro vem implementando na busca da 
superação dessas condições. É o que pretendemos mostrar a seguir.

2 DAS INTERDIÇÕES NO SISTEMA PRISIONAL GAÚCHO

O exemplo mais simbólico desse quadro caótico é o Presídio Central de Porto Alegre, 
que na década de 90 era conhecido como “Queijo Suíço”, em referência à quantidade de 
túneis subterrâneos escavados nas tentativas de fugas. Esse estabelecimento prisional foi 
palco de grandes fugas e motins (a última ocorreu em 7 de julho de 1994). Sua primeira 
interdição se deu em 1995 e de lá até os dias de hoje são mais de uma dezena de pedidos.

Além disso, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados do Con-
gresso Nacional, em 4 de setembro de 2000, durante a II Caravana Nacional de Direitos 
Humanos do Sistema Prisional Brasileiro, presidida pelo ex Deputado Federal Marcos 
Rolim-PT/RS, detectou pela vez primeira a condição de pior presídio do Brasil. Nova-
mente em 2008, foi considerada a pior cadeia do Brasil, pela CPI do Sistema Carcerário 
da Câmara Federal (inclusive com pedido de indiciamentos do Juiz da Vara de Execu-
ções, do Promotor da mesma Vara, do Defensor Público e da Secretaria de Segurança 
Pública da época). 

Em levantamento extraído junto ao TJ/RS, das 93 (noventa e três) casas prisionais 
existentes no Estado, 23 presídios e 12 albergues estiveram interditados a pedido do Mi-
nistério Público Estadual. Todos por violarem e desrespeitarem os princípios constitu-
cionais da dignidade da pessoa humana, preceitos que estão insculpidos no art. 1º, inciso 
III, da Carta Magna. Vejamos quais são elas: Penitenciária Industrial de Caxias do Sul, 
Feminina Madre Pelletier, Modulada de Montenegro, de Osório, Modulada de Uruguaiana 
e de Rio Grande. Os presídios: de Bagé, de Cachoeira do Sul, de Camaquã, de Canela, 
de Cruz Alta, Central de Porto Alegre, de Encantado, de Espumoso, de Getúlio Vargas, 
Passo Fundo, Regional de Pelotas, Regional de Santa Maria e São Leopoldo. Também 
constam na lista os seguintes albergues: de Santa Maria, anexo à Penitenciária Estadual 
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do Jacuí, anexo ao Presídio Regional de Santa Maria, anexo ao Presídio de Taquara, ane-
xo ao Presídio Estadual de Pelotas, Casa do Albergado Padre Pio Buck, Casa Albergue 
Santos Medeiros (Gravataí), Colônia Penal Agrícola de Charqueada, Instituto Penal de 
Canoas, Instituto Penal Escola Profissionalizante e Instituto Penal Mariante. 

3 DOS COMPROMISSOS CUMPRIDOS E OS NÃO CUMPRIDOS

Outro ponto importante, não destacado pelas organizações acima citadas, diz respei-
to aos compromissos não cumpridos, ao longo de vários governos, de pôr fim ao déficit 
carcerário, já que foram mais discursos do que obras realizadas. Vejam-se: 

Na gestão do governo Antônio Britto (1995 a 1998), a população de apenados 
existente era de 13.346 apenados para um total de 9.846 vagas, e prometeu construir oito 
penitenciárias modulares, ou seja, zerar o déficit de vagas prisionais que era de 3.500, 
mas, só entregou três penitenciárias moduladas: Charqueadas, Ijuí e Uruguaiana, visando 
a desativação do Presídio Central de Porto Alegre.

O governo Olívio (1999 a 2002), prometeu criar 1.100 novas vagas. Finalizou as 
construções das Penitenciárias Moduladas de Montenegro (476 vagas) e Osório (360 
vagas), ambas projetadas pelo governo anterior. Ampliou o Presídio Central com a aber-
tura do Pavilhão F (396 vagas). Construiu uma galeria no presídio de Santa Maria (150 
vagas) e um albergue em Taquara (60 vagas). Portanto, entregou 1.442 novas vagas. 
Sendo 1.382 no regime fechado e 60 no semiaberto. No entanto, a população carcerária 
partiu do total de 16.692 para um total de 14.351 vagas. Ou seja, um déficit de 2.341 o 
que correspondia a 16,3%. Este número poderia ter sido melhor se o governo FHC tivesse 
liberado mais recursos para este fim. 

O governo Rigotto (2003 a 2006), fez a promessa de criar 1.948 novas vagas em 
duas penitenciárias de segurança máxima, em Caxias do Sul e em São Leopoldo. Porém 
só saiu da prancheta a penitenciária de Caxias do Sul (concluída no governo Yeda em 
2009). A Penitenciária de São Leopoldo não se efetivou e os R$ 21 milhões oriundos do 
governo federal foram devolvidos. 

Em 2005, anunciou a construção de outros dois estabelecimentos: uma casa de de-
tenção provisória em Charqueadas (não efetivada) e uma Penitenciária Regional de Santa 
Maria, com liberação de verbas federais, (que foi concluída somente seis anos depois, 
em 2011, pelo governo Tarso). 

Em Julho de 2006, Germano Rigotto fez outro comunicado apresentando projeto 
para zerar o déficit prisional de 7.666 vagas nas cadeias até 2008. Prometeu reformas e 
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construções de nove prisões, sendo duas na Capital e as demais no interior do Estado. Em 
Passo Fundo, o dinheiro foi liberado em 2008 e o contrato assinado em 2010 (atualmente 
a obra está paralisada, com perspectiva de retomada ainda este ano). Em Bento Gonçalves, 
ocorreu a liberação dos valores no ano de 2007, mas devido a entraves burocráticos e 
protestos dos moradores da Linha Palmeiro, local onde a nova penitenciária seria cons-
truída, os recursos foram devolvidos. Em São Leopoldo, Lajeado, Osório, Charqueadas 
e Montenegro as penitenciárias não foram construídas.

Assim, sua promessa se efetivou apenas na abertura de 606 novas vagas no regime 
fechado e semiaberto. Sendo 114 vagas na Penitenciária Feminina Madre Pelletier, 92 
vagas no anexo feminino da Penitenciária de Charqueadas (aproveitando prédio destinado 
à guarda) e 400 vagas para o semiaberto no Instituto Penal de Viamão, atendendo uma 
massa carcerária de 23.684 com um total de 16.010 vagas, ou seja, um déficit de 7.674, 
correspondente a 47,9% da população carcerária.

No que se refere ao governo Yeda (2007 a 2010), foi prometida a construção de um 
presídio para jovens de 18 a 24 anos em Viamão, com verba federal. A prefeitura vetou 
o projeto e a construção não se concretizou. Em Dezembro de 2007, prometeu construir 
cinco novas prisões no Estado, com verba do governo federal, cujo fito era gerar 2 mil 
novas vagas. Em São Leopoldo, para jovens na faixa etária de 18 a 24; Lajeado, Guaíba 
e Bento Gonçalves (todos já tinham sido anunciados pelo governo anterior); e uma prisão 
federal em Arroio dos Ratos (que está em obra mas com recursos do Estado).

Em Abril de 2008, o governo volta a fazer novo anúncio sobre a construção de 
prisões. Em Guaíba, prometeu uma masculina (que não saiu do papel) e outra feminina 
(que foi entregue pelo governo Tarso), além das de São Leopoldo, Passo Fundo, Bento 
Gonçalves e Lajeado (que não se efetivaram).

Em maio de 2009, em nova promessa afirma que vai zerar o déficit de 9,8 mil 
vagas no sistema prisional até o final de 2010 e a conclusão da penitenciária de Santa 
Maria em dois meses (concluída em 2011, pelo governo Tarso). Em Dezembro de 2009, 
o governo inicia as obras de ampliação, em 500 vagas, da Penitenciária Modulada de 
Charqueadas e outras 500 vagas na Penitenciária Modulada de Montenegro. Também 
reforça a promessa de zerar o déficit de 1,2 mil vagas nos regimes aberto e semiaberto 
com a construção de oito albergues emergências até março de 2010. As ampliações con-
tinuam em andamento e os albergues foram concluídos (um foi incendiado e outro segue 
vazio). Seguindo com seus anúncios, em julho de 2010, prometeu alugar um prédio para 
abrigar 400 apenados dos regimes aberto e semiaberto, na capital, para suprir a falta de 
vagas. O prédio não foi alugado e, nos primeiros dias de dezembro, a Justiça liberou 1,1 
mil criminosos do regime aberto. 
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O ápice de suas promessas se deu em agosto de 2010, quando é lançado o edital de 
construção do complexo prisional para 3 mil detentos, na cidade de Canoas, através da 
modalidade de Parceria Público Privada – PPP. No mesmo anúncio, reforça seu propósito 
de erguer seis presídios em caráter emergencial para 3,6 mil apenados (3 mil no regime 
fechado e 600 no regime semiaberto). A licitação da PPP do Presídio foi cancelada pela 
governadora. As obras emergenciais das seis cadeias foram embargadas pelo TCE por 
falta de licitação.

Suas realizações ficaram na entrega de 2.124 novas vagas. Sendo 432 na Penitenciá-
ria Regional de Caxias do Sul (cujas obras iniciaram no governo Rigotto); 492 vagas em 
quatro novos pavilhões do Presídio Central; e 1.200 novas vagas no regime semiaberto. 
Mas deixou o atendimento de 18.944 para uma massa carcerária de 31.112, ou seja, um 
déficit de 12.168, o que corresponde a 64,2% de toda a massa carcerária.

Analisando os dados acima, se pode afirmar que o governo Antônio Britto foi o 
que mais iniciou construção de penitenciárias. Mas não diminuiu a relação vagas verso 
apenados, mesmo dispondo dos recursos advindos da venda de empresas estatais. Olívio 
foi o único que cumpriu sua meta de abrir novas vagas e reduzir o déficit prisional. Ri-
gotto marcou sua gestão pelos anúncios de construção de presídios, que não saíram do 
papel. De igual modo, também colocou em prática a política de anúncios de construções 
de penitenciárias. 

No gráfico abaixo é percebível como os governos se comportaram na criação de 
vagas para a população carcerária.
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4 DAS MORTES NOS PRESÍDIOS

É imprescindível destacar que o Estado é responsável pelas pessoas que estão 
privadas de liberdade, justamente por estarem sob sua custódia. No entanto, em levan-
tamento feito nos censos carcerários, detectou-se que a cada três dias um detento morre 
nas prisões do Rio Grande do Sul. 

De 1999 a 2010, 1.277 presos morreram em nossas cadeias. Em média, são 106 
casos por ano ou um óbito a cada três dias. O levantamento leva em consideração assas-
sinatos, suicídios, causas naturais e causas não informadas. 

Essas mortes estão assim distribuídas: Gestão do governo Olívio, foram 367 óbitos 
sendo: 259 mortes naturais, 69 causa mortis não informadas, 32 suicídios e sete por con-
fronto interno. No quadriênio da gestão Germano Rigotto, 513 apenados morreram das 
seguintes forma: 363 de mortes naturais, 37 suicídios, 87 mortes cuja causa mortis não 
foram informadas e 26 por confronto interno. Durante a administração do governo Yeda, 
ocorreram 397 mortes, sendo 273 de mortes naturais, 87 mortes sem motivos informados, 
15 suicídios e 22 por confronto interno. 

Diante deste quadro dramático, o Juiz da Vara de Execuções Criminais, Sidinei 
José Brzuska, afirmou que “parte das mortes seriam evitáveis se houvesse atendimento 
médico preventivo, medicação disponível e melhores condições de higiene no sistema 
prisional”. Pois a maioria das mortes provem de doenças adquiridas dentro da cadeia 
como HIV, tuberculose e doenças respiratórias. Como estes presos estão em situações 
precárias, suas doenças acabam evoluindo para óbito (ZH, edição de 10/10/11). Essas 
mortes não foram levadas em conta pelo CREMERS em seus estudos.

O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária - CNPCP, ligado ao 
Ministério da Justiça, é o principal órgão brasileiro relacionado ao tema prisional, quer 
em termos de fiscalização da atuação pública no setor como relativamente ao estabeleci-
mento de políticas pertinentes. Por outro lado, emana diretrizes com relação às medidas 
de prevenção da criminalidade, estabelece critérios para estatística criminal e promove 
a pesquisa criminológica.

O CNPCP é um órgão previsto na lei de execuções penais (art. 62 a 64 da 7.210/84) 
e que tem hoje 18 membros, sendo 13 titulares e 5 suplentes, tendo a incumbência de fisca-
lizar todas as penitenciárias do Brasil em articulação com os conselhos penitenciários dos 
Estados e de comunidades, assim como também com as tarefas dos juízes e promotores.

Assim, dotado da competência legal o CNPCP, realizou nos dias 13 e 14 de julho 
e 10 e 11 de agosto de 2009, visitas de inspeção nas seguintes Casas de Detenção: Pre-
sídio Central de Porto Alegre - PCPA, Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas 
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- PASC, na Penitenciária Estadual de Jacuí - PEJ e no Albergue Padre Pio Buck. Que 
reproduziremos abaixo. 

5 ADMINISTRATIVO 

Foram constatados durante as inspeções no que tange a administração que não havia 
uma política de enfrentamento claro do problema do sistema prisional gaúcho. As uni-
dades prisionais estão sob o comando das diversas facções lá instaladas (Manos, Brasas, 
Abertos, Unidos, dentre outros), que se utilizam de “plantões” para a comunicação com 
a administração do estabelecimento prisional, quaisquer medidas que sejam adotadas no 
interior dos estabelecimentos depende de prévia “autorização” concedida pelas facções. 
A CPI do Sistema Prisional já havia apontado que no PCPA são realizadas algumas “con-
cessões” a fim de estabelecer a paz no interior do estabelecimento “sic”. Aquele detento 
que não se agregar a qualquer facção ou não custear as despesas exigidas no interior do 
cárcere pelos outros presos, não se comunicará com a administração do sistema prisional 
e, com isso, não conseguirá assistência material, à saúde, jurídica, dentre outras. Em suma, 
a sua dignidade humana será aviltada a cada dia de cumprimento de pena no cárcere.

6 MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA

Nesse item os Conselheiros firmaram as seguintes ponderações: Os estabelecimentos 
vistoriados estão com suas estruturas prediais em péssimas condições, necessitando de 
reformas estruturais, hidráulicas, elétricas e sanitárias, é comum a ausência de cama para 
todos os presos, que se amontoam no interior das celas em colchões de espuma. A exceção 
ocorreu na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas, pois a lotação máxima da 
unidade não tinha sido atingida. O Presídio Central, apresentou infiltrações visíveis nas 
paredes, inclusive nas alas recentemente inauguradas. O presídio possui extensa área em 
que é lançado o lixo a céu aberto, onde escorre água e esgoto o dia todo, contribuindo 
para a proliferação de insetos e pragas. Durante a inspeção, foram vistas várias ratazanas 
percorrendo o pátio e as paredes externas das galerias. Os Promotores de Justiça que nos 
acompanhavam relataram que o Ministério Público já propôs ação civil pública em face 
do Estado visando a retirada do lixo do local, mas as decisões judiciais ainda não haviam 
sido cumpridas. Ademais, os quatro novos pavilhões construídos no final do ano de 2008, 
com capacidade para 492 vagas, não resolveram a questão da superlotação carcerária. 
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Presos provisórios e condenados dividem as mesmas celas e pátio de banho de sol, em 
flagrante descumprimento ao disposto no artigo 84, da Lei de Execução Penal.

Na PEJ, não há camas para todos os presos. Há água no chão de algumas celas e 
corredores, onde construíram pequena barragem de cimento para evitar a entrada de água 
no interior das celas. Os presos relataram que a chuva molha o interior das celas, em 
razão das infiltrações no telhado. A parte externa da galeria contém muito lixo lançado 
sem as mínimas condições de acondicionamento. As celas possuem buracos, visando a 
comunicação dos presos por meio deles.

As janelas são muito amplas, tendo alguns detentos reclamado do frio, notadamente 
no período noturno. Por isso, é comum nos estabelecimentos prisionais inspecionados 
a utilização de lençóis e de pedaços de espuma para vedar ou minimizar a entrada de ar 
pelas janelas.

6.1 Segurança

Na PASC a segurança externa é feita pela Brigada Militar e a interna por agentes 
penitenciários. Na realização de procedimentos de revista íntima e detectores de metais 
(raquetes e aparelhos de raios-X), ainda é constatada a utilização de substância entorpe-
cente pelos presos, sendo que a entrada dela é atribuída aos visitantes da penitenciária, 
notadamente às visitas íntimas.

No PCPA, a Brigada Militar executa a segurança interna e externa. Há lideranças 
articuladas no seio da Casa de Detenção. Inobstante a realização de procedimentos de 
revista íntima e detectores de metais (raquetes e aparelhos de raios-X), ainda impediu a 
utilização de substância entorpecente pelos presos, sendo que a entrada dela é atribuída 
aos visitantes da penitenciária, notadamente às visitas íntimas. Cerca de 1400 pessoas 
visitam os presos semanalmente.

Na PEJ, a segurança interna e externa também é realizada pela Brigada Militar. 
Mesmo que haja revista íntima e detectores de metais, ainda são constatados a utilização 
de substância entorpecente pelos presos, sendo que a entrada dela é atribuída aos visi-
tantes da penitenciária, notadamente às visitas íntimas. Existem lideranças constituídas 
e articuladas no interior da unidade prisional.
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6.2 Assistência à saúde

A PASC não possui hospital, médico, enfermeiro, psiquiatra, dentistas e assistentes 
sociais. Contava com apenas um Auxiliar de Enfermagem, um Psicólogo, uma Nutricio-
nista e dois Advogados.

No PCPA existem dois médicos, um enfermeiro, cinco auxiliares de enfermagem, 
nove psicólogos, dois dentistas, cinco assistentes sociais, duas nutricionistas, uma tecnóloga 
em radiologia, um farmacêutico e três advogados. Inexistem psiquiatras na penitenciária. 
Face à grande quantidade de pessoas detidas no estabelecimento prisional, constata-se 
a necessidade de ampliação desse quadro, a fim de possibilitar melhor assistência aos 
reeducandos. 

A PEJ é dotada de um médico, um enfermeiro, três auxiliares de enfermagem, 
um dentista e dois advogados. Inexistem psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais. A 
administração não tem ações específicas voltadas para os presos no sentido de conscien-
tização, prevenção e controle de doenças infectocontagiosas, limitando-se a orientar e a 
entregar preservativos para os apenados.

6.3 Assistência educacional, atividades culturais e de lazer

Durante as inspeções realizadas nas unidades prisionais chama a atenção a falta 
de assistência educacional, de atividades culturais e de lazer. Sem a oferta de educação 
e trabalho, os presos perdem o direito à Remissão e, por consequência, a possibilidade 
de retorno mais rápido para ao convívio social, através da progressão de regime ou do 
livramento condicional. Foi comprovada a falta de uma política definida de incentivo à 
educação no interior dos presídios visitados. Diante disso, foram constatadas também que 
várias salas de aula estavam vazias, sem qualquer atividade, ou eram pouco frequentadas. 
As entrevistas realizadas revelaram a persistência dos educadores, mas com fraca adesão 
por parte dos detentos. A título de exemplo, num universo de 4.807 presos no PCPA, 
apenas 106 presos frequentavam aulas de alfabetização, ensino fundamental ou médio; 
e, no PASC, apesar de existirem quatro salas de aula, apenas uma está em funcionamen-
to, com uma professora e 8 alunos inscritos. Durante a inspeção no PCPA, somente 44 
presos estavam nas salas de aula. 

No que tange as bibliotecas, a do PCPA é administrada pela Secretaria Estadual de 
Educação, as bibliotecas das demais unidades são administradas por presos, sendo que 
o acervo da PASC conta com aproximadamente 3.000 livros e, em média, 18 deles são 
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emprestados por galerias. Por sua vez, a PEJ possui cerca de 8.400 livros, sendo que per-
deram aproximadamente 1.600 livros que não foram devolvidos e, em média, 150 livros 
são emprestados quinzenalmente. Os livros mais procurados para empréstimo na PEJ 
referem-se a noções de Direito, romance e ficção. Sua estrutura física não é condizente 
com o seu acervo, tanto que nos foi relatado que quando chove o local é invadido pela 
água, pela precariedade do telhado. 

6.4 Assistência jurídica

Nos relatórios das inspeções realizadas pelo Conselho Penitenciário Estadual em 
2008 e apresentados ao CNPCP afirmavam que um dos maiores problemas no sistema 
prisional gaúcho era a falta de assistência jurídica aos presos. Sem dúvida alguma, além 
das mazelas já apontadas, o direito dos detentos à assistência jurídica é incontestavelmente 
relegado pelas autoridades responsáveis pelo sistema.

Durante estas inspeções feitas nas visitadas, não houve nenhum lugar em que não 
constatamos a entrega pelos presos de pedaços de papel contendo seus nomes e reclama-
ções acerca de benefícios não concedidos, excesso ou desvio de execução, solicitações 
de atendimento médico, odontológico, inclusão ou exclusão de visitas, dentre outros. 
Noticiaram a extrema dificuldade em agendar atendimento com os advogados existen-
tes nas unidades prisionais ou com os Defensores Públicos designados para atuarem na 
execução penal.

O Poder Judiciário alterou o Código de Organização Judiciária de Estado transfor-
mou Varas de Execução Penal de determinada comarca em Varas Regionais de Execu-
ção Penal, o que não nos parece adequado numa primeira vista. Em março deste ano, o 
Tribunal de Justiça alterou novamente o referido Código, modificando a competência 
das Varas de Porto Alegre e Novo Hamburgo. 

Foram constatados durante as inspeções que os estabelecimentos não dispõem de 
locais adequados para a prestação da assistência jurídica, vale dizer, de parlatórios indi-
vidualizados e reservados. No PCPA, relataram inclusive que no final de semana antece-
dente uma advogada teria reservado o único local de atendimento para tratar diretamente 
com seis clientes, o que impediu a realização de qualquer outro atendimento naquele dia, 
por falta de outro local.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não era necessário a OAB/RS realizar todo esse estardalhaço se a própria entidade 
já dispunha do “Relatório de Visitas de Inspeção” do Conselho Nacional de Política Cri-
minal e Penitenciária, efetuados nos dias 13 e 14 de julho e 10 e 11 de agosto de 2009, 
pelos Conselheiros: Fernando Braga Viggiano e Milton Jordão de Freitas Pinheiro Gomes, 
no Presídio Central de Porto Alegre, Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas, 
Penitenciária Estadual de Jacuí e do Albergue Padre Pio Buck. Que já evidenciava as 
péssimas condições de parte dos presídios gaúchos, a saber da conclusão do CNPCP:

1. É imprescindível a adoção de medidas emergenciais objetivando aumentar o número 
de vagas no sistema prisional, assim como reformar e reestruturar as unidades pri-
sionais visitadas, extirpando as infiltrações, lixões e as estruturas físicas precárias. 
De igual maneira, é necessário assegurar que cada preso possua cama e colchão 
para dormir, já que atualmente os detentos estão amontoados em pequenas celas, 
onde espalham espumas pelos corredores para poderem repousar. Enfim, a Força 
tarefa implementada no Estado deve transformar os discursos proferidos e promessas 
efetuadas em ações concretas em favor do sistema prisional gaúcho;

2. A falta de assistência jurídica causa bastante preocupação, tendo em vista que 
os presos perdem direitos assegurados por lei (por exemplo, a progressão obtida 
transforma-se em decisão morta, caracterizando o excesso na execução, que poderia 
ser resolvido pela impetração de um habeas corpus), já que não têm acesso a De-
fensores Públicos e Advogados. O Estado deve prover novos cargos de Defensor 
Público para prestarem a assistência jurídica aos presos, notadamente nas maiores 
unidades prisionais;

3. Merece destaque negativo a falta de gestão administrativa demonstrada pela Secre-
taria da Segurança Pública do Estado, notadamente no trato da questão referente ao 
sistema prisional. A realidade exige intervenções imediatas que, necessariamente, 
não estão adstritas à propalada burocracia típica da estrutura do Estado;

4. Há que se recomendar, ainda, que o Estado adote as providências pertinentes com o 
intuito de transferir a administração penitenciária da Brigada Militar para a SUSE-
PE, por meio de quadro próprio de pessoal, conforme também recomendado pela 
“CPI do Sistema Prisional”, inclusive;

5. Sugeriu, a expedição de ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado para, 
em conjunto com o Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advoga-
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dos do Brasil e Secretaria da Segurança Pública, promover reforma no Código de 
Organização Judiciária, para que as Varas Regionais possuam competência melhor 
definida, assim como dotar as Varas de Execução de pessoal e equipamentos para 
processamento célere dos feitos de execução penal, assegurando a eficiência pro-
clamada pela Constituição da República;

6. Medidas de maior impacto devem ser adotadas, sob pena ver-se aviltada tanto a 
Constituição da República, quanto a Lei de Execução Penal. Assim, solicitamos 
que este relatório seja integralmente encaminhado para o Conselho Nacional de 
Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Comissão de Direitos Humanos 
do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (grifo nosso) e demais 
autoridades competentes, como de praxe nos relatórios de visita de inspeção. De 
igual maneira, sugerimos o encaminhamento do presente relatório ao Instituto Bra-
sileiro de Ciências Criminais e ao Instituto Transdisciplinar de Estudos Criminais, 
cientificando-os do lamentável quadro que assola o sistema prisional gaúcho.

A falência de todo o sistema prisional gaúcho era previsível, pois as condições 
estavam dadas: poucos investimentos feitos em anos anteriores e a redução dos recursos 
humanos na Superintendência dos Serviços Penitenciários – SUSEPE, fizeram com que a 
capacidade das casas prisionais não suportasse a demanda da elevação da massa carcerária. 

Mas, com todos estas situações ainda presentes, o governo não ficou parado e 
conseguiu inaugurar, já no primeiro ano, módulos penitenciários que contribuem para 
desafogar o sistema na Região Metropolitana de Porto Alegre e deve entregar outras obras 
importantes ainda em 2012.

Outra medida importantíssima, não mencionada pelas entidades elencadas, é a se-
paração, nos estabelecimentos de presos que aguardam julgamento daqueles que já estão 
cumprindo pena, como a lei prevê. Ao afastar um grupo do outro, a Susepe já aumenta as 
condições de recuperação de muitos apenados. O processo iniciou em fevereiro de 2011, 
através de estudos, mas na prática começou em abril do mesmo ano, na Penitenciária 
Modulada de Osório. Atualmente é feito também na Penitenciária Feminina de Guaíba, 
na Penitenciária Modulada de Ijuí e na Penitenciária Estadual de Santa Maria.

Não basta só promover a divulgação da situação crítica dos presídios é preciso 
trabalhar para melhorá-la. Somente Estado e sociedade atuando juntos podem mudar a 
realidade carcerária que hoje todos nós conhecemos e com a qual convivemos. Portan-
to, se estas organizações estivessem sem suas vendas nos seus olhos, talvez o princípio 
contido na Carta da República Brasileira deixasse de ser um sonho inatingível e passasse 
a ser uma realidade.
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“Detalhe” – Ornamentação Cerâmica
Taciana de Lima Mazarem – Aula de Cerâmica – Artes na EPA
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20 GARANTIA OU VIOLAÇÃO DE 
DIREITOS HUMANOS? UM OLHAR 
SOBRE QUESTÕES DE SAÚDE MENTAL 
E MEDICALIZAÇÃO NOS AMBIENTES 
DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DE 
ADOLESCENTES

Léia Tatiana Foscarini173

Resumo:
O presente texto se propõe a suscitar o tema da medicalização e da psiquiatrização de adolescentes 
em confronto com normativas que tratam sobre direitos humanos, relacionadas à saúde, liberdade, 
dignidade, desenvolvimento pleno, prioridade e especificidade no atendimento às demandas de crian-
ças e adolescentes. Sem adentrar em elementos técnicos da área da saúde, a abordagem considerará 
questões de cunho jurídico e político implicadas no assunto, tendo presente aspectos da realidade 
do sistema socioeducativo em âmbito nacional e estadual. As reflexões seguirão acompanhadas de 
relatos e indicativos concretos decorrentes de intervenções que vêm sendo desenvolvidas pelo Instituto 
de Acesso à Justiça em parceria com diversas outras organizações que atuam na defesa dos direitos 
humanos em Porto Alegre – RS. Tais intervenções têm ocorrido desde o ano de 2006, no sentido de 
conhecer e dar visibilidade ao tema da medicalização dos adolescentes que cumprem medida em 
meio fechado, provocando o envolvimento da sociedade civil e do próprio Estado – ente violador – no 
enfrentamento das violações de direitos cometidas.

Palavras-chave:
Adolescentes, medicalização, saúde mental, sistema socioeducativo.

173  Possui graduação em Direito pela Universidade de Passo Fundo (2007). É mestre em Ciências Criminais 
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2010). É advogada militante na área de direitos 
humanos. Integrante de Grupo de Trabalho Intervenções Exemplares em Casos de Violações de Direitos Hu-
manos da Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente (ANCED). É Coordenadora 
Executiva do Instituto de Acesso à Justiça, em Porto Alegre.
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“Se não vejo na criança, uma criança, é porque alguém a violentou antes, e o 
que vejo é o que sobrou de tudo que lhe foi tirado. Mas essa que vejo na rua sem pai, 
sem mãe, sem casa, cama e comida, essa que vive a solidão das noites sem gente por 

perto, é um grito, é um espanto. Diante dela, o mundo deveria parar para começar um 
novo encontro, porque a criança é o princípio sem fim e seu fim é o fim de todos nós.”

(Herbert de Souza)

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O tema da garantia de direitos quando colocado em relação a determinados grupos 
sociais não raras vezes encontra obstáculos, quer seja culturais, legais, formais ou mesmo 
decorrentes de concepções diversas. No Brasil, em relação às crianças e aos adolescentes, 
pode se dizer que o reconhecimento do direito de usufruir dos seus direitos humanos de 
forma ampla, só aconteceu quando do seu reconhecimento como sujeitos de direito, como 
pessoas em desenvolvimento. Tal fato, ainda que acenado pela Constituição Federal em 
1988 e pela Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas em 1989, mas promulgada no Brasil em 1990, só ocorreu com o afasta-
mento da aplicação do Código de Menores (Lei nº 6.697 de 10 de outubro de 1979) e a 
criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990).

Reconhecida a condição de sujeitos, crianças e adolescentes passam a ter direito 
a receber tratamento diverso daquele que lhes era oferecido, pautado em práticas assis-
tencialistas e contenciosas. Entretanto, a previsão legal que refuta as práticas menoristas 
voltadas para um ser-objeto, não tem sido suficiente para que se possa instaurar no Brasil 
um novo modelo de relacionamento com suas crianças e adolescentes, agora sujeitos, 
capazes de direitos e protagonistas. Em nome do superior interesse174 desses sujeitos, 
cotidianamente são utilizados subterfúgios, manobras e estratégias, que falaciosas, 
atuam violando direitos sob o discurso da garantia e da proteção. Nesse sentido, podem 
ser caracterizadas também a medicalização e a psiquiatrização de crianças e adolescen-
tes, operada especialmente dentro dos espaços ditos de garantia de direitos, sustentados 
pelo Estado direta ou indiretamente, como as escolas e as unidades de cumprimento de 
medidas socioeducativas. 

174  O superior interesse consiste em um princípio que emana da Convenção dos Direitos da Criança, pre-
visto nos seus a artigos 2º e 3º, afirmando que qualquer ação que diga respeito a crianças e adolescentes deve 
ser tomada para atender, primordialmente, os seus interesses. Importante lembrar que a referida Convenção 
entende como criança toda a pessoa humana com menos de dezoito anos de idade.
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Nesses espaços, os discursos da proteção, da ressocialização e do melhor interesse são 
usados muitas vezes para fundamentar práticas segregatórias e contenciosas. Isso ocorre 
em grande medida, através do mau uso de algumas áreas da ciência, especialmente as 
relacionadas à saúde mental como a psicologia e a psiquiatria. Profissionais dessas áreas 
integram os quadros das equipes nas unidades de atendimento e a eles é repassado um 
papel de responsabilidade pela elaboração de diagnósticos, pareceres e receituários. Esse 
papel muitas vezes é o único que possuem, sendo exercido normalmente, nesses casos, 
de forma individualizada e descontextualizada em relação aos outros saberes que devem 
compor a equipe mas que nem sempre o fazem ou compreendem a dinâmica necessária.

Além disso, o enquadramento conceitual e a determinação do uso de medicamentos 
para o trato da saúde mental, também não consideram muitas vezes o sujeito que naquele 
momento é avaliado na condição de objeto de uma ciência que diz saber o “certo” e o “er-
rado”: o errado é não estar satisfeito no local de privação de liberdade, é estar angustiado, 
é ter modificado o seu comportamento, é se deprimir; o certo é obedecer, não “pedalar”, 
estar tranquilo, calmo e dócil. 

Ao lado dessas práticas reiteradamente cometidas com o mau uso de ciências ex-
tremamente importantes, colocadas a serviço da gestão de sistemas falidos, está a sub 
utilização ou a não utilização de práticas pedagógicas, educacionais, lúdicas, laborais, 
dentre outras capazes de possibilitar o desenvolvimento pleno do ser humano em suas 
relações e complexidades. Essas áreas do saber, que não impõe comportamentos estéreis, 
mas provocam protagonismos podem estar associadas às ciências médicas, desde que estas 
estejam na qualidade de parceiras dentro de um processo voltado para o efetivo interesse 
da criança e do adolescente, no qual o seu reconhecimento enquanto sujeito de direitos 
é fundamental. Contudo, o uso de substâncias psicoativas medicamentosas e o enqua-
dramento em conceitos clínicos estigmatizantes justificadores de contenção não podem 
ser tolerados, já que usados para calar, fazer adormecer, apagar ou estontear a lucidez, a 
energia e do tempo dessas crianças e/ou adolescentes.

2 O CONTEXTO HISTÓRICO E A SOCIOEDUCAÇÃO

Para início de conversa já soa estranho pensar socioeducação, entendida como edu-
cação dentro de um contexto de convívio social, que pressupõe a construção de relações 
e desenvolvimento saudáveis, sendo executada dentro de espaços fechados, num modelo 
de isolamento, reclusão e contenção. Prevista para ser realizada em moldes completa-
mente distintos do sistema penal e prisional brasileiro – ainda que possa parecer irônica 
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essa afirmação -, o que se tem vislumbrado não confirma essa previsão, muito embora 
sejamos enfáticos em afirmar que estamos diante de um sistema de justiça juvenil, que 
não pode ser admitido como penal juvenil. 

Seguindo o estabelecido no artigo 13 das Regras das Nações Unidas para Proteção 
de Jovens Privados de Liberdade175, compreende-se que:

Os adolescentes privados de liberdade não devem, por força do seu es-
tatuto de detidos, ser privados dos direitos civis, econômicos, políticos, 
sociais ou culturais de que gozem por força da lei nacional ou do direito 
internacional, e que sejam compatíveis com a privação de liberdade. 

Assim, a privação de liberdade não implica no afastamento dos outros direitos, que 
devem ser assegurados. Há, nesse conjunto de elementos que compõem o sistema socioe-
ducativo brasileiro, uma real e necessária implicação da sociedade e do Estado não só 
na obrigação de assegurar que não sejam violados outros direitos além da liberdade nos 
limites do Estatuto da Criança e do Adolescente e das normativas internacionais, mas na 
coresponsabilização pelas situações que implicam a prática de atos infracionais, pelos 
quais são responsabilizados individualmente os adolescentes. 

Essas práticas, encobertas sobre a falácia da socioeducação, colocam a “culpa” no 
indivíduo, também patologizam comportamentos e estigmatizam determinados grupos 
sociais. Reitera-se o velho modelo social dividido entre bons e maus, doentes e sadios, 
certos e errados. São práticas manifestamente contrárias aos Direitos Humanos, mas que 
ao assumir novas roupagens terminológicas, acabam por prosseguir perpetuando viola-
ções. É necessário problematizar, repensar, compreender o ato infracional e o adolescente 
como partes de um grande quebra-cabeças que é a sociedade contemporânea, contraditó-
ria, complexa, discriminatória, capitalista e desigual. Responsabilizar indivíduos, rotular 
comportamentos como patologias, psiquiatrizando e medicando para fins de explicar e 
conter, não pode ser socioeducação.

Em estudo acadêmico realizado no Centro Integrado de Atenção Psicossocial do 
Hospital Psiquiátrico São Pedro de Porto Alegre - RS, que atende crianças e adolescentes, 
especialmente em regime de internação, concluiu-se que a maior parte das internações 
psiquiátricas decorrem de determinação judicial, além de estarem relacionadas a situa-
ções ditas de transtornos de comportamento e emocionais. A pesquisa assinalou ainda 
a existência de fatores comuns que envolvem a população internada, assim referindo: 

175  Regras das Nações Unidas para Proteção de Menores Privados de Liberdade. Disponível em: http://
www.movimentodeemaus.org/pdf/internacional/regras_das_nacoes_unidas_paraaprote%C3%A7%C3%A3o_
dos_menores_privados_de_liberdade.pdf
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De modo geral, podemos afirmar que todos os jovens participantes das 
oficinas estão em situação de marginalidade social: a marca de suas 
trajetórias se expressa pela ausência ou pela frágil ligação com institui-
ções tidas como importantes pela sociedade, como a escola e a família, 
por exemplo. Soma-se a isso a questão do uso de drogas – em especial 
o crack – bem como a situação de pobreza econômica. Ou seja, é uma 
confluência de fatores que, quando associados, são potencializadores 
de um encaminhamento à internação psiquiátrica.176

Preocupante é, que essa “confluência de fatores” sirva para remeter indivíduos, em 
situação peculiar de desenvolvimento, à internação, à segregação e à contenção quími-
ca, responsabilizando-os particularmente pelo cometimento dos atos, ditos infracionais. 
Mas, não serve, essa mesma confluência, para sustentar o enfrentamento de questões de 
fundo, complexas e que fazem o ato infracional decorrer de uma responsabilidade que 
deve ser socialmente partilhada e absorvida considerando o adolescente como parte de 
um todo que o constitui. 

Conforme explica Vicentin, essa prática que pode ser extremamente perigosa, tam-
bém esconde a complexidade das mazelas sociais que precisam ser enfrentadas e impedem 
que se desenvolva um processo de empoderamento, de protagonismo e de exercício de 
cidadania pelos adolescentes como sujeitos de direitos:

Essa psiquiatrização impede a leitura dos fenômenos sociais de exclu-
são e de vulnerabilidade social que são também determinantes do ato 
infracional. Nessa posição de expulso, o sujeito perde sua visibilidade 
na vida pública, não tem voz, entra no universo da indiferença.
Trata-se de uma estratégia de controle social que lança os jovens na posi-
ção de vida nua: a vida que pode ser descartada, pois foi empurrada para 
fora dos limites do contrato social e da humanidade (Agamben, 2002). A 
psiquiatrização dos adolescentes caminha, assim, em consonância com 
o paradigma emergente de gestão dos chamados indesejáveis e perigo-
sos, marcado pela radicalização da política punitiva como resposta ao 
aumento da desigualdade social, da violência e da insegurança (Kolker, 
2002). Se a juventude concentra parte significativa da violência física e 
das dinâmicas criminais hoje vivenciadas pelo conjunto da sociedade, 
o saldo de tal lógica é previsível e conhecido: cada vez mais os jovens 
e as jovens do país veem-se associados também – e antes de tudo – à 
violência e expostos, por isso, à desconfiança pública. O debate público 

176  SCISLESKI, Andrea Cristina Coelho; MARASCHIN, Cleci & Neves da Silva, Rosane. Manicômio 
em circuito: os percursos dos jovens e a internação psiquiátrica. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 24(2): 
342-352, fev, 2008. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/csp/v24n2/12.pdf, p. 349.
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sobre as políticas e iniciativas governamentais e sociais que deveriam 
beneficiá-los é reduzido aos seus aspectos de segurança.177

A construção das políticas públicas precisa estar permeada pela participação da 
sociedade civil, fazendo que com que haja o debate público voltado para a proteção efe-
tiva dos interesses da criança e do adolescente e não o contrário, colocando as políticas 
e ações do Estado na linha da exclusão e da violência destes.

Conforme indicadores apresentados pelo UNICEF em 2011 no relatório Situação 
Mundial da Infância – Caderno Brasil178, “O Brasil é um país jovem: 30% dos seus 191 
milhões de habitantes têm menos de 18 anos e 11% da população possui entre 12 e 17 
anos, uma população de mais de 21 milhões de adolescentes”. Desses, 38% vivem em 
situação de pobreza, sendo que os afrodescendentes são os mais afetados, alcançando 
um percentual de 56%.

O documento ainda aponta que as desigualdades sociais constituem “um dos prin-
cipais fatores que impedem que os adolescentes mais pobres e vulneráveis continuem 
sua escolarização e os expõem a situações de abuso, exploração e violência.” Em outras 
palavras, são “uma grande barreira ao pleno cumprimento dos direitos dos adolescentes 
definidos pela Convenção sobre os Direitos da Criança e outros instrumentos”.179

Segundo Levantamento Nacional da Atenção em Saúde Mental aos Adolescentes 
Privados de Liberdade e sua Articulação com as Unidades Socioeducativas180, realiza-
do em 2008 pela FIOCRUZ, à época, cerca de 16.000 adolescentes encontravam-se em 
cumprimento de medida socioeducativa de internação ou de internação provisória no país, 
dos quais, 95% do sexo masculino. 

O mesmo estudo indicou que a grande maioria das unidades de internação realizavam 
avaliação e acompanhamento psicológico (85%) e psiquiátrico (75%) dos adolescentes, 
isso contando com profissionais atuando dentro do sistema socioeducativo. Em relação 
a rede externa, os dados relativos a encaminhamentos pelos unidades são igualmente 

177   VICENTIN; DEBIEUX. Os Intratáveis: o exílio do adolescente do laço social pelas noções de peri-
culosidade e irrecuperalidade. p. 114.

178  UNICEF. Situação Mundial da Infância 2011. Adolescência: uma fase de oportunidades. Caderno 
Brasil. Unicef, 2011. p.5-9.

179  UNICEF. Situação Mundial da Infância 2011. Adolescência: uma fase de oportunidades. p.5-9.

180  BRASIL. Presidência da República. Secretaria Especial de Direitos Humanos / Subsecretaria de Di-
reitos da Criança e do Adolescente / Ministério da Saúde / Secretaria de atenção à saúde / Departamento de 
ações programáticas estratégicas / Área técnica de saúde do adolescente e do jovem / Área técnica de saúde 
mental. Levantamento Nacional da Atenção em Saúde Mental aos Adolescentes Privados de Liberdade e sua 
Articulação com as Unidades Socioeducativas. Relatório preliminar. 2009.



281

20
 - SA

Ú
D

E M
EN

TA
L E M

ED
ICA

LIZA
ÇÃ

O
 N

O
S A

M
B. D

E PRIVA
ÇÃ

O
 D

E LIBERD
A

D
E D

E A
D

O
LESCEN

TES - Léia Foscarini

preocupantes. Aparecem em primeiro lugar o uso do ambulatório psiquiátrico, com 42% 
de demandas, seguido do hospital psiquiátrico, com 39%. Somente em terceiro lugar 
começam a aparecer os CAPS, sendo o CAPs I com 33%, o leito psiquiátrico com 31%, 
o CAPs II com 30%, as comunidades terapêuticas com 25%, o CAPs-i com 14%, as 
clínicas particulares com 12% e, por fim, o CAPs III com apenas um percentual de 2%. 

Os dados apresentados pelo levantamento apontam claramente para a forma, o modelo 
que vem sendo aplicado no sistema socioeducativo nacional, voltado para a instituciona-
lização e patologização da adolescência. São violações de direitos humanos disfarçadas 
que fazem com que se presencie hoje no Brasil o “[...] reflexo de uma cultura centrada 
na institucionalização, onde prevalecem altos níveis de tensão e ansiedade enfrentados 
erradamente com medidas de contensão físicas e químicas.”181 

Não basta estar vigente no Brasil a lei da reforma psiquiátrica (Lei nº 10.216/2001), 
as diretrizes do Sistema Único de Saúde, as interfaces do Sistema Único de Assistência 
Social, o Estatuto da Criança e do Adolescente e as normativas internacionais decorrentes 
de acordos e tratados firmados. Todos esses instrumentos normativos são conquistas muito 
caras, frutos de mobilizações e pressões de grupos sociais. A regra não é a institucionali-
zação. A regra não é a criação ou a manutenção de instituições totalitárias. A regra não é 
a doença. Não pode ser o entorpecimento, a sobreposição de saberes, o encarceramento, 
tampouco silenciado sob o argumento da proteção e do cuidado. 

No Rio Grande do Sul, há alguns anos a sociedade civil organizada vem tentando 
melhor conhecer a realidade da medicalização e do atendimento em saúde mental rea-
lizado com os adolescentes internados na Fundação de Atendimento Socioeducativo – 
FASE. Em 2006, quando da realização de Inspeção Nacional às unidades de internação 
de adolescentes em conflito com a lei, organizada pelo Conselho Federal de Psicologia 
e pela Ordem dos Advogados do Brasil182, a OSCIP Instituto de Acesso à Justiça - IAJ183 
que já vinha recebendo denúncias de uso indevido e abusivo de medicação psiquiátrica 
na FASE, em vão tentou participar da inspeção, sendo sua representante impedida de 

181  MACHADO. Muito longe da reforma psiquiátrica: Estudo mostra que instituições do país que custodiam 
adolescentes em conflito com a lei são marcadas por superlotação, práticas repressivas, contenção química e 
segregação. p.14-19.

182   CFP; OAB. Direitos Humanos: um retrato das unidades de internação de adolescentes em conflito com 
a lei. Inspeção Nacional às unidades de internação de adolescentes em conflito com a lei. 2006. Tal documento, 
à fl. 49 afirma: “É referido que 80% dos adolescentes estão envolvidos com uso/abuso de drogas, principal-
mente, com a cocaína. Há casos de deficiências mentais. [...] Cerca de 80% dos adolescentes são medicados 
com o psicotrópico Amplictil”.

183  Organização da sociedade civil de interesse público criada em 2002, com sede em Porto Alegre, que 
atua na defesa de direitos humanos. Ver mais em: http://www.iaj.org.br/



282

PA
RT

E 
III

 - 
A

 V
IO

LÊ
N

CI
A

 N
O

 R
IO

 G
RA

N
D

E 
D

O
 S

U
L 

E 
O

S 
D

IR
EI

TO
S 

H
U

M
A

N
O

S

entrar nas unidades visitadas. Contudo, a referida inspeção constatou nas unidades de 
cumprimento de medidas socioeducativas em meio fechado no Rio Grande do Sul, um 
índice de cerca de 80% do uso medicação psicotrópica. 

A partir dessa constatação e do recebimento de denúncias, o IAJ passou a provocar 
a sociedade civil e órgãos de defesa de direitos humanos para implicarem-se no tema. 
Nesse sentido, também o caso foi aceito pela Associação Nacional dos Centros de Defesa 
da Criança e do Adolescente – ANCED para integrar o projeto denominado Intervenções 
Exemplares em casos de violações de direitos humanos, financiado pela Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da República, que passou a provocar ações de enfren-
tamento num período de cerca de quatro anos e meio (entre 2007 a 2012). 

Tal projeto também passou a enfrentar dentre outros casos, a situação da Unidade 
Experimental de Saúde - UES, de São Paulo - SP, criada por decreto governamental como 
local para aprisionar adolescentes e jovens submetidos ao sistema socioeducativo e diag-
nosticados com alta periculosidade e necessidade de tratamento em saúde mental. Trata-se 
de uma medida que não encontra amparo no ordenamento jurídico, tampouco oferece 
respeito às normativas de direitos humanos, mas que continua existindo e ostentando uma 
das maiores violações de direitos já conhecidas no contexto do sistema socioeducativo 
com interface do sistema de saúde, no Brasil. O fechamento de tal Unidade foi indicado 
pela ONU, quando da visita ao Brasil do Subcomitê de Prevenção da Tortura e outros 
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, conforme consta do relatório 
publicado em fevereiro de 2012184.

No Rio Grande do Sul, se não bastasse a medicalização já referida, o Ministério 
Público propôs Ação Civil Pública185, no ano de 2004, que restou por condenar o Estado 
e a FASE à implantação de programa de atendimento especializado, a ser cumprido pelos 
adolescentes (que possuam determinados diagnósticos que impliquem na necessidade de 
atendimento em saúde mental), em “local adequado”, separado dos demais. Novamente 
a possibilidade da violação pode ser maior que a da garantia de direitos, dependendo da 
interpretação aplicada à decisão, que por si só se mostra contrária às propostas do Siste-
ma Único de Saúde, do ECA e da Lei da Reforma Psiquiátrica, que trabalham na lógica 
dos serviços em rede, da inclusão e do pleno desenvolvimento e não do isolamento e da 

184  No item 157 do relatório está assim afirmado: “. O SPT recomenda que a unidade de saúde experi-
mental seja desativada. O SPT também recomenda que se respeitem estritamente as disposições do ECA, de 
acordo com as quais o período máximo de internação de crianças e adolescentes não deve exceder três anos 
e a liberação deve ser compulsória aos vinte e um anos.” O documento completo se encontra disponível em: 
http://www.onu.org.br/img/2012/07/relatorio_SPT_2012.pdf

185  Trata-se do Processo nº 001/5.08.0134068-0, interposto em 11 março de 2004 na Comarca de Porto 
Alegre, na 1ª Vara da Infância e Juventude.
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absorção das demandas de saúde por parte de instituições de cumprimento de medida 
socioeducativa. Pode-se dizer que enquanto em São Paulo as organizações de defesa de 
direitos humanos lutam pela extinção da UES, o sistema de justiça gaúcho determina a 
criação de algo que pode estar no mesmo caminho daquela.

Diante dessas situações, o IAJ, buscando dar maior visibilidade ao tema e provo-
car as mudanças necessárias dentro do sistema socioeducativo gaúcho: Tentou acessar 
as informações dos prontuários junto à FASE, habilitando-se através de seus advogados, 
como procurador de adolescentes (e de seus representantes legais); Tentou participar 
nas atividades de visita à Unidades da FASE em Porto Alegre, compondo a comissão 
de inspeção realizada pelo Conselho Federal de Psicologia e Ordem dos Advogados do 
Brasil, já referida anteriormente; Encaminhou denúncia da situação junto à Comissão de 
Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do 
Sul; Encaminhou denúncia e pedido de instauração de Inquérito Civil junto ao Ministé-
rio Público Estadual; Conseguiu estabelecer diálogo sobre o assunto com a FASE, em 
2011. Após, somou-se a outras organizações186, que a partir de 2011 vêm constituindo-
-se em um grupo permanente de articulação, discussão e enfrentamento sobre a temática 
da medicalização e da saúde mental, tendo protagonizado a realização de visita junto às 
Unidades da FASE em Porto Alegre; a organização de Seminário Estadual sobre Saúde 
Mental e Sistema Socioeducativo; e a elaboração de propostas e ações voltadas ao enfren-
tamento da execução da Ação Civil Pública acima referida. Além disso, vem pautando 
diretamente com a FASE e com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado 
do Rio Grande do Sul (à qual aquela Fundação é vinculada), a mudança de paradigmas, 
de cultura institucional e de modelo de socioeducação. 

3 DESAFIOS PARA PROVOCAR

Diante desse assunto e da gravidade com que ele vem galgando os espaços e as vidas 
dos adolescentes, não há que se falar em consideração finais, pelo menos enquanto ainda 

186  São elas: Comissão de Direitos Humanos da Procuradoria Geral do Estado – PGE; Comissão de Di-
reitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB; Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da 
Assembleia Legislativa Estadual; Conselho Regional de Psicologia; Movimento Nacional de Direitos Humanos; 
Themis Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero; PROAME /CEDECA Bertholdo Weber, de São Leopoldo; 
Instituto de Direitos Humanos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais – IDHESCA; Conselho Regio-
nal de Serviço Social; Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos; Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e Ministério Público Estadual através dos Centros de Apoio de Direitos Humanos 
e Infância e Juventude.



284

PA
RT

E 
III

 - 
A

 V
IO

LÊ
N

CI
A

 N
O

 R
IO

 G
RA

N
D

E 
D

O
 S

U
L 

E 
O

S 
D

IR
EI

TO
S 

H
U

M
A

N
O

S

não há um horizonte visível que sinalize o fim dessas violação, o que deve ser mantido 
são desafios capazes de provocar mais ação. Desafios que provoquem mais o despertar 
e o compromisso das organizações, das sociedades, dos grupos de resistência nas lutas 
por direitos humanos. Desafios que ensejem a construção de políticas públicas voltadas 
para o efetivo interesse das crianças e adolescentes, assegurando-lhes viver, crescer e se 
desenvolver de forma plena, integral e feliz. Desafios que causem estranhamento quando 
internar e medicar são medidas aprestadas como únicas e principais formas de viabilizar 
o convívio com nossas crianças e adolescentes.
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21 O DIREITO AO DIREITO HUMANO À 
SAÚDE NO SISTEMA PRISIONAL E A 
NECESSIDADE DE UM HUMANO DIREITO 

Gabrielle Kölling187

Resumo:
O direito à saúde é pauta de constante análise e, a cada momento, visualiza-se a necessidade de en-
frentar diferentes interfaces desse direito fundamental. A complexidade inerente ao sistema social, 
e, por conseguinte, ao da saúde também, demanda-nos romper com o a classificação de cidadãos de 
primeira e de segunda classe, isso não é republicano, tampouco democrático. A lógica dos negligen-
ciados e excluídos deve ser cambiada pela lógica da inclusão e, para isso, é condição de possibilidade 
analisarmos a paradoxal relação de saúde/doença, considerando os determinantes sociais de saúde e 
os seus impactos no panorama sanitário brasileiro, especialmente no caso da população carcerária, 
considerando os dados da CNDSS (Comissão Nacional de Determinantes Sociais de Saúde) que 
mostram o quão negligenciada é determinada parcela da sociedade :eis a população carcerária. O 
trabalho pretende traçar um panorama acerca do estado da arte dessa problemática no Brasil e uma 
leitura de cunho crítico, a partir de um referencial teórico sistêmico. 

Palavras-chave:
Direito à saúde, negligência, saúde prisional.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Efetivar o direito à saúde é uma das características da democracia, é um direito hu-
mano e social, dotado de complexidade. A sociedade brasileira é marcada por iniquidades 
sociais, as quais se tornam muito claras quando o assunto é saúde. 

Dentro da lógica dos negligenciados sob a partir da saúde no sistema prisional 
pode-se dizer que um dos expoentes mais fortes são os encarcerados: muitas não são 

187  Mestra em Direito Público (UNISINOS); Especialista em Direito Sanitário (UNISINOS, UNIVER-
SIDADE DE ROMA TRE E ESPRS). Professora e Pesquisadora colaboradora do PRODISA – Programa de 
Direito Sanitário – PRODISA – FIOCRUZ, Brasília. E-mail de contato: koll.gabrielle@gmail.com ; gabriel-
lekolling@fiocruz.br. 
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sequer contabilizadas no tocante ao investimento em saúde. E mais: os estabelecimen-
tos prisionais são demasiadamente insalubres e os serviços de saúde são infinitamente 
insuficientes e carentes, a prova disso é a consolidação de uma política pública especí-
fica para o Sistema Prisional. A lógica do isolamento ainda persiste no século XXI, nas 
sociedades mais “atrasadas” a resolução era isolar os acometidos de doença mental e os 
detentos, atualmente esse isolamento já não é mais possível no que tange à questão geo-
gráfica, mas criamos muros para isolar os presos, por exemplo, na medida em que essa 
parcela excluída fica a mercê dos direitos e garantias fundamentais, é como se perdessem 
a condição de humano quando adentram nos estabelecimentos prisionais. É paradoxal, 
pois muitos já eram “isolados” fora desses muros, alguns só têm acesso a um tratamento 
dentário, por exemplo, dentro da “prisão”. É necessário rompermos com esses muros para 
então criarmos pontes e essas pontes só serão efetivadas quando compreendermos que 
todos cidadãos são iguais, presos ou não, e que não podemos ter cidadania de primeira 
ou de segunda classe.

Diante dessa situação de “esquecimento” ou isolamento temos que pensar na saúde 
como um bem da humanidade188, e isso demanda, também, resgatarmos um dos pilares 
(esquecido) da Revolução Francesa: a fraternidade. É possível pensarmos na humanidade 
sem pensarmos na fraternidade, quando o assunto é saúde? Parece-me que não. A “lógi-
ca” da fraternidade permite-nos olharmos o outro como um igual, como o grande irmão 
e isso reforça a necessidade de cambiarmos um modelo de desigualdades, entretanto, há 
que se ter cuidado: essa mudança não significa que queremos um Estado Paternalista, 
queremos, sim, que a Constituição seja cumprida! Para isso, é necessária uma mudança 
estrutural na política pública de saúde, bem como na social e na econômica. De nada 
adianta pensarmos em doenças negligenciadas no viés da produção de políticas sanitárias 
se não pensarmos na redução das desigualdades sociais, por exemplo. Esse pilar da frater-
nidade nos faz pensar em tratar o outro como o grande irmão (terminologia da metateoria 
do direito fraterno), será que quando erguemos os muros das prisões e apertamos a tecla 
do esquecimento estamos tratando os “presos” como grandes irmãos? Estamos tratando-
-os de modo igualitário? A circunstância “preso” não faz com que ele perca a condição 
de humano e de cidadão que, necessariamente, precisa fruir e gozar de saúde, mas nas 
condições atuais do sistema prisional, no que concerne à saúde, será que podemos dizer 
que há “saúde” para essa parcela da sociedade que cai no esquecimento?

Assim, a pretensão do trabalho é analisar o estado da arte do direito à saúde no sis-

188  Sobre esse ponto é válido destacar a saúde como bem da comunidade, perspectiva trabalhada pela 
professora Sandra Vial, em: O direito à saúde e os determinantes sociais. VIAL, Sandra Regina Martini; DE 
OLIVERIA, Christiano Augusto Seckler. Revista da Defensoria Pública. 1:1, jul/dez. 2008, São Paulo.
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tema prisional, bem como, observar a relação dos determinantes sociais com o direito à 
saúde nesse contexto, visto que os determinantes mostram os graus de “negligência”. O 
artigo objetiva refletir acerca dos indicadores sociais de saúde, dos determinantes sociais 
e da sua intrínseca relação com a saúde no sistema prisional, para abordar as situações 
concretas de negligência, na perspectiva de mensurar quais foram as ações traçadas para 
o enfrentamento desses problemas, bem como analisá-los criticamente. 

 
2 A RELAÇÃO DOS DETERMINANTES SOCIAIS DE SAÚDE COM OS 
NEGLIGENCIADOS INTEGRANTES DAQUILO QUE CHAMAMOS DE 
REPÚBLICA E DEMOCRACIA 

O que há de comum entre a população carcerária e as doenças negligenciadas? Sim-
ples: a negligência. Estamos diante dos cidadãos negligenciados ou cidadãos de segunda 
classe. Diante disso, podemos pensar nos determinantes sociais de saúde como sendo os 
“denunciadores” do estado ou do status quo desses indivíduos. 

Falar em saúde demanda-nos levar em conta outros fatores, diversos daqueles apre-
sentados pelo direito, visto que as condições de vida da população interferem diretamente 
na concretização do direito à saúde: eis os determinantes sociais da saúde. Pensar nas 
ações atreladas a essa construção do direito à saúde é pensar também nos determinantes 
sociais em saúde que exercem um importante papel nesse diálogo transdisciplinar. É por 
isso que não podemos pensar tão somente numa política de saúde de modo isolado, é pre-
ciso, também, pensarmos na questão estrutural no caso dos negligenciados, em especial 
dos apenados, pensarmos em novas estruturas prisionais, reformulação e construção de 
adequadas condições, pois sem isso será inviável colocarmos em prática uma política de 
saúde nesses lugares e a questão da ressocialização fica mais distante ainda e quiçá utópica.

O Brasil inaugurou a sua participação efetiva na discussão dos determinantes so-
ciais da saúde com a criação da Comissão Brasileira dos Determinantes Sociais da Saúde 
(CNDSS). A iniciativa surge de uma decisão política do Ministério da Saúde do Brasil 
para atender a um chamado da Organização Mundial de Saúde (OMS) que, em 2005, na 
sua última Assembleia Mundial, cria a Comissão Global dos Determinantes Sociais da 
Saúde (CGDSS). O objetivo é chamar, novamente, a atenção para uma antiga, porém 
atual questão, a saúde de uma população é determinada muito mais pelas condições de 
vida das pessoas – educação, informação, renda, trabalho, nutrição e alimentação, habi-
tação, ambiente saudável e outras – do que pela disponibilidade e qualidade dos serviços 
de saúde. Ou seja, a saúde da população está intimamente ligada ao “estilo de vida” das 
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pessoas e considerar isso para efetivar o direito à saúde, seja no sentido de propiciar ser-
viços de saúde no cunho curativo ou preventivo, deve ser levado em conta pelo Estado 
na formulação (e execução) das políticas públicas de saúde efetivadoras desse direito.

Além disso, as iniquidades sociais, grande problema das sociedades contemporâneas, 
trazem profundas consequências para a saúde. A Comissão Global dos Determinantes 
Sociais da Saúde apresenta três grandes desafios: sistematizar as evidências científicas; 
identificar estratégias para diminuir as iniquidades sociais em saúde em nível nacional; 
e fortalecer o debate sobre os determinantes sociais de saúde na sociedade. A produção 
de conhecimento sobre a relação entre os determinantes sociais e a situação de saúde da 
população, com ênfase nas iniquidades de saúde, é parte integrante dessa importante ini-
ciativa. O ponto das “inquidades” é crucial na discussão das facetas do Estado Neoliberal, 
pois somos a sexta economia mundial e ainda preservamos muitas mazelas no tocante à 
pobreza extremada, alta concentração de renda, etc.

Segundo Sola189, o processo de formação de políticas públicas é fruto de uma di-
nâmica de fatores sociais, econômicos, políticos e ideológicos, cuja característica é a 
complexidade. Nesse cenário demasiadamente complexo, é que se tem o processo de 
desenvolvimento do Brasil, cujo fundamento são as decisões políticas190. 

Veja-se alguns dados mensurados pelos determinantes sociais de saúde:

189  SOLA, Lourdes. Ideias econômicas, decisões políticas: desenvolvimento, estabilidade e populismo. 
São Paulo: EDUSP/FAPESP, 1998. p. 36-39.

190  IANNI, Octavio. Estado e capitalismo. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1989. p. 214-215.
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Saneamento básico é condição de possibilidade para o controle de determinadas 
moléstias, bem como para a prevenção em saúde. Esses dados são fornecidos pelos de-
terminantes sociais de saúde; eles dizem respeito às características da população, e fazer 
política pública sem isso é inviável, como também é inviável concretizar o direito à saúde 
sem política pública. Temos saneamento básico nas penitenciárias? Qual a finalidade de 
termos uma política pública focada na saúde prisional se temos uma enorme demanda 
estrutural no sistema prisional? As situações estão sendo pensadas de modo isolado, 
quiçá cartesiano. São situações correlatas e devem ser pensadas e processadas dentro de 
uma lógica comum: saúde. As questões de estrutura não são competência do Ministério 
da Saúde, mas estão intimamente ligadas à efetivação da política pública de saúde no 
sistema prisional. 

A relação dos determinantes sociais de saúde é ampla. Contempla, também, questões 
de diversos segmentos, dentre os quais, fatores atrelados à educação, que é uma questão 
chave na saúde. Veja-se o que Vial191 diz sobre essa relação nos determinantes sociais de 
saúde: Mesmo que o número de analfabetos esteja em declínio ainda temos aproximada-
mente 14 milhões de analfabetos. O fato mais grave é que podemos fazer uma conexão 
direta entre pobreza, analfabetismo e algumas doenças. Essas “conexões” somente são 
viáveis a partir dos dados trazidos pelos determinantes.

Saneamento básico não existe em boa parte das penitenciárias do Brasil. Os dados 
do Relatório da visita do Conselho Estadual de Direitos Humanos da Paraíba mostra-nos 
o que na verdade já sabemos, esse relatório apenas desvela a situação de modo formal, 
todavia, são dados importantes: as instalações são deficitárias, o sistema de esgoto é pre-
cário e quiçá funcione, o direito à saúde NÃO é “respeitado”, tampouco efetivado, visto 
que os presos ficam em local com péssimo estado físico, amontoados, sem colchões, em 
celas úmidas, sujas e com fezes. Oitenta presos estavam praticando greve de fome por 
melhores condições de tratamento no presídio. Os homens estavam todos sem camisa, 
com estado de higiene ruim, estavam “sem direito a banho”, estavam há meses até sem 
banho de sol e somente tinham acesso a uma única bacia higiênica na cela, para 80 pes-
soas fazerem suas necessidade fisiológicas, a qual era trocada de forma esporádica pela 
administração. Os detentos relatavam sede, presos machucados e doentes, situação cruel, 
desumana e degradante192. 

191  VIAL, S. R. M. Saúde e determinantes sociais: uma situação paradoxal. Revista Comparazione e 
diritto civile, v. 1, p. 1-24, 2010. p. 20.

192  BRASIL, Estado da Paraíba. Relatório de Visita do Conselho Estadual de Direitos Humanos da Paraíba, 
realizada em 28/08/2012 na Penitenciária de Segurança Máxima (leia-se: “muros máximos”, sempre os muros 
da sociedade.) Dr. Romeu Gonçalves de Abrantes – PB1/PB2 (PB).
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Vejamos as imagens desse “estado da arte”. 

Isso é saneamento??? Isso é estrutura adequada???
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Isso é tratamento (des)humano?

A condição desumana da sociedade.
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Como falar de direito à saúde nesse contexto???

Insalubridade total!
Diante desse estado da arte retratado com imagens retiradas, do preesídio da Paraíba, 

observa-se que a desumanização e os muros imperam no sistema prisional. Precisamos 
de pontes de fraternidade e de humanização, de alteridade, de reconhecer o outro como 
um igual, uma igual que mesmo cumprindo pena, ainda é um humano.

Ainda sobre os determinantes é interessante observar a questão do analfabetismo. 
Veja-se os dados do relatório dos determinantes sociais sobre analfabetismo193:

193  Fonte: IETS – Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade, a partir dos Censos Demográficos. 
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Os 13,6% de analfabetos da população brasileira são atingidos diretamente nas ques-
tões de saúde, já que o fato de ser analfabeto dificulta, sobremaneira, o entendimento desse 
montante da população acerca de questões básicas de cunho informativo e/ou preventivo, 
por exemplo. Esses dados de analfabetismo reforçam, ainda mais, a necessidade de darmos 
ênfase às atividades de educação em saúde, logo na porta de entrada das penitenciárias.

Esses dados trazidos pelos determinantes sociais de saúde são extremamente perti-
nentes. Giddens194 já referiu algumas observações acerca da linguagem e essas ilustram 
o quadro do analfabetismo, especialmente no tocante às barreiras da linguagem: elas 
configuram um verdadeiro muro na comunicação quando não transmitidas de modo efi-
caz para essa parcela da população analfabeta ou para os analfabetos funcionais. Outro 
fator que o sociólogo destaca é que a ideia cultural sobre determinada doença, em alguns 
casos, é desconsiderada pelos próprios profissionais de saúde e isso, num contexto cul-
tural deficitário é decisivo, especialmente no contexto do sistema prisional e dos demais 
negligenciados. 

O contingente de pessoas analfabetas ou analfabetas culturais também assola a 
população carcerária, e nesse viés podemos pensar no ponto da “informação” ou do 
“processamento da informação”. Dentro das penitenciárias temos muitos negligenciados, 
inclusive negligenciados pela educação. Temos, também, muita violência sexual, doenças 
sexualmente transmissíveis (DSTs), temos, também, a realização de tatuagens nas piores 
condições de higiene possíveis, uso de agulhas para a confecção dos desenhos tatuados, 
uso de seringas para o consumo de drogas, enfim, não temos exatidão quanto ao contin-
gente dos casos de AIDS, HIV, hepatite, DST, tuberculose, etc., dentro das penitenciárias, 
mas sabemos que a falta de informação e esse “déficit cultural” torna esse quadro ainda 
pior. Investir em conscientização e educação na penitenciária também é tentar consolidar 
uma saúde minimamente razoável. 

Além de fiscalizar e controlar os procedimentos, os produtos, participar na produção 
de medicamentos e equipamentos e demais insumos sanitários, cabe ao Estado participar 
da formulação de políticas e da execução das ações de saneamento básico, desenvolvimen-
tos científico e tecnológico na área da saúde, fiscalizar e inspecionar alimentos, bebidas, 
inclusive as propagandas, tais como as de cigarro, que hoje é um grande potencializador 
das doenças crônicas não transmissíveis. Todo esse arcabouço pertence ao conceito jurídico 
de saúde195. Aqui, mais uma vez, verificamos a importância da intersetorialidade para a 
efetivação da saúde como um direito, pois todos esses itens elencados são determinantes 

194  GIDDENS, Antony. Sociologia. Tra. Sandra Regina Netz. 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. p. 137.

195  Conforme artigo 200 da Constituição Federal do Brasil de 1988.
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e devem ser observados pelo Estado. Cumpre ao Estado a tarefa de dar concretude a essa 
previsão constitucional, visto que a concretização do direito à saúde é uma tarefa estatal196. 
Diante disso resta-nos a dúvida: será que o comércio paralelo que se solidificou dentro 
das penitenciárias também é fiscalizado na perspectiva sanitária? Será que a cozinha dos 
presídios é fiscalizada pela vigilância sanitária? Falar em saúde no sistema prisional não 
é só falar em implementar equipes e serviços médicos dentro dos estabelecimentos prisio-
nais, é falar, também, em fiscalização, vigilância estatal, educação, revisão das estruturas, 
saneamento, ou seja, é alargar a compreensão de saúde e doença.

Salles Dias197 reflete sobre a necessidade do alargamento de compreensão do pro-
cesso saúde/doença. Nesse “alargamento”, devemos inserir os determinantes sociais de 
saúde, pois se ficarmos adstritos à compreensão de saúde como processo saúde/doença, 
não conseguiremos efetivá-la. É necessário e indispensável alargarmos essa compreen-
são para inserirmos os determinantes no processo de concretização do direito à saúde. 
Segundo a autora, devemos pensar no

[...] processo saúde/doença em toda a sua complexidade, com seus nexos 
causais diversos e na sua determinação social, com indivíduos e popula-
ções apresentando riscos desiguais de adoecer e morrer, compreende-se 
também que a modificação do mesmo exige ações e intervenções do 
setor saúde e aliança com outros setores que elaboram e implementam 
políticas públicas. Esta visão rompe com o isolamento do setor saúde e 
o inclui num outro horizonte político, trabalhando institucionalmente a 
intersetorialidade e construindo, efetivamente, políticas públicas efica-
zes, resolutivas e que, de fato, atendam às necessidades da população.

Não basta termos uma normatização para enfrentar a tuberculose no sistema pri-
sional (resolução [diretriz básica] CNPCP N. 11. de 07 de dezembro de 2006), para a 
detecção de casos de tuberculose entre ingressos no Sistema Penitenciário nas Unidades 
da Federação, se essa não considerar a gerência do risco, o seu aspecto epidemiológico 
(com maior profundidade) no tocante à transmissão da doença, seja de fora para dentro 
bem como de dentro para fora. E o pior: a “resolução” utiliza o verbo “recomendar”, ou 
seja, não vincula de modo direto e objetivo. É necessário, também, considerar os determi-
nantes sociais de saúde daquele contingente de pessoas, tais como a educação (para saber 
os modos de transmissão da doença, contágio...), o estilo de vida (alimentação, circula-

196  AITH, Fernando. Curso de Direito Sanitário. São Paulo: Quartier Latin, 2007.

197  DIAS, Maria Angélica de Salles. Intersetorialidade: um olhar da saúde. Saúde Digital, n. 23, Novembro 
de 2003. Disponível em: <http://www.pbh.gov.br/smsa/biblioteca/saudedigital/novembro2003/intersetorialidade.
html>. Acesso em: 28/05/2011.
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ção do sujeito), dentre outros fatores determinantes e condicionantes. Os determinantes 
sociais em saúde mostram-se ainda mais relevantes, pois a CNDSS (Comissão Nacional 
de Determinantes Sociais em Saúde) leva-os em conta, visto que estão atrelados à saúde 
e permeiam diversos ramos do conhecimento, quais sejam: fatores sociais, econômicos, 
culturais, étnico/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência 
de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. Ora, falar em direito à saúde 
implica considerar essas condições. 

Os fatores sociais estão intimamente ligados à saúde. A cultura, os aspectos econô-
micos e políticos contribuem de modo intenso para essa análise. É importante destacar 
que a CNDSS é extremamente recente, mas é muito importante, pois é um instrumento 
que auxilia na concretização do direito à saúde. 

Nesse cenário de enfrentamento da saúde, face ao contexto do neoliberalismo, do 
Brics e dos determinantes sociais de saúde, pode-se dizer que considerando as situações 
concretas as quais nos propomos analisar, de nada adianta uma política pública de saúde 
prisional se a unidade prisional é insalubre, não é nada favorável à saúde mental, psíqui-
ca, física, ou seja, não se atinge a meta proposta: efetivar o direito à saúde nos estabele-
cimentos prisionais. Passamos por excrementos até chegar ao ambulatório do presídio, 
não temos saneamento, esgoto a céu aberto, condições de higiene péssimas, superlota-
ção.., dentre outros vários fatores e condicionantes de saúde, há um verdadeiro ciclo de 
doenças de dentro para fora e de fora para dentro, essa parcela doente da sociedade fica 
ainda mais doente!

Não temos dúvida quanto ao fato de que a questão estrutural não é incumbência 
do sistema da saúde, mas não adianta um “agir isolado”, é necessário que o sistema da 
saúde se acople estruturalmente com o sistema do direito e da política, no que concerne 
à estrutura (estrutura do sentido sistêmico e não de engenharia) do Ministério da Justiça 
para efetivarmos uma ideia de presídios “salubres”, o cerne está, também, na questão 
estrutural dos presídios, é necessário um novo desenho da engenharia desses estabeleci-
mentos prisionais. Não podemos ficar cegos diante dessa demanda iminente. 

Os determinantes e condicionantes de saúde no sistema prisional demonstra a exis-
tência de contextos alarmantes: situações de superpopulação, violência, iluminação e 
ventilação naturais insuficientes, falta de proteção contra condições climáticas extremas, 
serviços médicos deficientes, inadequações nos meios de higiene pessoal e de nutrição e 
as restrições ao acesso à água potável aumentam a vulnerabilidade da população, privada 
de liberdade, à infecção pelo HIV e outras doenças infecciosas, tais como tuberculose, 
hepatites virais, hanseníase, entre outras, aumentando também as taxas de morbidade e 
mortalidade nas prisões. E o pior: não temos informações científicas (dados) acerca do 
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estado dessas situações, possivelmente estamos diante de uma epidemia de hepatite e 
tuberculose dentro dos presídios, mas não temos certeza. Sem isso não temos eficiência 
nas ações de combate e tratamento a essas patologias. 

As condições precárias dificultam ou até impedem/elidem respostas eficazes ao HIV, 
à AIDS, dentre outras doenças infecciosas e DSTs nas situações de encarceramento. Em 
diversos presídios temos lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais e esses, por 
sua vez, sofrem todos os abusos possíveis, o que pode fazer com que venham a adoecer 
ou agravar a sua condição de saúde. Temos, também, os fatores adicionais de risco: o 
compartilhamento de material usado em tatuagens, piercings e lâminas de barbear, se-
ringas para o uso de drogas injetáveis, além da esterilização inadequada ou reutilização 
de instrumentos médicos ou odontológicos. 

Em 2003, foi criado o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP), 
com  o objetivo de levar aos cárceres o que apenas estava previsto na lei: as ações e serviços 
de saúde. Ainda que antes houvesse ações de saúde nos estabelecimentos penais, o plano 
nacional promoveu o acesso efetivo, por meio de incentivo financeiro para custeio, e kit 
de medicamentos de atenção básica (veja-se: só atenção básica! Então quem está apenado 
só tem acesso à atenção básica?), com recursos do Ministério da Saúde e do Ministério 
da Justiça. O Ministério da Justiça deveria arcar com a reforma e adequação dos espaços 
físicos de estabelecimentos penais e equipamentos (veja-se: deveria. É a eterna “luta” 
do dever ser.). No rol do apenados temos homens e mulheres, mas então como ficam as 
políticas específicas, recortadas conforme o foco? Mulher, idoso, homem.... Não ficam, 
pois não chegam aos presídios.

Vale destacar que a dinâmica da atenção à saúde nas unidades prisionais tem sido 
essencialmente curativa e um pouco preventiva. Predominam, ainda, as consultas e imu-
nizações. Ainda há muito investimento a ser feito para consolidar uma lógica de atenção 
básica para promoção e preservação da saúde, com orientações acerca de doenças infecto-
-contagiosas. Dentre as doenças, são recorrentes DST e HIV/AIDS198, Tuberculose, HPV, 
Infecções do Trato Urinário, entre outros. Quanto à saúde das mulheres em situação de 
prisão, são frequentes também vulvovaginites e câncer de colo de útero e de mama. Ou 
seja, temos demandas pontuais que carecem de enfrentamento. 

Se a saúde é um bem da comunidade e é para ela própria, então há que se pensar 
na saúde “pró indivíduo” e não “pró neoliberalismo”, as mazelas do neoliberalismo são 

198  De acordo com os recentes dados do boletim do UNAIDS sobre a situação do HIV na América Latina, 
os índices de HIV nas prisões brasileiras são elevados. Numa prisão masculina em São Paulo quase 6% da 
população tinha HIV. Entre as mulheres de outro centro penitenciário da capital paulista o índice era de 14%. 
Segundo o estudo, o acesso às ações de prevenção e assistência dentro das prisões continua inadequado.
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muito visíveis nos países de dimensões continentais como o Brasil, as negligências são 
ainda maiores, temos que cambiar esse modelo de implementação e efetivação do direito 
à saúde pautado nas políticas neoliberais. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Que o direito à saúde é um direito fundamental e social não temos mais dúvidas, 
todavia, o nosso desafio mor é efetivar esse direito, mas não é efetivar por efetivar, é 
contretizá-lo de modo decente, razoável, pois afinal de contas dinheiro não nos falta, so-
mos a sexta economia mundial. Se pensarmos numa perspectiva egoísta, solpsista, com-
partilharemos a ideia de um SUS para pretos e pobres, mas não é isso que queremos, ao 
menos não com esse trabalho ou com quem o escreveu (eu). Não podemos olvidar que a 
tarefa de efetivar um “SUS legal” é árdua, desafiadora, e isso piora quando falamos de 
Brasil, país com dimensões continentais, com descentralização, com autonomia e, para-
doxalmente, com dependência, enfim, complexidade ao extremo, fora, ainda, as questões 
complexas que envolvem o direito à saúde, que não é só a relação “saúde-doença”, con-
forme os próprios determinantes sociais de saúde apontaram. 

Temos um SUS sim, sucateado, mas temos. Fora esse esqueleto sucateado, ainda 
temos a parte da sociedade que é excluída, os negligenciados. Outro paradoxo: o direito 
à saúde pretende ser um direito inclusivo, mas acaba sendo um direito de exclusão. Não 
podemos utilizar a expressão “menefrego” (expressão popular na língua italiana que sig-
nifica “não estou nem aí”) para eles (os negligenciados), precisamos utilizar a linguagem 
que constrói pontes de fraternidade, pontes que nos auxiliarão a vê-los como “grandes 
irmãos”, para expressar a igualdade (aqui me socorro da metateoria do direito fraterno). 
Os negligenciados, seja na perspectiva da “saúde no sistema prisional” ou das doenças 
negligenciadas, não podem ser esquecidos, não estão à margem da sociedade, não pode-
mos criar mais muros do que já fizemos até então, há séculos (esses muros são visíveis 
na questão do isolamento, o que “é ruim para a sociedade deve ser isolado, apartado”, 
exemplo: doentes mentais, presídios, pobres, escravos, etc., todos sempre se mantiveram 
isolados, isso é histórico). 

Observamos que o capital sempre interferiu de algum modo no rumo das questões 
de saúde. Voltando um pouco na história, de modo muito sutil e rápido, percebemos que 
o Estado Brasileiro foi e é fortemente influenciado pelo Neoliberalismo. Se pensarmos 
um pouco na questão histórica da secularização do poder Estado e Igreja, podemos dizer 
que essa dependência foi rompida, ao menos no que tange aos aspectos gerais, especial-
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mente no solo brasileiro. O mesmo não se passa com a economia. A economia vem rei-
teradamente influenciando e corrompendo o sistema da política e da saúde, o código da 
política já não é mais “governo-oposição”, o código da economia “lucro- não lucro” (na 
linguagem sistêmica) está influenciando e interferindo muito no sistema da política, em 
especial a saúde, isso é notório a partir do esfacelamento do sistema de saúde.

O desmonte do Estado e os mecanismos de proteção social configuram um projeto 
neoliberal de ideologia perigosamente hegemônica. A sistemática e massacrante imposição 
desta, reconvertem conceitos, bandeiras da Reforma Sanitária como a descentralização, a 
municipalização e o controle social, transformando-os em panaceias como gestão moder-
na, publicização da saúde e saúde da família. É a confirmação da reforma de r minúsculo, 
extremamente minúsculo.

Os pontos críticos e tensos da implementação do Sistema Único de Saúde pautam-
-se na globalização e seus efeitos de ampliação da massa de excluídos, nas restrições 
legais, nas estratégias de enfrentamento da minimização do papel do Estado, estimulando 
a privatização e a terceirização, na política macro-econômica que não prioriza as polí-
ticas públicas sociais e no desafio da redução destas desigualdades (observa-se o caso 
dos negligenciados: cada vez mais temos mais e mais negligenciados; a privatização dos 
presídios tornou-se um negócio altamente lucrativo).

Na agenda do Movimento Sanitário, destacam-se a democratização da gestão, o 
resgate da cidadania, a incorporação dos excluídos, o controle social e a atenção à saúde, 
com integralidade, equanimidade e qualidade. Os avanços buscam entender que o “ini-
migo” comum está identificado nas diversas facetas que o projeto neoliberal assume, nos 
âmbitos governamentais e nas práticas assistenciais.

Talvez essa agenda seja facilitada pela emergência, no cenário internacional, da 
segunda geração das reformas econômicas. Esta coloca os pontos principais como res-
ponsabilidade fiscal, crescimento econômico sustentável, desenvolvimento do papel 
regulador do Estado e de uma infra-estrutura institucional, criação de redes de proteção 
social, incremento do capital social, fortalecimento da democracia, aumento da equidade 
e redução da pobreza, na linha de frente da agenda futura.

Pode-se concluir, a partir dessas reflexões, que a conjunção das “crises da saúde”, 
científica, econômica, social e política, lança complexos desafios para a saúde coletiva, 
quanto ao que fazer para efetivamente articular-se aos novos paradigmas do século XXI. 
Precisamos dar respostas efetivas e eficazes à promoção e concretização desse direito 
humano – saúde. Necessitamos, ainda, HUMANIZAR o DESUMANIZADO! Não pre-
cisamos de mais direitos humanos, mas sim de humanos direitos.
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PARTE IIIV
AS MÚLTIPLAS 
DIMENSÕES 
DOS DIREITOS 
HUMANOS



“Papel e Cartonagem” - Papel Artesanal Reciclável – João Carlos Vieira da Rocha 
demonstrando como se faz Papel Artesanal Reciclável - Cadernos e Blocos feitos 
pelos Estudantes das Turmas T4, T5 e T6  - Aula de Artes na EPA
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22 O CUIDADO COMO SENTIDO
Marli Silveira199

Resumo:
O ser humano é um ser no mundo e quanto mais cedo ele se dá conta que viver é um compartilhar 
entre pessoas, mais cedo responde e corresponde ao fato de ter que viver no modo do cuidado e da 
responsabilidade. O outro não é um objeto que pode ser manipulado, usado. O ser humano, ao nas-
cer, já se depara com um mundo de outros tantos “eus”, pessoas que reclamam para si o direito de 
viver em tranquilidade e dignidade e o dever de permitir que todos possam viver na sua condição de 
possibilidades. Possibilidades que se abrem no contexto de uma vida finita e que justamente por ser 
finita, tonaliza a existência no que de mais genuíno cobra, um existir que se propõe autêntico e ético. 
Outros como as detentas do Presídio Regional de Santa Cruz do Sul/RS, apenadas que reclamam 
para si o direito a ter direitos.

Palavras-chave:
Cuidado, ética no mundo, compartilhar, viver propriamente, finitude.

1 O CUIDADO COMO SENTIDO

O grande poeta Carlos Drummond de Andrade antevê em um dos seus mais precio-
sos poemas, “Mundo Grande”, a condição genuína e avassaladora do ser humano. Nos 
versos “Não, meu coração não é maior que o mundo. É muito menor. Nele não cabem 
nem as minhas dores. Por isso gosto tanto de me contar.(...) Sim, meu coração é muito 
pequeno. Só agora vejo que nele não cabem os homens. Os homens estão cá fora, estão 
na rua. A rua é enorme. Maior, muito maior do que eu esperava. Mas também a rua não 
cabe todos os homens. A rua é menor que o mundo. O mundo é grande. (…) Então, meu 
coração também pode crescer “, registra para a discussão mais própria acerca do sentido 
da existência humana que o mundo é maior que o homem, embora e acima de tudo, o 
coração deste mesmo homem cresce, ou seja, outros podem e devem ser sentidos, per-
cebidos no caminhar.

199  Coordenadora de Cultura de Santa Cruz. Poeta e Mestre em Filosofia
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O ser humano é um ser no mundo com outros e o reconhecimento do outro como 
outro não é assim tão comumente, pois o reconhecimento deste outro como eu mesmo 
passa necessariamente pela compreensão que o ser humano tem de si mesmo. Na im-
pessoalidade há uma comum aceitação, pois todos e ninguém são a mesma pessoa. Na 
autenticidade há uma recíproca compreensão de que o outro é um idêntico que é por si 
mesmo, que cobra para si e por si seu empenho no mundo. O outro não é assim um igual 
que fica subentendido na impessoalidade, ou um indiferente, mas um diferente que tam-
bém é aí no mundo.

Quanto mais cedo o ser humano compreende-se como um ser que compartilha 
mundo, mais cedo ele reconhece que a existência é um viver em meio a outros, impli-
cação que cobra um viver com responsabilidade. Quanto mais foge da sua condição de 
socialidade, mais impropriamente vive o ser humano, pois distancia-se da sua genuína 
condição de ser um ser social.

Deve-se evidenciar igualmente que o ser aí no mundo é um ser finito, condição que 
não reduz em nada a responsabilidade existencial, antes pelo contrário. O reconhecimento 
de que se é finito é condição basilar para uma existência autêntica. É como se o ser humano 
pudesse visualizar o caminho da sua existência, voltar sobre si mesmo e antecipar para 
si sua condição de absoluta socialidade em um tempo que acaba para os indivíduos em 
particular. Saber que vai morrer implica que a vida somente fará diferença se for vivida 
de modo a garantir a própria existência e assumir uma responsabilidade antecipada pela 
vida dos outros que são como cada um de nós é.

Quanto mais distanciada uma pessoa permanece da compreensão da sua finitude, 
mais ela ignora a consciência da mortalidade e da vida dos outros. Reconhecer a finitude 
e a relação responsável para com o outro é como a “salvação” para a indiferença de uma 
coletividade que debate-se sozinha em relação à própria finitude.

Assim posto, deve-se destacar que o modo como o ser humano lida com os outros, 
que são como ele, é no modo do cuidado, ou pelo menos deveria ser. Outro como cada 
um de nós, que compartilha desejos, sonhos. Outro que trabalha, estuda, necessita de 
mais ou menos atenção. O outro não é um objeto, é como eu. Tão ou mais responsável 
para que todos tenham as mesmas oportunidades e possam acontecer na sua condição 
de possibilidade existencial. Distanciados das possibilidades, deve-se garantir que sejam 
trazidos para o modo do autêntico existir.

O ser humano é um ser que ao nascer assume a responsabilidade originária pela 
sua vida e pela vida dos que são como ele mesmo é, além dos demais seres e mundo.

Mundo diverso e cujas nuances são capazes de determinar realidades e quem sabe 
destinos, principalmente quando estão alijados da sua condição de ser no modo básico 
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do cuidado. A que se trazer todos os atores para a absoluta pluralidade compartilhável, 
garantindo a todos o direito ao direito a ser propriamente no mundo.

2 CUIDADO QUE FAZ A DIFERENÇA 

“A diversidade Cultural é o principal patrimônio da humanidade; não obstante, 
ninguém pode invocá-la para atentar contra os direitos humanos”.

(Agenda 21 da Cultura)

Acreditar no ser humano e na capacidade que tem de mudar e provocar mudanças. 
Neste sentido, certos padrões, tradições, etc., tidos como absolutos e intocáveis, e que 
atentam contra o ser humano, contra a garantia da liberdade e do acesso amplo e irrestrito, 
não podem ser mantidos à pretexto de serem naturais. Não há fundamentos antropológicos, 
filosóficos, etc., capazes de assegurar que existe uma natureza humana e por conta disso, 
certos padrões culturais/sociais deveriam ser aceitos como naturais. 

O caminho para o pleno desenvolvimento humano, cultural se faz por intermédio 
das oportunidades, garanti-las é condição essencial. Enquanto alguns podem mais que 
outros, usufruem mais que outros e cujos critérios são balizados por questões financeiras, 
de raça, de região, etc., estaremos distantes da plenitude cidadã.

Dados do IPEA

•	 10% mais ricos do Brasil são responsáveis por aproximadamente 40% do consumo 
cultural (maioria desse público é constituída por pessoas de alta escolaridade e vive 
nas regiões metropolitanas que, por sua vez, concentram 41% do consumo cultural)

•	 82% dos municípios têm baixo número de equipamentos culturais, sendo que na 
região Norte apresenta 85% de municípios nesta categoria

•	 Os empregos formais culturais também estão concentrados nas regiões de maior 
densidade econômica, particularmente no Sudeste

Ernest Fisher já dizia que “A função da arte não é a de passar por portas abertas, 
mas é a de abrir as portas fechadas. (Ernst Fisher, 1973) A cultura deve ser compreendi-
da como todas as formas de expressão artística e todo o patrimônio material e simbólico 
da sociedade. Esse conjunto é fundamental para nossa memória e identidade. Quando 
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se promove oportunidade para que todos os grupos, inclusive as minorias, expressem-se 
culturalmente, fomenta-se o respeito à diversidade. 

Igualdade e liberdade como direitos civis: ao tratar o cidadão um sujeito de di-
reitos, se os direitos não existem, é certo o direito e o próprio dever de lutar por eles e 
exigi-los. Direito, contudo, não é necessidade, carência ou interesse, características indi-
viduais que são tantas quanto os grupos sociais representados nas comunidades. Direito 
não é algo “meu”, que serve para mim, mas sim geral e universal, válido para todos os 
indivíduos, grupos e classes sociais. Uma sociedade somente consolida sua democracia se 
de fato garante não apenas as eleições, a existência de partidos políticos, os três poderes 
e o,respeito à vontade da maioria e das minorias. Uma sociedade é democrática quando 
institui direitos.

Democracia, criação dos atenienses, defendia na sua gênese três direitos essenciais: 
igualdade, liberdade e participação no poder: 

•	 Igualdade significa igualar os desiguais, seja por redistribuição de renda, seja garan-
tindo a participação política e cidadã. Karl Marx defendeu que só haveria igualdade 
se escravos, servos e assalariados explorados fossem extintos, pois a existência deles 
na sociedade significava que a igualdade não existia de fato, pois a mera declaração 
de igualdade não quer dizer que automaticamente todos são iguais, mas que deve 
se instituir um instrumento eficaz para aplicá-la.

•	 Liberdade significa o direito do cidadão expor seus interesses e opiniões, debatê-
-los e também acatar a decisão pública da maioria (sendo aprovado ou rejeitado). 
A Revolução Francesa, o advento dos novos ideais oriundos da revolução, ampliou 
a noção e vivência do direito, incorporando ao direito do cidadão a independência 
para escolher o ofício, o local de moradia, o tipo de educação, o cônjuge -, recusan-
do, por conta disso, as hierarquias supostamente divinas ou naturais. Também se 
acrescentou o direito que todos são inocentes até que se prove o contrário perante 
tribunal (e liberação ou punição devem ser dadas perante a lei). Os movimentos 
sociais tiveram importância nesta nova conjuntura, ampliando a liberdade ao direito 
de lutar contra todas as tiranias, censuras e torturas, contra toda exploração e domi-
nação, seja social, religiosa, econômica, cultural ou política. A sociedade deve ter 
condições de instituir mecanismos para aplicar o direito à liberdade; 

•	 Participação no poder implica que todo cidadão têm condições para opinar e decidir, 
pois a política é uma ação coletiva.
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Não obstante, como diz Marilena Chauí, “As leis, podem se tornar um espelho de 
privilégios (de dominantes) ou vontades (do governante), ficando longe de ser expressão 
de direitos ou decisões coletivas”. 

3 O PROJETO À FLOR DA PELE

A Cultura é descentralizada, ela acontece em todos os lugares, dos mais variados 
jeitos, saberes e dizeres. Pensar que existe uma forma de cultura é massificar a capacidade 
criativa humana, é padronizar o saber e o sentir humano. Há cultura no presídio, as mu-
lheres que estão presas revelam maneiras de pensar, produzir, sentir, fazer. São também 
oriundas de matizes culturais. Trancá-las sem qualquer acesso ao modo criativo e cons-
tituição da cidadania permanente e humanizante é considerá-las “pessoas descartadas” 
pela sociedade e como tal, sem qualquer desejo, possibilidade e habilidade. 

O projeto À Flor da Pele, coordenado e desenvolvido pelo Departamento Municipal 
de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de 
Santa Cruz do Sul iniciou em março de 2012, sendo que em suas mais diversas ações vis-
lumbra promover a cidadania por meio da oportunização da criatividade, da humanização 
e desenvolvimento intelectual das detentas do Presídio Regional de Santa Cruz do Sul. 
Oficinas, criação, ludicidade, formação, interação sociocultural. Realização de revistas 
e filmes que promovam a convivência criativa e a interlocução, projetos estes parceiros 
com o Instituto Padre Reus, Conselho da Mulher e Universidade de Santa Cruz do Sul.

Entre as ações desenvolvidas, a Revista Nua e Crua. Obra que foi lançada na Feira do 
Livro de Santa Cruz do Sul e dentro do Presídio, onde as detentas estiveram participando 
dos lançamentos. A Revista é o resultado de oficinas de textos, poesias, rodas cantadas, 
tardes de leitura realizadas em diversas oportunidades e oficinas com as detentas.

A parceria com a direção do Presídio visa ainda tornar possível novas ações e movi-
mentos de integração continuada das detentas com a família e sociedade. Parcerias com o 
SENAI, SENAC e empresas locais estão sendo constituídas para que as apenadas também 
possam desenvolver atividades que gerem renda e inserção sociocultural.

A Cultura abre possibilidades indescritíveis para promoção da cidadania artística e 
humana, interpondo ações que norteiam habilidades e um deixar ser próprio de cada ser 
humano e ou grupo. Assim, o projeto À Flor da Pele, como a Revista Nua e Crua, surge 
para possibilitar o encontro com as detentas, ao tempo em que oportunizar o encontro 
contínuo delas com o mundo, abrindo uma frente de ligação cidadã com o mundo da rua, 
das famílias e da sociedade. 
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À Flor da Pele é muito mais uma porta aberta para se ouvir os clamores e deman-
das das mulheres que por diversos motivos acabam atrás das grades. Em grande medida, 
motivos ligados à sobrevivência familiar. Deixar ouvir, deixar ver, deixar sentir.

Neste contexto de aproximação, com as mulheres detentas, o projeto teve início. 
Oficinas de leitura, organização de uma biblioteca para as detentas, oficinas de poesia e 
textos, oficinas de dança, contação e contos com mágica, oficinas de pintura.

Não bastava. As mulheres queriam ser ouvidas e falar. Buscavam aproximação. 
Não era apenas reclamar do sistema, pois muitas reconheciam como reconhecem que 
erraram. Criar vínculos. Sim, criar vínculos. Este é o desejo das detentas, criar vínculos, 
pois a prisão acaba sendo um local de separação com a vida, muitas perdem até os laços 
familiares e amorosos.

Levar oficinas seria pouco, embora as oficinas culturais e artísticas tenham como 
objetivo a criatividade, a interação, o convício e a ludicidade. 

Surgiu a Revista Nua e Crua por meio dela as detentas conquistaram um espaço 
de construção da cidadania por meio de ações criativas e com a possibilidade de ocupar 
o espaço de participação.

Indicadores
Mais de 90% das detentas do Presídio Regional de Santa Cruz do Sul estão presas 

por motivos ligados às drogas (consumo, tráfico). O total de 24 detentas, apenas 3 estão 
envolvidas com latrocínio e roubo. Destas, a maioria em função da prisão de parceiros e 
ou familiares que cuidavam do negócio (drogas) e ou crimes relacionados ao consumo 
(roubo, assalto, etc). A maioria das detentas são de Santa Cruz, mas o Presídio recebe 
detentas de Vera Cruz, Venâncio Aires e Lajeado, principalmente. As detentas têm na 
sua maioria idade entre 18 e 35 anos e ensino fundamental incompleto. Também vieram, 
na sua maioria, de atividades do lar.

Partindo deste pressuposto básico, reconhecemos que as detentas não são seres hu-
manos incapazes de retomar uma vida balizada pelos princípios humanos, da dignidade 
e do exercício das plenas condições sociais e culturais. Antes pelo contrário, revela-se 
que as detentas são mais vítimas do que culpadas e que o presídio não pode ser um hiato 
na vida dela. 

Transformar o presídio em um local de autoafirmação e constante humanização 
criativa é tarefa que se faz urgente, abrindo frentes não apenas de produção artística, como 
construindo expectativas que consolidem uma participação efetiva no universo produtivo.

O projeto À Flor da Pele tem como objetivo também promover a autoafirmação 
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da autoria das detentas, que elas sejam capazes de exercer atividades criativas e produti-
vas, nunca se desvinculando do universo humano e social. Algumas detentas já realizam 
atividades produtivas em fábricas e outras começam a exercitar plenamente suas habili-
dades para a prática de atividades produtivas no mercado de trabalho das empresas que 
mantêm projetos solidários.

A formatação da biblioteca e das oficinas visa formar e dar condições às detentas, 
como a de desenho, para citar um exemplo, habilitando-as para realização de tarefas pro-
dutivas no mercado de trabalho, pois têm presas com grandes habilidades para o desenho, 
como a jovem Camila.

Seja na fábrica de pufs, seja em outras empresas. Seja a Revista Nua e Crua ou outra 
ação cultural, o desejo constante de garantir às presas uma vida digna e que elas possam 
de fato exercer sua cidadania.

4 ÀS DETENTAS, COM CARINHO

A Revista Nua e Crua – sem receios, à flor da pele – surgiu como um pequeno ins-
trumento para deixar ver e ouvir as que não são vistas nem ouvidas: vítimas ou culpadas, 
tolhidas ou desenfreadas. Apenas um querer deixar aparecer os sentimentos de mulheres, 
que são filhas, mães, avós, ou sozinhas.

Nua e Crua revela-se, pois, como um desejo de compartilhar olhares com as mu-
lheres detentas, deixando acesa a chama de um querer olhar para além das paredes – que 
cerceiam a liberdade física – e enxergar o outro como um compromisso infatigável de 
transpor as barreiras e tornar possíveis os sonhos. 

Responsabilidade e liberdade, atos e penalidades, sistemas e ordem pública, etc. – 
longe de entrar nessas questões, embora norteadoras de sentidos – a Revista quis apenas 
ser uma paragem literária, um “lugar” em que as detentas pudessem expressar suas an-
gústias e seus projetos de vida, como um fio esticado para o lado de fora da prisão, para, 
através dele, voltarem a se comunicar com o mundo com o qual, por enquanto, deixaram 
de compartilhar. 

Fica o desafio poético e o desejo de que a sensibilidade de cada um possa ressig-
nificar os olhares dos tantos outros que compartilham vida neste mundo. Fica o desafio 
constante de compreender o outro não como um ser que pode ser “deixado”, “largado”, 
“descartado”, mas que deve ser “trazido” para a sua condição existencial. 

O mundo é o morada humana e o cuidado é o modo como deve-se viver neste 
mundo. Quanto mais reconhece-se os outros, mais compreende-se que a responsabilidade 
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básica e genuína é permitir que todos e cada um possam ser nas suas próprias condições 
e possibilidades. Perdido no impessoal, o ser humano está condenado a ser esquecido, 
tolhido, desrespeitado. Quando o outro não tem condições de assumir sua própria exis-
tência compartilhada, assumindo suas responsabilidades e modo de ser no mundo com 
outros, deve-se criar condições e oportunidades capazes de permitir sua humanidade.

Oportuno, neste momento, falar de uma ética originária, pois o mundo sendo morada 
humana e o ser humano um ser neste mundo com outros, morar seria um saber viver entre 
outros. Reconhecer e responsabilizar-se para que todos tenham condições e direitos para 
poder acontecer na sua genuína diferença existencial. O ser com outros é o lugar mesmo 
em que o ser humano acontece, onde encontra o contraponto para permitir-se responsável 
e eticamente no mundo.

As detentas do Presídio Regional, o outro que nos toca e cobra, demonstra que ainda 
precisamos fazer mais, ir em direção aos demais, dos tantos outros que vivem à revelia 
de um mundo em que as diferenças flertam com a indiferença, quando não sobrevivem 
abraçadas ao absoluto improviso existencial.

“Neste lugar a gente encontra várias pessoas, com várias personalidades, 
umas boas e outras ruins. Só aqui a gente dá valor a pequenas coisas 
que não tivemos tempo ou por burrice deixamos de fazer. Hoje, um 
simples gesto, um simples sorriso da visita que vem nos trazer algo para 
nos confortar. Só queria uma chance de corrigir meus erros e não errar 
mais, poder curtir minha família que precisa de mim. Poder trabalhar 
para meus familiares nunca pararem neste lugar” (Detenta Presídio 
Regional, 09 Setembro de 2012).





“Carranca” – Desenho
Renan Rocha Rodrigues
Aula de Artes na EPA
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23 A QUESTÃO INDÍGENA NO RS: 
Contradições Históricas

Miki Breier200

Resumo:
No presente artigo o autor analisa um dos temas mais relevantes que foi debatido no biênio 2011-12 
pela comissão que o mesmo preside. Nele são destacadas situações singulares nas quais a questão 
dos Direitos Humanas, visivelmente, se encontra agredida. A defesa dos direitos dos povos indígenas 
é bandeira singular na luta da comissão de Cidadania e Direitos Humanos e, ao pautá-la no presente 
artigo o presidente desta comissão traz à memória de todos e, acima de tudo, sugere ações que deverão 
ser tomadas pelos governos municipal, estadual e federal para garantir mais vida e mais dignidade 
a todos os membros destas três comunidades ou povos.

Palavras-chave:
Indígenas, leis, direitos humanos, desrespeito, violência, luta.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Sul, ao tratar dos temas correlatos aos seres humanos em sua integridade e 
dignidade, cumpre a meta ou missão para a qual foi criada. Os deputados que a consti-
tuem, direta ou indiretamente, atendem casos convergentes a esta realidade todos os dias. 
São tantos os temas (conforme relato das atividades que está anexado neste), que não é 
possível dizer que este é mais urgente ou importante que os outros.

Diante deste cenário necessitamos esclarecer que as demandas chegam a CCDH 
diuturnamente e, dentro do possível, são atendidas pelos profissionais que nela trabalham e 
encaminhadas aos órgãos competentes ou responsáveis por cada uma delas em específico. 
Trabalhamos atendendo detentos e seus familiares; doentes ou familiares que não têm o 
atendimento garantido; clientes de advogados procurando orientações acerca dos serviços 

200  Presidente da CCDH/AL/RS, Deputado Estadual, Mestre em Filosofia 
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destes e dos defensores públicos; dependentes químicos que não encontram estruturas 
públicas capazes de os atender; estudantes que foram vítimas das empresas concedentes 
de crédito educativo e que agora abusam nos juros das suas dívidas; assediados moral e 
sexualmente e sem amparo jurídico nas suas empresas e sindicatos das devidas categorias; 
cidadãos sem teto e que lutam para ter sua casa nos diferentes municípios deste estado; 
moradores que não se entendem com o vizinho e que, através da mediação desta comis-
são, tentam resolver os seus problemas; negros e índios discriminados e que lutam por 
garantir seus direitos; discriminados por sua opção sexual; mulheres vítimas de violências 
nos diferentes lugares e estrangeiros que estão no RS em situações de vulnerabilidade.

De todos os temas destacados no parágrafo anterior o que mais gerou debates na 
Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, e no próprio plenário desta casa legislativa, 
foi o que envolveu a questão indígena. Tanto em 2011 quanto em 2012 esta comissão deu 
atenção especial e privilegiada a este tema; a escolha foi intencional. Temos em mente que 
os índios, de fato, foram os primeiros que habitaram as terras destes pagos e que agora 
estão em situações precárias. Neste contexto todos os discursos não são capazes de ex-
pressar o que aconteceu com a sua tradição; com as suas crenças e religiões; com as suas 
terras e plantações; com sua arte e com as diferentes comunidades e seus modos de viver. 

Ao fazermos uma rápida rapsódia destes dois anos de atuação deste grupo de depu-
tados percebemos que, além dos inúmeros atendimentos feitos aos indígenas, tivemos um 
seminário em abril de 2011, duas audiências públicas, inúmeras reuniões preparatórias 
aos trabalhos da subcomissão e visitas às comunidades Kaigang, Guarani e Charrua. Em 
todos os encontros procurávamos contar com as entidades que os representavam, princi-
palmente a FUNAI, CIMI, CAPG e o COMIN.

A História deveria ser, de fato, a repositora da verdade e a partir disto facultadora 
da justiça. Numa das audiências públicas mencionadas houve a intervenção do senhor 
Maurício da Silva Gonçalves, membro do Conselho de Articulação do Povo Guarani, 
reforçando a ideia de que “os povos guaranis […] são brasileiros e têm direitos como 
povo, como nação”. Nas palavras do representante Guarani a concretização destes direitos 
se materializa na demarcação das terras, na garantia de saúde e educação de qualidade 
aos membros das diferentes comunidades. Além disto, o respeito aos costumes deve ser 
pautado e garantido em nossos dias.

Nas palavras do Maurício se exterioriza e se materializa a preocupação central dos 
Guaranis: terras demarcadas; saúde garantida; respeito às tradições e costumes e remoção 
das famílias que vivem em acampamentos às margens das rodovias estaduais e federais 
(pois habitam há décadas barracas cobertas com lonas). Na conclusão de sua intervenção 
o representante Guarani faz um apelo:
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“Estamos aqui, neste espaço da Comissão de Cidadania e Direitos 
Humanos na Assembleia Legislativa, trazendo nossa preocupação 
para que sejam tomadas providências para resolver a situação. Que o 
governo olhe para nós e para os nossos direitos, é um dever do Estado 
fazer valer a nossa lei”.

Durante a realização da Audiência Pública a assistência acompanhou a preocupa-
ção dos representantes indígenas de que existe uma sensação entre algumas lideranças e 
comunidades de que o momento é crucial às comunidades; muitas correm sérios riscos 
(ataques) à sua própria sobrevivência. Entre os indígenas há a sensação de que

“eles representam um risco para o avanço do Brasil, que quer dizer que 
é do Primeiro Mundo e respeita os povos. Pelo que estamos vendo não 
é assim, não estão considerando os nossos direitos. Parece que os povos 
indígenas são um entrave para que o Brasil avance e para que possa dizer 
que pertence ao Primeiro Mundo. Mas creio que isso não é assim. O 
direito dos povos indígenas tem de ser preservado, e não podemos, de 
maneira alguma, aceitar que a Constituição seja modificada para atender 
aos interesses dos grandes fazendeiros, dos grandes proprietários e do 
próprio governo”.

Maurício concluiu sua intervenção destacando que ‘o avanço da economia não deve 
atropelar o direito dos povos indígenas’.

Em consonância com estas colocações destacamos a participação de Luis Salvador 
(representante dos povos Caingangues), que, além de corroborar as colocações do Mau-
rício, enfatizou que a portaria nº 303 poderá desencadear um conflito nacional, pois esta 
impede que índios utilizem recursos hídricos, riquezas minerais e potenciais energéticos 
sem autorização prévia do Congresso Nacional. Além disso, criticou veementemente a 
possibilidade de que a Polícia Federal e as Forças Armadas atuem nas áreas indígenas sem 
autorização prévia dos representantes indígenas ou do Estado. Concluiu destacando que 
as comunidades indígenas estão organizadas e não temem as ameaças do Estado através 
das diferentes polícias ou quaisquer outras entidades ou instituições.

As intervenções anteriores foram ouvidas atentamente pelo senhor Carlos César 
D’Elia, procurador do Estado, que disse que existe, de fato, uma preocupação especial 
com este tema, pois a demarcação das terras indígenas é tema recorrente nas reuniões 
que envolve diferentes pastas do governo. O doutor enfatizou que existe legitimidade na 
demanda dos povos indígenas. Em sua intervenção anunciou que o governo criará um 
grupo de trabalho, composto por várias entidades, para tratar das questões relacionadas 
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aos povos indígenas. Por fim o senhor Carlos César enfatizou que ‘estaremos permanen-
temente dialogando com todas as demais instituições e representações com perspectiva, 
com o desiderato, com o objetivo fundamental de buscar definitivamente, de forma coor-
denada, para todas as áreas que estiverem sendo discutidas, soluções pertinentes, corretas 
e justas e que, ao mesmo tempo, contemplem as diversas leituras e consigam dar um 
conteúdo não apenas jurídico, mas sociológico, para que haja a pacificação de todas as 
partes envolvidas, especialmente os povos indígenas e os agricultores, cujo conflito não 
interessa a ninguém’. Nas palavras do representante da PGE, o Estado já está ciente das 
contradições presentes nas relações indígenas versus agricultores e que oportunamente 
encaminhará soluções razoáveis a esta problemática.

Diante das colocações anteriores e do cenário que se desenrolou nestes dois anos é 
que acompanhamos atentamente os desdobramentos desta questão. Da data da audiência 
Pública até hoje vivenciamos situações nas quais, direta ou indiretamente, os povos indí-
genas foram envolvidos (polícia ocupando acampamentos, investigações sobre tráfico de 
drogas nas aldeias, estradas trancadas, índios presos em celas comuns, falta de atendimento 
à saúde, mortes de crianças nos acampamentos, etc). Por trás destes fatos todos temos a 
situação difícil vivida pelos habitantes destas comunidades. Apesar de termos ouvido as 
colocações do governo estadual e do governo federal ainda não percebemos claras mu-
danças nas situações denunciadas em 2011 e 2012. Ainda vivemos os mesmos casos há 
muito tempo denunciados na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos: demarcação 
das terras, saúde precária, falta de alimentos, violência pública contra os indígenas. Esta é 
uma situação recorrente; é uma realidade que não melhora objetivamente. As prisões dos 
indígenas em celas comuns; o preconceito sofrido por indígenas na condição de alunos 
de instituições de nível superior; o tráfico de drogas em algumas aldeias; a falta de um 
projeto de desenvolvimento às comunidades indígenas e a falta de humanização dos dife-
rentes povos é algo que deve ser feito em caráter de urgência. Pensamos que a Comissão 
de Cidadania e Direitos Humanos, ao fazer diferentes debates, está contribuindo para que 
o Estado, via pressão popular, faça esforços significativos para melhorar a qualidade de 
vida das pessoas e, desta forma, resgate e pague a dívida histórica que temos para com 
aqueles que, de fato, são os verdadeiros donos destas terras: os índios.

2 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo destes dois anos pudemos ver como é que o estado do Rio Grande do Sul 
tem tratado as questões das minorias. Afirmamos que existem projetos (a nível teórico) 
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destinados a solver os problemas dos discriminados e marginalizados socialmente. No 
entanto, estes projetos carecem de materialização e ações eficazes. As pessoas esperam, 
esperam e quase nada acontece. Sabemos que a crise financeira prejudica a implantação 
de políticas públicas capazes de dirimir as dificuldades dos povos indígenas, mas, para-
doxalmente, temos conhecimento de que em algumas situações nas quais envolvem in-
vestimentos financeiros de grande monta esta desculpa não está presente. É uma ditadura 
do capital sobre as questões sociais e necessárias.

Ao concluir esta reflexão sugerimos que, além da Assembleia Legislativa, os outros 
poderes também empreendam esforços capazes de, gradativamente, encontrar soluções 
objetivas e viáveis a esta dura realidade vivenciada pelos indígenas, primeiros habitantes 
das terras do Rio Grande do Sul. Não podemos ser indiferentes diante disso; a indiferença 
nos torna passivos e inertes diante de situações tão graves. Esta realidade nos provoca e 
nos faz todos militantes das causas humanitárias. Pensamos que o primeiro passo rumo 
às soluções é o debate; é o diagnóstico; é o conhecimento da realidade. Depois deste é 
que poderemos intervir com medidas e ações capazes de resolver o problema e, acima 
de tudo, gerar mais vida e dignidade a todos. Estamos fazendo a nossa parte e desafiando 
outros para que façam a sua também. 

Nos próximos anos poderemos dizer que a luta valeu a pena se, de fato, todas as 
comunidades não tiverem mais na pauta de reivindicações as mesmas reclamações que 
tiveram em 2011 e 2012. Queira Deus que esta realidade não exista mais e que possa 
surgir um novo sentimento entre as comunidades indígenas, um sentimento envolto de 
atos de fé e esperança e que, no fim de tudo, reine a paz entre os brancos (ou os atuais 
agricultores) que aqui chegaram e colonizaram e os índios que aqui estavam e que, por 
muito tempo, foram desrespeitados pelos colonizadores. Se este, de fato, for o nosso so-
nho, a realidade aqui profetizada terá condições de se concretizar.



“Carranca” – Modelo da Sala de Cerâmica (escultura em madeira)
Autor desconhecido - Aula de Artes na EPA
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24 A HOMOFOBIA E A OMISSÃO DO 
LEGISLADOR

Maria Berenice Dias201

É enorme preconceito de que são alvo, a perseguição que sofrem, a violência de 
que são vítimas. E ainda assim não existe uma legislação que reconheça direitos a gays, 
lésbicas bissexuais, travestis e transexuais, ou criminalize os atos homofóbicos de que 
são vítimas. 

Pontes de Miranda, o nosso jurista maior, diz que a lei carimba um fato, atribuindo-
-lhe uma consequência jurídica. Grosso modo esta é a função do legislador: apreender 
um fato social, o transformar em uma norma jurídica e prever uma sanção para o caso 
de descumprimento. 

Portanto, as leis servem de norte de como as pessoas devem agir. Criam pautas de 
conduta, modelos de comportamentos que irão reger a vida em sociedade. Este é o sig-
nificado maior da atividade legiferante.

Mas o sistema legal precisa contemplar todos os segmentos sociais, não só os que 
são compostos por um número maior de cidadãos. Como as minorias são mais vulnerá-
veis, precisam da especial proteção do Estado. Sem uma atenção diferenciada tornam-se 
alvo da rejeição por parte da maioria. Por isso é indispensável a adoção das chamadas 
ações afirmativas.

Dos segmentos minoritários, a população LGBT são as maiores vítimas da exclusão 
social, da discriminação. Ainda assim, projetos que busquem atender a esta parcela de 
cidadãos acabam não interessando ao legislador. Ora, como apresentar uma lei? Como 
votar a favor? Como se manifestar em prol de projeto de lei que tutele os seus interesse? 
Tal pode desagradar o eleitorado, comprometer a reeleição. E pode haver o risco de ser 
rotulado de homossexual.

O lado mais perverso desta omissão é que manifestações homofóbicas, por não 

201  Advogada e Presidenta da Comissão da Diversidade Sexual da OAB Nacional
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serem reconhecidas como crime, asseguram a impunidade, o que acaba incentivando a 
prática de crimes de ódio. 

Daí o enorme significado da mobilização não só dos movimentos sociais, mas da 
própria sociedade para dar um basta à invisibilidade. A Ordem dos Advogados do Bra-
sil assumiu este compromisso e elaborou o Estatuto da Diversidade Sexual. Trata-se de 
projeto de lei que assegura os direitos que vem sendo reconhecidos pelo Poder Judiciário, 
criminaliza a homofobia, estabelece politicas públicas e propõe a alteração da legislação 
infraconstitucional. As emendas constitucionais propostas pela OAB já se encontram em 
tramitação no Congresso Nacional. 

Diante da enorme repercussão alcançada pela Lei da Ficha Limpa, foi desencadeado 
o movimento para angariar adesões e apresentar o Estatuto da Diversidade Sexual por 
iniciativa popular. Para isso é necessária a assinatura de cerca de um milhão e meio de 
cidadãos.

Certamente é a forma de driblar a postura omissiva dos legisladores que, por medo 
de comprometer sua reeleição ou serem rotulados de homossexuais, até hoje se negaram 
a aprovar de qualquer projeto de lei que vise criminalizar a homofobia ou garantir direi-
tos às uniões homoafetivas. Ao menos não poderão alegar que a iniciativa desatende ao 
desejo do povo. 

Apresentar o projeto por iniciativa popular é a forma de a sociedade reivindicar trata-
mento igualitário a todos, independente de sua orientação sexual ou identidade de gênero. 

É a primeira vez que ocorre uma movimentação social pela aprovação de uma lei 
que assegure direitos a lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. 

Assim, todos que acreditam que o Brasil é um estado livre e democrático precisam 
aderir pelo site: www.estatutodiversidadesexual.com.br





“Detalhe” - João Carlos Vieira da Rocha mexendo com a polpa de Papel Artesanal 
Reciclável – Núcleo de Trabalho Educativo – NTE – Artes na EPA
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25 A CONFRARIA DOS
DIREITOS HUMANOS:
Por uma sociedade mais humana202

Mara Eloisa Tresoldi203, Iramara Meireles204, Simone Moraes205, Letícia Alves 
Bettiol206, Monique Soares Vieira207, Michele Moroni208 e Giovani Turella209

202  Todos os co-autores são integrantes da Confraria dos Direitos Humanos.

203  Doutoranda em Educação, Mestra e Licenciada em Música pela UFRGS. Pesquisadora do Núcleo de 
Pesquisas em Psicanálise e Educação/UFRGS. Graduada em Pedagogia com Especialização em Supervisão 
Educacional. Coordenadora e músico-pedagoga do Centro de Pesquisa, Formação e Acolhimento Rodrigo 
Marcelino (SMCAS/CREAS) e coordenadora da Confraria dos Direitos Humanos, em Cachoeirinha/RS. 

204  Graduada em Filosofia, especialista em Psicopedagogia e Supervisão Escolar. Professora na Educação 
de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Ensino de Cachoeirinha - RS. Atua no Laboratório de Aprendiza-
gem na Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Antonio Wilkens com atendimento a jovens e adultos 
com necessidades educacionais especiais e na Secretaria Municipal de Desporto e Lazer de Cachoeirinha –RS, 
como assessora pedagógica.

205  Assistente Social e Coordenadora da Política de Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de 
Assistência Social do Município de Cachoeirinha/RS.

206  Formada em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUCRS. Advogada e Assessora Jurídica da Prefeitura 
Municipal de Cachoeirinha, vinculada à Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, onde atua no 
SeAMA, unidade referenciada do CREAS. Tutora à distância no curso de especialização de Gestão em Saúde 
inserido no projeto PNAP/UAB/CAPES, desenvolvido pela Escola de Administração da UFRGS.

207  Formada em Serviço Social pela Universidade Federal do Pampa (2011). Mestranda em Serviço So-
cial pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Assistente Social do Centro de Referência 
Especializado da Assistência Social do município de Cachoeirinha, atuando no cumprimento das medidas 
socioeducativas em meio aberto.

208  Formada em Psicologia pela Universidade de Caxias do Sul (2007). Psicóloga do Centro de Referên-
cia Especializado da Assistência Social do município de Cachoeirinha, atuando no cumprimento das medidas 
socioeducativas em meio aberto.

209  Professor de Educação Física, Especialização em Educação Inclusiva e Psicomotora e Mestrando em 
Patrimônio e Bens Culturais.
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Resumo:
O presente artigo trata da construção de um espaço de estudos reflexivos e dialógicos voltados à 
qualificação de servidores públicos imbuídos na busca de uma práxis voltada para a garantia do 
acesso aos Direitos Humanos.

Palavras-Chave: 
Direitos Humanos, Servidor Público, Ética, Comprometimento

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os direitos humanos são uma conquista de gerações. Ao longo da história, filóso-
fos, juristas, cientistas, políticos elucubraram e discutiram as necessidades essenciais de 
toda pessoa. Essas reflexões não aconteceram por acaso ou iluminação de um ou outro 
intelectual, mas como tentativa de responder as contradições da vida real que produziram 
a desigualdade social, a miséria, a violência, o desequilíbrio ecológico, as guerras, etc. 

A população, pressionada pela falta de condições dignas de vida, traçou por séculos, 
uma luta em busca da justiça pela qual poderia acessar direitos básicos como: trabalho, 
pão, moradia, saúde, educação, liberdade de expressão e organização, etc. A humanidade 
progrediu consideravelmente e a partir da Revolução Francesa, deu um salto na insti-
tucionalização dos direitos humanos, ou seja, as nações começaram a garantir, em suas 
Constituições, capítulos dedicados aos direitos e aos deveres do cidadão.

Esse avanço jurídico e político foi significativo, mas não conclusivo, pois as contra-
dições da sociedade no século XXI continuam. A luta de interesses, principalmente eco-
nômicos, faz com que milhões de pessoas ainda sofram a violência através do desrespeito 
a sua dignidade, integridade, igualdade perante a lei e a liberdade; assim como a negação 
de seus direitos à moradia, ao trabalho, à terra, ao alimento básico, à educação, à saúde etc.

2 DESAFIOS: A HUMANIZAÇÃO DA SOCIEDADE

O Brasil, com a sua Constituição Cidadã e as leis complementares, tem, em sua 
realidade jurídica, a garantia dos direitos fundamentais para todos os brasileiros. Entre-
mentes, a nação ainda comporta milhões de seres humanos com dificuldades de acessar 
e conquistar mecanismos para ter uma vida digna. Expresso de outra forma, há um con-
tingente considerável de pessoas que estão desempregadas, desnutridas, sem acesso à 
saúde e ao saneamento básico, sofrem com as diversas faces da violência, penam com as 
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consequências da dependência de drogas, assim como muitos são analfabetos funcionais 
e milhões não têm acesso aos bens culturais.

Esse quadro, que não é específico do Brasil - mas um fenômeno mundial em que 
a concentração da riqueza está com as grandes corporações financeiras - continua sendo 
estudado e debatido por diferentes setores da sociedade que, comprometidos com o pro-
gresso da humanidade e instrumentalizados pela ética humanista, procuram, em ações 
locais, interligadas com o movimento global, alternativas de intervenção social. Esse mo-
vimento tem como objetivo contribuir na conquista da autonomia de todo cidadão, para 
que ele organize-se, exigindo do Estado o cumprimento da justiça, que está assegurada 
no conjunto da legislação, toda ela elencada nos Direitos Humanos. 

A conquista da justiça social passa pela discussão ética. Entretanto falar em direitos 
humanos para todos é partir de uma determinada concepção de homem e de sua relação 
com o outro. Considerando a ideia do filósofo francês, nascido na Lituânia, Emmanuel 
Levinas, de que só se é verdadeiramente humano quando existe responsabilidade por outro 
numa relação face a face, na qual a aceitação e o respeito da diferença é o princípio, fica 
claro que o acesso aos direitos fundamentais da pessoa humana é universal e imperativo. 

A justiça surge da responsabilidade pelo outro a partir de uma relação de Rosto210 
que, sem preconceito, aprecia cada pessoa como única e como essencialmente portadora 
de todos os direitos humanos. Contudo, a justiça, traduzida em leis administradas pelo 
Estado, é uma síntese das contradições da sociedade desigual e essa realidade traduz a 
não universalização da ética humanista. 

Emerge a necessidade - escondida, mascarada, negada ou simplesmente ignorada - do 
ser humano em se despojar de si e ir ao encontro solidário com o outro. A ética humanista 
é a base dos direitos humanos, pois considera indiscriminadamente cada indivíduo como 
único e, ao mesmo tempo, como sujeito igual, digno, livre e parte do todo.  

A despeito dos limites da justiça, as leis apresentam mecanismos que podem con-
tribuir na qualidade de vida do cidadão, mas só a relação ética garante o acesso universal 
aos direitos fundamentais. Infelizmente, a exclusão econômica e social faz com que uma 
quantidade enorme de pessoas ignore os seus diretos garantidos em lei. Por isso, é de suma 
importância que se faça o trabalho de conscientização e assistência de sujeitos cônscios e 
comprometidos com uma sociedade solidária que garanta a justiça social.

Em toda sociedade, há uma parcela da população comprometida com o bem estar 
do outro. São sujeitos engajados na transformação de um contexto desigual, injusto que 

210  Segundo Levinas “na relação de rosto o que se afirma é assimetria: no começo, pouco me importa o 
que Outrem é em relação a mim, isto é problema dele; para mim, ele é antes de tudo aquele por quem sou 
responsável.”(2009, p. 145)
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segrega e pune principalmente os pobres que encontram muitas dificuldades em acessar 
os direitos e serviços básicos de atendimento à população.

O engajamento de sujeitos ou grupos na luta pelo acesso de todos aos direitos fun-
damentais é comum na atualidade, inclusive no serviço público, no qual muitos servidores 
têm compromisso ético com a comunidade. Entendemos, no entanto, que é necessário, 
além da intencionalidade e da organização, um aprofundamento teórico, ou seja, é im-
portante respeitar o que muita gente pesquisou e pensou na área dos direitos humanos. 
É nesse rumo que um grupo de servidores da Prefeitura Municipal de Cachoeirinha211 
decidiu organizar-se para estudar, planejar e executar ações que qualifiquem e ampliem 
a prestação de serviço para a população, principalmente os mais necessitados. 

O estudo coletivo, o debate e a ação concreta, nem sempre nessa ordem, são o 
tripé que traz resultados respeitáveis no trabalho dos servidores na prestação do serviço 
público para a comunidade. Neste sentido, o município busca constantemente atender 
a população em suas necessidades mais eminentes, ou seja, que apresenta índices de 
vulnerabilidade e risco social que ainda requerem uma ação prioritária no que tange à 
garantia de direitos humanos. 

Diante dessa realidade, entendemos que a criação e a manutenção de espaços de 
estudo e reflexão dialógica são possibilidades de crescimento profissional e de desenvol-
vimento humano. Abordar a temática dos Direitos Humanos com conceitos e definições 
teóricas e críticas possibilita uma visão interdisciplinar e ampliada dos inúmeros elemen-
tos que permeiam esta temática, tais como: violência, exploração sexual, etnia, minorias 
sociais, população de rua, discriminação e todas as formas identificáveis de violação de 
Direitos Humanos.

3 NASCE UM GRUPO: MAS, O QUE É UM GRUPO?

O grupo é um instrumento que propicia aos profissionais um processo reflexivo na 
construção de intervenções críticas que ultrapassem o plano da imediaticidade. O per-
curso desenvolvido durante o processo reflexivo permite aos profissionais uma maior 
apreensão das relações sociais que envolvem os seus usuários. Neste sentido, possibilita 
o desvendamento das demandas sociais no que se constitui a sua totalidade, engendrando 
os contextos histórico, sociais, culturais e econômicos. O grupo, como espaço de discus-

211  Cachoeirinha é um município que pertence a Região Metropolitana de Porto Alegre, capital do Estado do 
Rio Grande do Sul. Em 1966, passou a ser cidade, conforme a Lei nº 5090/1965, limita-se com municípios de 
Sapucaia do Sul, Canoas, Gravataí e Porto Alegre. Atualmente conta com uma população de 119.000 habitantes.
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são e reflexão, não fragmenta os processos sociais, pois busca, por meio da construção 
crítica de práticas, atuar na ruptura com concepções estigmatizadoras e disseminadoras 
de ideologias alienantes e conservadoras, que tomam os sujeitos como mercadorias, como 
coisas e objetos descartáveis, que se valem da ausência de uma consciência crítica para 
subordiná-los aos ditames de um modo de produção exploratório e de uma sociedade 
excludente. As discussões oportunizadas pelo grupo buscam, portanto:

[...] apreender e revelar as novas faces e os novos meandros da questão 
social que desafia a cada momento o desempenho profissional: a falta 
de atendimento as suas necessidades na esfera da saúde, habitação, 
assistência; nas precárias condições de vida das famílias; na situação 
das crianças de rua, no trabalho infantil; na violência doméstica, entre 
inúmeros outros exemplos (IAMAMOTO, 2009, p.272).

Diante das transformações contemporâneas da sociedade capitalista, as reflexões 
grupais pretendem defender os direitos humanos e problematizar os desafios que emer-
gem para a sua garantia, por meio da fundamentação teórica crítica na perspectiva de 
compreender a nova realidade contraditória, na direção de atender as novas demandas 
sociais postas pelas metamorfoses da questão social na era do capital financeiro.

Comprometidos, com um posicionamento crítico, começamos a perceber a emergência 
de reflexões teóricas para sustentar os discursos e as práticas. Assim, lançamos o desafio 
de reunir um grupo de profissionais que trabalham com as políticas públicas destinadas 
ao enfrentamento das múltiplas refrações da questão social no ensejo de aprofundar as 
discussões, rever a dinâmica de seu trabalho e pensar em novas práticas amparadas pelo 
referencial teórico proposto – crítico-reflexivo.

Nos diferentes seminários, fóruns e cursos, cuja proposta seria a formação conti-
nuada de servidores públicos e sociedade civil percebemos o distanciamento, por vezes, 
de reflexões teóricas que viessem sustentar os discursos. Depois de determinado tempo 
de participação, parece que são sempre os mesmos relatos, posicionamentos e queixas. 
Assim, foi lançado o desafio de reunir um grupo de profissionais que trabalham com as 
políticas públicas voltadas à população e que tivessem o desejo de aprofundar as dis-
cussões, rever a dinâmica de seu trabalho e pensar em novas práticas amparadas pelo 
referencial teórico proposto.

Órgão da Prefeitura Municipal e Cachoeirinha, através da Secretaria Municipal de 
Cidadania e Assistência Social, o CEPEFA Rodrigo Marcelino212 deu início aos trabalhos 
da Confraria dos Direitos Humanos, em 2011. 

212  O Centro de Pesquisa, Formação e Acolhimento Rodrigo Marcelino é uma Unidade do Centro de 
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Inicialmente, um pequeno grupo foi convidado pela coordenação do CEPEFA, a 
partir dos contatos de trabalho e estudos acadêmicos. As pessoas convidadas puderam 
chamar outros possíveis integrantes. Diante do desafio de muitas leituras, reflexões dia-
lógicas e produções escritas, parte do grupo aderiu à Confraria dos Direitos Humanos. 
Aqui, destacamos que os componentes deste grupo não se uniram ao acaso, uma vez que 
aqueles que aceitaram o desafio possuem algo em comum, isto é, a vontade e o compro-
metimento de um fazer diferente e de dar um novo sentido a sua práxis. 

4 METODOLOGIA: MAPEAMENTO DE AUTORES E DINÂMICA DOS 
ENCONTROS

A Confraria dos Direitos Humanos consolidou-se na comunidade como um grupo 
de profissionais com o intuito de discutir as questões do humano, balizando os fatos do 
cotidiano com o fundamento teórico. Consiste em um grupo de profissionais imbuídos 
na defesa dos direitos humanos e que aceitou o desafio de avançar em estudos teóricos 
com o objetivo de qualificar o seu discurso e a sua prática.

O grupo tem como objetivo discutir sobre os Direitos Humanos nos mais diversos 
espaços do cotidiano, transcendendo a mera contemplação da dicotomia do que está posto 
como fatalidade ou destino dos seres humanos. Assim, foram escolhidos alguns autores 
e títulos para dar início aos estudos avançados e permanentes sobre Direitos Humanos.

A partir da leitura do texto sobre a obra de Zigmunt Bauman e da análise do filme 
Quanto vale ou é por quilo, foi decidido aprofundar os estudos através da leitura e aná-
lise da obra O mal-estar da pós-modernidade, do mesmo autor, norteando os encontros 
durante o ano de 2011. A análise reflexiva desta obra foi imprescindível para desvendar 
os ensinamentos do referido sociólogo que tanto contribui para a compreensão da vida 
em sociedade, ou em suas palavras “a sociologia faz diferença no mundo, na medida em 
que continua a ser um esforço de entendimento da experiência humana” (BAUMAN apud 

Referência Especializado em Assistência Social e tem seus serviços voltados essencialmente à matricialidade 
sociofamiliar. Assim, destina-se ao atendimento especializado a famílias de pessoas com deficiência e idosos 
com algum grau de dependência, que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos, assegurando 
à pessoa com deficiência, aos idosos e sua família, acesso a seus direitos, na condição de sujeito e cidadão, e 
aos meios de desenvolvimento de suas habilidades e potencialidades para conquista da autonomia. O CEPEFA 
também desenvolve o Serviço de Proteção Social aos adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa 
de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). A pesquisa e a formação de 
profissionais e sociedade civil também fazem parte da proposta do CEPEFA.
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COSTA, p. 63). A cada encontro, um participante apresentou o seu capítulo referência, 
através de destaques, comentários ou resenha, fomentando, assim, o debate entre os colegas. 

Através desses encontros, o conhecimento é compartilhado e cada integrante do 
grupo, com sua visão e demandas, reflete e discute as agruras do que, a princípio, parece 
ser incompreensível, pois vivemos em uma sociedade tão violenta e com tantos contrastes.

Inicialmente, as dificuldades pareciam inúmeras, porém, a cada encontro, eram 
ultrapassados novos obstáculos, compreendendo melhor as palavras de Bauman que co-
meçaram a fazer sentido. O grupo principiou a compreender, numa dimensão ampliada, 
as demandas dos usuários do serviço e as suas vulnerabilidades, para que as intervenções 
tivessem um impacto social mais amplo.

E, assim, os integrantes da Confraria dos Direitos Humanos ampliaram os seus 
saberes, os conceitos e as ideias de Bauman: a ambivalência, a análise da ordem-caos, a 
liquidez das relações humanas na pós-modernidade onde: “O curto prazo substitui o longo 
prazo e fez da instantaneidade seu ideal último” (BAUMAN apud COSTA, 2009, p.65). 
Bauman destaca como “estranhos” aqueles que nos assustam por estarem marginaliza-
dos. Posteriormente, amplia essa expressão, apresentando como resposta da instabilidade 
social a possibilidade de qualquer um ser transformado em “estranho”. 

O estudo coletivo dá-se através da discussão de textos/livros lidos previamente, 
exposições, produção textual individual e/ou em coautoria, exposição e análise das novas 
práticas fortalecidas pelo referencial teórico.

Além disso, o grupo preocupou-se em ter uma dinâmica de registro dos encontros 
através de atas e repositórios virtuais com combinados e amarras finais, fazendo circular 
as responsabilidades quanto aos registros, para que todos se comprometessem e se sen-
tissem engajados em seguir as propostas do grupo.

A cada encontro, amplia-se o compromisso de consolidação para o ano de 2012 
em relação à Confraria dos Direitos Humanos, não só com os atuais participantes, mas 
agregando novos servidores à proposta. 

5 OS DESAFIOS DAS AGENDAS 

O que move os servidores participantes não é algum espaço vago nas agendas, ao 
contrário, quem participa tem que maximizar o que já é escasso: tempo, pois não é fácil 
dedicar algumas horas do dia a dia, dos compromissos profissionais ou pessoais, para o 
estudo e a reflexão.

O desafio é a movimentação, sair de atitudes estáticas e das ações imediatistas. A 
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natureza do ser humano é estar em movimento, mesmo que o mundo contemporâneo 
leve-nos, por vezes, a uma padronização de condutas e valores gerando, assim, acomo-
dação. No entanto, mais importante que o movimento é a organização e a reflexão sobre 
seu processo. Afinal, para que, de fato, nos movimentamos? As respostas são inúmeras, 
sob os diversos enfoques, entre eles, a qualidade de vida, na perspectiva do bem estar e 
da felicidade. 

No que se refere à felicidade, Bauman sugere uma reflexão a partir de uma análise 
crítica dessa realidade:

O consumo abundante é lhes dito e mostrado, é a marca do sucesso e a 
estrada que conduz diretamente ao aplauso público e à fama. Eles tam-
bém aprendem que possuir e consumir determinados objetos, e adotar 
certos estilos de vida, é a condição necessária para a felicidade, talvez 
até para a dignidade humana.
Se o consumo é a medida de uma vida bem sucedida, da felicidade e 
mesmo da decência humana, então foi retirada a tampa dos desejos hu-
manos: nenhuma quantidade de aquisições e sensações emocionantes tem 
qualquer probabilidade de trazer satisfação da maneira como “manter-se 
ao nível dos padrões. (Zigmund Bauman, 1998, p. 55)

Tendo como base para reflexão o trecho exposto, salientamos a crença que permeia 
a realidade imposta pelo consumismo como uma promessa de sucesso, realização e fe-
licidade, ao passo que os desejos característicos da psiquê do ser humano são levados 
indiretamente rumo à estagnação. Tanto o objeto para satisfação como o próprio desejo 
tornam-se algo imposto pela cultura do consumismo, que incentiva a população a con-
ceber a realização característica da felicidade como algo externo às pessoas; no entanto, 
perpassa uma espécie de mensagem subliminar de que os aspectos internos tais como o 
desenvolvimento das habilidades e do potencial inerente ao ser humano são fatores se-
cundários à satisfação plena e à autorrealização.

Algumas correntes filosóficas, como as fenomenológico-existenciais e humanistas, 
chamam a atenção para a felicidade e realização plena do ser humano no desenvolvimen-
to de seus potenciais e no uso destes para a superação das dificuldades inerentes à vida, 
transmitindo-se a ideia de que, ao desenvolvermos nosso potencial e aprimorarmos nossa 
capacidade como um agente transformador da realidade social em que vivemos e, ao mes-
mo tempo, fazendo uso deste potencial para ir em busca da realização de nossos desejos, 
a pessoa torna-se mais apta a alcançar um nível fundamental de satisfação em todos os 
segmentos de sua vida. Ela passa a desenvolver seus recursos internos para buscar os ex-
ternos, atingindo assim, um nível fundamental de aprendizagem e desenvolvimento no que 
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tange ao patamar da autorrealização. Desafia-se a realidade imposta, buscando-se novas 
alternativas e formas mais adaptadas de convivência, com os pensamentos no futuro e as 
ações no presente, levando do passado a experiência vivida e a aprendizagem adquirida.

Entretanto, ser feliz, em um nível fundamental, é desenvolver a autonomia e per-
mitir-se o “desejar” para ir em busca da realização destes desejos sendo que, com isso o 
ser aprimora-se, desenvolve-se e reúne forças para ir a busca dos seus sonhos. A união 
de pessoas com um mesmo propósito e objetivos a serem atingidos soma forças que se 
potencializam para as conquistas mútuas.

É de extrema importância a ampliação das relações sociais, o sentimento de per-
tencimento e acolhimento para que a felicidade possa ser vivida, pensada e sentida por 
todos nós. 

Através dos estudos avançados, a Confraria dos Direitos Humanos tem como obje-
tivo criar um terreno propício para a produção textual e novas práticas que contemplem a 
ética articulada com diferentes áreas, consolidando um novo espaço de saber e de pensar 
sobre uma sociedade mais humana e justa.

6 A CONFRARIA DOS DIREITOS HUMANOS SABE AONDE QUER 
CHEGAR

Participar de um grupo de estudos avançados não pode ser uma angústia, mas uma 
provocação a si mesmo para pensar e agir com um novo olhar, a partir de outro lugar.

É com este cenário que se pretende aprimorar a práxis dos servidores públicos mu-
nicipais em relação à defesa e à garantia dos Direitos Humanos, assim como incentivá-los 
para a realização de estudos, reflexões, propostas de trabalho mais amplas e intervenções 
qualificadas. A produção de conhecimento nas diversas áreas possibilita o aprofundamento 
de conhecimentos teóricos e metodológicos permitindo a sua vinculação com a prática.

O Poder Público é responsável pela garantia do acesso aos direitos fundamentais 
que envolvem as múltiplas expressões da questão social. Para tanto, é necessária a quali-
ficação numa concepção humanista que oriente as ações dos servidores no atendimento 
às demandas da população, promovendo a autonomia do cidadão e o seu empoderamento 
nas contribuições das transformações sociais. 

Consideramos a Confraria dos Direitos Humanos como um grupo de responsa-
bilidade social, consolidando o seu papel como provocador de práticas mais reflexivas 
e dialógicas que contemplem o bem estar dos seres humanos. Também compete a esse 
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grupo a busca permanente da identificação das diferentes formas de violação de direitos, 
promulgando a defesa da dignidade humana e o respeito às diferenças.

7 PROPOSTAS PARA MUDANÇAS EFETIVAS NA DEFESA DOS 
DIREITOS HUMANOS NA SOCIEDADE

O que mudou?
A partir do momento que nasceu o Grupo de Estudos Avançados sobre Direitos 

Humanos, percebemos que, com este movimento, já ocorreram mudanças, pois desen-
volvemos uma nova mentalidade coletiva para o exercício da solidariedade, do respeito 
às diversidades e da tolerância. Neste grupo, atuam diversos atores de vários segmen-
tos da Prefeitura Municipal de Cachoeirinha, os quais buscam em sua práxis cotidiana, 
movimentos e intervenções que visam à garantia de direitos daqueles que necessitam do 
serviço público.

O desafio é permanente e o que se vislumbra é ser e fazer a diferença no que tange 
ao fortalecimento das políticas públicas já existentes no município. 

Através da manutenção dos estudos, será lançado, ainda este ano, o Fórum Munici-
pal de Discussão sobre Direitos Humanos que terá caráter anual, envolvendo um número 
maior de atores sociais, mesclando Estado e sociedade civil, com objetivo de discutir e 
engendrar uma sociedade igualitária. Este Fórum terá que articular a apreensão de co-
nhecimentos historicamente construídos sobre Direitos Humanos e a sua relação com a 
globalização, trabalhando conceitos, valores, atitudes e práticas sociais que expressem 
a cultura de direitos humanos em todos os espaços do município, fomentando a capa-
cidade de construção coletiva e o desenvolvimento de processos participativos. Enfim, 
fortalecer políticas que gerem ações e instrumentos em favor da promoção, da proteção 
e da defesa dos Direitos Humanos, bem como a reparação das violações através uma 
intervenção eficiente e eficaz.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência da Confraria dos Direitos Humanos tem feito com que se criem novas 
estratégias de intervenção na sociedade. Através da leitura e da reflexão dialógica, todos 
crescem pessoal e profissionalmente, acreditando que é possível construir uma sociedade 
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mais humana e justa, seja através de uma práxis mais consistente e, consequentemente, 
da propositura de novas políticas públicas.
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26 A (TRANS)SEXUALIDADE COMO UM 
DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL 

Sandra Regina Martini Vial213

Bárbara Paties214

Graziela Santos Machado215

Monalisa de Souza Campelo216

Resumo:
Falar em transexualidade na perspectiva de direito pleno à saúde como direto humano fundamental 
significa atender as condições básicas de vida digna, nas quais a sexualidade e o gênero de cada 
cidadão também precisam ser cuidados e respeitados. Atender este tipo de demanda, no contexto 
atual de evolução social, impõe reflexões que ultrapassam os limites de uma única ciência e até da 
própria ciência; significa desvelar diversos paradoxos. Neste artigo, trataremos da importância da 
abordagem transdisciplinar para o estudo da transexualidade como um direito humano fundamental 
à saúde. Focaremos, especialmente as questões relativas ao Brasil, mas mostraremos que a situação 
na América Latina tem algumas peculiaridades que precisam ser estudadas. O que temos em comum, 
é que constantemente as populações que decidem fazer a cirurgia de transgenitalização passam por 
sérios e profundos processes de desrespeito aos direitos humanos. Reiteramos que transexualidade 
é também uma questão de saúde pública e de direitos humanos e fundamentais que não pode ser 
tratada simplesmente como uma doença.

Palavras-chave:
Saúde, direito, transexualidade, transdisciplinaridade. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

“Il centro del diritto non si trova nella legislazione, né nella scienza del diritto, 
né nella giurisprudenza, ma nella società stessa.”217

Nos dias atuais, em grande parte do planeta, podemos observar de fato a “era dos 
direitos”; nunca uma sociedade conheceu tantos direitos como a atual. Porém, estes 
mesmos direitos, muitas vezes, não estão, necessariamente, expressos na legislação, mas 
intrínsecos à própria sociedade. Precisamos perceber que falar em saúde e no direito pleno 
à saúde como direito humano fundamental significa atender as condições básicas de vida 
digna, nas quais a sexualidade e o gênero de cada cidadão também precisam ser cuidados 
e respeitados. Neste artigo, trataremos da importância da abordagem transdisciplinar para 
o estudo da transexualidade como um direito humano fundamental à saúde. 

O direito passou por um processo de positivação que lhe confere uma característica 
de contingência, ou seja, se até pouco tempo atrás, o direito dizia e ditava “verdades”, hoje, 
a partir da positivação, o direito apresenta-se de um modo, mas poderia apresentar-se de 
outro, ambos fundamentados; o peculiar neste momento é a decisão, ou seja, os operadores 
do direito são obrigados a decidir e, mesmo quando decidem “não decidir”, tomam uma 
decisão. Este fato é relevante, na medida em que se abandona completamente a certeza do 
direito e passa-se a operar com decisões fundadas não mais na divindade ou na natureza. 
Além disso, no caso específico em estudo, não podemos esquecer outros fatores como, 
por exemplo, com todo preconceito que existe com relação à transexualidade, não se pode 
mais falar em neutralidade jurídica (nem neste tipo de caso, nem em qualquer outro). O 
questionamento atual é: quais os fundamentos de quem decide aquilo que decidiu?

O presente artigo tem como proposta contribuir para o diálogo transdisciplinar 
e analisar a transexualidade no marco conceitual do direito sanitário como um direito 
humano fundamental, o qual tem interfaces com diversas áreas do conhecimento. Bem 
como propor o debate da constante violação de seus direitos humanos fundamentais dos 
transexuais em nossa sociedade.

2 PAÍSES DA AMÉRICA LATINA

Observa-se em muitos países da América latina a abertura de espaços para discus-

217  EHRLICH, Eugen. I Fondamenti, Della Sociologia Del Diritto. Milano: Giuffrè, 1976. p. 13.
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são de assuntos que envolvem a transexualidade, alguns deles vêm mostrando um grande 
progresso em direção à expansão dos direitos civis. Estes também vêm trabalhando in-
tensamente com o intuito de combater a discriminação e difundindo a diversidade sexual 
ajudando a muitos homossexuais, lésbicas, transexuais e transgêneros que sofrem com 
o preconceito que está arraigado em uma sociedade que ainda se mostra relutante em 
abandonar o conservadorismo.

A Argentina, por exemplo, trabalhou na aprovação de uma lei que trata do reco-
nhecimento da identidade de gênero, que proporcionou a Tania Luna a oportunidade de 
se tornar a primeira pessoa da América Latina a obter uma nova carteira de identidade, 
sem ter se submetido à cirurgia de redesignação sexual. Conforme o advogado da Co-
munidad Homosexual Argentina, o caso de Tania Luna é “una sentencia fundamental 
porque afianza nuestra pelea por el derecho humano a la libre expresión de género de 
las personas trans218” 

No Peru, após a espera de oito anos em tramitação no judiciário, o Registro Nacio-
nal de Identificação e Estado Civil (RENIEC), deu ao transexual Naaminn Timoyco um 
novo DNI (Cartão Nacional de Identidade) o reconhecendo como mulher. Este foi o caso 
do primeiro homem no Peru a passar por cirurgia de transgenitalização e ser oficialmente 
reconhecido como uma pessoa do sexo feminino por um órgão estadual. Isto quebra um 
tabu e vem a desafiar a sociedade peruana, tradicionalmente conservadora e machista219. 

Já a situação colombiana, diz respeito ao primeiro transexual que assumiu um car-
go político no país em janeiro de 2012. Com 34 anos, Tatiana Piñeros é a nova diretora 
da secretaria de integração social de Bogotá, com mais de seis mil funcionários sob seu 
comando, uma realização rara. Tatiana Piñeros é defensora de uma política sem ataques 
pessoais e espera que até o final de seu mandato, daqui a quatro anos, Bogotá seja uma 
cidade “inclusiva, próspera e humana”.220

O governo do Paraguai admitiu dois funcionários, uma transexual e um homosse-
xual, para trabalhar na Secretária de Emergência Nacional (SEN). Esta contratação teve 
como objetivo “por fim à discriminação e a exclusão”, e segundo Camilo Soares, titular 
da SEN, a contratação é a primeira do tipo no país e afirmou que “não há dúvida” de 
que nas dependências estaduais “há muitas pessoas que têm uma opção sexual (sic) di-

218  http://www.elnoticialista.com.ar/2011/04/mientras-esperan-el-debate-de-la-ley.html

219  http://www.elnoticialista.com.ar/2011/04/mientras-esperan-el-debate-de-la-ley.html e http://aja.pe/aja/
blog.php?txtSecci_id=22&txtNota_id=619503

220  http://forumbaianolgbt.blogspot.com.br/2012/02/colombia-tem-sua-primeira-transexual-em.html, http://
www.vanguardia.com.mx/lahistoriadedianasertransexualyserpolitica-1213577.html e http://www.eltiempo.com/
colombia/bogota/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10958086.html
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ferente, mas infelizmente têm que vivê-la de maneira oculta e clandestina” por temerem 
a discriminação.221

Apresentamos este sucinto panorama no intuito de fazer a contextualização dos 
avanços alcançados na América Latina, com relação aos direitos dos transexuais, o que 
repercute também em um avanço para o direito sanitário, uma vez que entendemos que 
essa questão social perpassa não somente os direitos civis dos cidadãos, mas também o 
seu bem estar físico e mental. Ainda que persistam muitos os casos negativos, buscamos 
apresentar conquistas, para demonstrar que é plenamente possível e devido que busque-
mos cada vez mais essa alternativa.

Na parte a seguir, buscaremos tratar detalhadamente o panorama brasileiro.

3 EM SE TRATANDO DE BRASIL

No Brasil, temos uma história paradoxal até hoje, mas a grande complexidade do 
tema aparece já na época do “descobrimento”. Vemos isso na forma como as populações 
nativas eram tratadas ou como as terras brasileiras foram utilizadas pelos portugueses, 
que puderam expulsar de seu país aqueles “doentes” que tinham “comportamentos se-
xuais inadequados”. 

Desde a chegada dos portugueses no Brasil (1500), as populações nativas foram 
penalizadas por praticarem o pecado de sodomia. Esse fato pode ser claramente observado 
nas Cartas Régias nas quais o rei propunha a pena de morte para estes “pecadores” que, 
além de praticar sodomia, também se travestiam. O Brasil, no período colonial, também 
serviu de lócus para que os homossexuais portugueses fossem deportados. Os registros 
mostram que o primeiro caso ocorreu em 1547, com o homossexual Estêvão Redondo; 
logo após, em 1580, é transferida para o Brasil a primeira lésbica, Isabel Antonia, a qual 
foi imediatamente processada pelo bispo de Salvador. Neste mesmo ano, vários eventos 
contra os homossexuais ocorreram, como o de um professor baiano que matou seu par-
ceiro para não ser denunciado à Inquisição. Temos ainda o caso dos capuchinos franceses, 
no Maranhão, que executaram um indígena, Índio Tibira Tupinambá do Maranhão, em 
1613, por cometer o pecado de sodomia. 

No ano de 1821, com o final da Inquisição, ocorre a extinção da pena de morte para 
sodomitas, e, no ano de 1830, o Código Penal elimina o crime de sodomia. Em 1894, te-

221  http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1206628-5602,00-GOVERNO+PARAGUAIO+CONTR
ATA+TRANSEXUAL+E+GAY+PARA+CONTER+DISCRIMINACAO.html
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mos publicado pela primeira vez, no Brasil, o termo lésbia, no livro Atentados ao Pudor, 
de Viveiros Castro; e, em 1906, a publicação do termo homossexual. 

Somente em 1971 temos a primeira operação transexual no Brasil. Paradoxalmente, 
a década de 70 foi o período mais duro do regime militar. Interessante observar que o 
tema deste artigo apresenta várias contradições que foram surgindo ao longo da história.

Já em 1981, tem início a campanha contra o Código 302.0 da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), que rotulava o homossexualismo como desvio e transtorno sexual; 
porém, somente em 17 de maio de 1990 a Assembleia Geral da OMS aprovou a retirada. 
No Brasil, em 1985, o Conselho Federal de Medicina retirou o homossexualismo da 
classificação de doenças e, em 1997, finalmente, autorizou a operação de transexuais. 
Interessante observar a resolução do Conselho Federal de Psicologia, de 1999, que proíbe 
psicólogos de participarem de clínicas ou terapias visando “curar” homossexuais.

4 O DIRETO E A SAÚDE NO CONTEXTO ATUAL

Atualmente temos um sistema de saúde que propõe a inclusão de todos, “mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agra-
vos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção 
e recuperação”222. Nesse sentido, o Estado obrigou-se a criar políticas públicas, ações 
e serviços de saúde que visem à construção de uma nova ordem social cujos objetivos 
miram para a efetivação do conceito de saúde dado pela OMS, este novo modelo passa 
a ser implementado no pós-constituição e, em especial com a criação do SUS, pela lei 
8.080/1990. 

No entanto, até os dias atuais ainda temos dificuldades na efetivação deste direito, 
como revela o estudo produzido pela CNDSS223 em relação às políticas, programas e 
ações em saúde, que identificou uma baixa articulação entre eles, com a fragmentação 
e a redundância de ações, bem como a concorrência e a baixa coordenação entre os di-
versos órgãos executores, o que vem impossibilitando a efetivação do direito à saúde 
como direito fundamental. Apesar disto foi justamente no período pós-constituição que 
a dimensão da saúde como um direito fundamental passa a ser exigida pelos movimentos 
sociais, trabalhadores em saúde, população em geral.224

222  Art. 196 da Constituição Federal/1988. 

223  Relatório da Comissão Nacional de Determinantes Sociais em Saúde – CNDSS, 2008, p. 206. 

224  VIDE: FERRAJOLI, Luigi. Principia iuris. Teoria del diritto e della democaracia.Teoria della demo-



344

PA
RT

E 
IV

 - 
 A

S 
M

Ú
LT

IP
LA

S 
D

IM
EN

SÕ
ES

 D
O

S 
D

IR
EI

TO
S 

H
U

M
A

N
O

S

Que o direito à saúde é um dos direitos humanos fundamentais,225 constitucional-
mente assegurado, não temos dúvidas; porém, temos várias dificuldades em identificar 
sua efetivação como tal. Dizer. Desde a década de 80, existe um forte processo de sensi-
bilização dos gestores, do sistema da saúde e do sistema do direito, sobre a importância 
da saúde e de seus determinantes sociais. Essa luta deu-se em função do momento vivido 
pelo país, ou seja, um processo de redemocratização, em que era necessário repensar os 
direitos fundamentais, dentre os quais se destaca a saúde, bem como sua estrita relação 
com a democracia. Ter direito a um direito fundamental à saúde significa desde assegurar 
a vida até o direito a morrer. Mesmo considerando as várias e diferentes tentativas que 
vêm sendo implementadas por vários setores da saúde e do direito para a efetivação do 
direito à saúde, ainda temos muito a efetivar. 

Cabe questionar como se tutela este bem fundamental, se realmente é possível 
termos um sistema único, equitativo, universal. O nosso Sistema Único de Saúde (SUS) 
está estruturada em três princípios constitucionais e em três organizativos. O primeiro 
grupo garante a universalização da assistência – permite a todos o acesso –, a integrali-
dade da atenção – todas as ações necessárias à promoção, à prevenção, ao tratamento e 
à reabilitação – e a equidade – serviços e bens segundo as necessidades. Já os princípios 
organizativos são a descentralização da gestão com a participação das esferas federal, 
estadual e municipal, a regionalização e hierarquização das redes de serviços e a partici-
pação da comunidade na gestão do sistema. 

Estes são princípios que deveriam nortear todos os administradores e gestores do 
sistema de saúde, mas nem sempre isto é possível. Quando o sistema da saúde não responde 
as demandas da população em geral, o sistema do direito é chamado para dar respostas, 

crazia. v. 2. Editori Laterza: Roma- Bari, 2007. p. 64 “Se um direito fundamental é reivindicado para alguns, 
então esse é reivindicado para todos. E com base nesta solidariedade, conseguinte a universalidade e a indivi-
sibilidade dos direitos fundamentais, que se desenvolvem através do amor próprio, isto é o sentido da própria 
identidade dos cidadãos, junto ao reconhecimento dos outros como iguais”. Tradução livre.

225  A definição de direitos fundamentais já foi muito debatida; porém, Luigi Ferrajoli faz importante ob-
servação a este respeito: La definizione di diritto fundamentali è non meno árdua e problemática di quella di 
diritto soggettivo... Difinirò dunque diritto fundamentali tutti quei diritti che spettano universalmente a tutti o 
in quanto persone naturali, o in quanto cittadini, o in quanto persone naturali capaci d´agire o in quanto cit-
tadini capaci d´agire. FERRAJOLI, Op cit., v. I, p. 725-726. “A definição de direito fundamental não é menos 
árdua e problemática do que aquela de direito subjetivo... Definirei, então, direito fundamental todos aqueles 
direitos que são universalmente de todos ou como pessoa natural, ou como cidadãos, ou como pessoas naturais 
com capacidade de agir ou como cidadãos capazes de agir”. Tradução livre.
 Já no segundo volume da mesma coleção, o autor coloca o direito à saúde como um direito molecular: Come si 
è visto [...] i diritti soggettivi, e specificamente i diritti fondamentali, sono di solito situazioni moleculari com-
plesse. Como se viu... os direitos subjetivos, e especificamente os direitos fundamentais, são sempre situações 
moleculares complexas. Tradução livre.
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ou melhor, o sistema do direito é obrigado a decidir. As decisões, algumas vezes, são 
simples e, outras vezes, extremamente complexas. 

A atual Constituição nos dá elementos para inverter a lógica ao estipular programas 
e metas para a saúde, “mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação”.226 Na verdade, a efetivação dos direitos 
sociais é extremamente complexa, como refere Ferrajoli227: 

Il vero problema dei diritti sociali – sicuramente il più grave e diffici-
le- è che le loro garanzie primarie positive richiedono comunque una 
legislazione di attuazione, cioè l´introduzione, appunto, delle istituzioni 
e delle funzioni di garanzia deputate alla loro soddisfazione: il sistema 
scolastico, il servizio sanitario, gli apparati deputati all’ assistenza e 
alla previdenza sociale.

É preciso garantir um patamar mínimo de vida para toda a população brasileira, 
cabendo ao Estado o dever de proteger os direitos sociais228, principalmente da parcela229 
que não tem acesso a esses direitos. Para isso, é necessário que os sistemas de saúde 

226  Art. 196 da Constituição Federal/1988. PINTO, Antonio Luiz de Toledo; WINDT, Márcia Cristina Vaz 
dos Santos; CÉSPEDES, Lívia (Orgs). Código penal, Código de processo penal, Constituição Federal. 3. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2007. (Mini 3 em 1).

227  FERRAJOLI, Luigi. Op. cit., p. 400. O verdadeiro problema dos direitos sociais – certamente o mais 
grave e difícil – é que a sua garantia primária positiva requer, de qualquer modo, uma legislação de atuação, 
ou seja, a introdução de instituições e de funções de garantia para a sua satisfação: o sistema da educação, o 
serviço sanitário, os aparelhos colocados à disposição da assistência e da prevenção social. Tradução Livre.

228  José Eduardo Faria também trata da dificuldade atual dos direitos sociais: [...] é de aumento no ritmo 
da regressão tanto dos direitos sociais quanto dos direitos humanos consagrados ou tutelados pelo próprio 
direito positivo. [...] uma vez que o enxugamento do Estado-nação e a retração da esfera pública reduzem sua 
cobertura legal e judicial, o alcance jurídico-positivo dos direitos humanos acaba sendo igualmente diminuído, 
o que implica, por consequência, uma redução ou um rebaixamento qualitativo da própria cidadania. O mesmo 
acontece com os direitos sociais, cuja eficácia depende de orçamento em volume suficiente para financiar as 
políticas públicas necessárias à sua implementação. FARIA, José Eduardo. Sociologia Jurídica: direito e 
conjuntura. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 102. 

229  Interessante observar que a Constituição Italiana refere no Art. 32 – La Repubblica tutela la salute 
come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della colletività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 
Nessuno può essere obbligato a um determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La 
legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, o qual fala da atenção 
especial aos indigentes. Diferente da nossa atual constituição, que diz que a saúde é um direito de todos, aqui 
está claro o princípio da universalidade, o que paradoxalmente não ocorre, enquanto que na realidade italia-
na ainda podemos observar o acesso universal de fato, embora nos tempos atuais tenham ocorrido algumas 
modificações ou, conforme nota anterior, uma regressão dos direitos sociais, tema amplamente discutido em: 
BINDI, Rosy. Op cit. 52.
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iniciem reformas de peso no sentido de privilegiar a atenção básica, expandir a oferta 
de serviços públicos e promover a integração entre os diferentes níveis de assistência de 
forma a gerar a formação de sistemas integrados e começar a trabalhar com a ideia de 
saúde como direito humano fundamental, isto é, responsabilidade coletiva e não respon-
sabilidade individual.

Decidir sobre temas ligados à saúde significa decidir sobre a vida, sobre o bem vi-
ver em sociedade. Não temos dúvidas sobre a importância da participação do judiciário 
na efetivação do direito à saúde; entretanto, é preciso levar em conta o forte processo 
de judicialização. Este fato é novo no Brasil, mas tomou proporções inesperadas. O que 
inicialmente eram apenas demandas individuais, hoje apresentam-se como demandas 
coletivas; se, inicialmente, o grande problema que batia às portas do judiciário era a 
questão de cirurgias no exterior, hoje temos demandas que vão desde medicamentos até 
o direito de morrer com dignidade. Demandas, essas, asseguradas constitucionalmente, 
mas, paradoxalmente, para ter acesso à saúde, o cidadão precisa necessariamente ser 
considerado portador de distúrbio ou doença. 

5 MUDANÇA DE SEXO – UM DIREITO FUNDAMENTAL

[...] la salute costituisce ormai da tempo uno dei temi più ampiamente 
discussi dagli studiosi delle scienze giuridiche e sociali, trovandosi con-
temporaneamente sempre al centro del dibattito istituzionale tra i mute-
voli orientamenti politico-ideologici nei confronti dello stato sociale.230

A organização e/ou reorganização do sistema da saúde não é somente um fato 
técnico; pressupõe uma ideia de sociedade e a relação desta com os cidadãos e com o 
Estado. Nessa relação, o direito também tem um papel relevante, já que a saúde constitui 
um dos temas discutidos pelos estudiosos das ciências jurídicas e sociais. Significa que 
temos de definir questões complexas como a relação público-privada, por exemplo, ou 
ainda qual a quantidade de recursos públicos que vamos destinar para a saúde, bem como 
o papel das instituições e as novas orientações político-ideológicas. Podemos identificar 
dois caminhos que se apresentaram nos últimos tempos: um composto por aqueles que 

230  BOMPIANI, Adriano. Considerazioni in merito alla politica di sicurezza sociale nel settore 
dell’assistenza e della sanità. Rimini: Maggioli, 1996. p. 04: “A saúde constitui-se já há tempo um dos temas 
mais amplamente discutidos pelos estudiosos das ciências jurídicas e sociais, encontrando-se, contempora-
neamente, sempre no centro dos debates institucionais entre as mutáveis orientações político-ideológicas nos 
confrontos do estado social.” Tradução Livre.
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interpretam e decidem o direito à saúde como responsabilidade individual do cidadão; e 
outro daqueles que fundamentam suas decisões – tanto políticas como jurídicas – desde 
uma perspectiva fraterna, entendendo a saúde como de responsabilidade pública, portanto 
devendo ser provida pelo Estado, exatamente como consta nos fundamentos do Sistema 
Único de Saúde. É necessário, nesse sentido, retomar a ideia do direito à saúde como um 
bem da comunidade. 

É exatamente neste contexto que se insere o nosso objeto de estudo: o direito à 
cirurgia do transexual como direito humano fundamental à saúde, já que o conceito de 
saúde ultrapassa o binômio saúde-doença, ou seja, saúde não é mera ausência de doença. 
O conceito de saúde-doença pode ser observado desde a antiguidade, mas toma uma nova 
dimensão na contemporaneidade. 

Estudar a transexualidade pode parecer objeto de interesse de apenas algumas dé-
cadas, mas sem sombra dúvida sua existência acompanha a história da sexualidade, que, 
por sua vez, é inerente à história do homem231. Foi há mais de cem anos, precisamente no 
ano de 1897, que o médico Magnus Hirschfeld criou o “Comitê Humanitário Científico” 
com o objetivo de promover pesquisas sobre a sexualidade e combater o artigo 175 da 
Constituição Alemã que criminalizava a homossexualidade. Com essa breve tentativa de 
demonstração da longevidade deste debate, entendemos ser necessária a conceituação do 
objeto para melhor compreensão das vertentes hoje pensadas quando tratado o assunto. 

A transexualidade ocorre quando o indivíduo possui identidade de gênero diversa 
do sexo biológico. Ainda que seja insuficiente reduzir o conceito de sexo do indivíduo 
ao seu aparelho genital232, o conceito de gênero abrange mais que componentes genitais, 
eróticos, sociais e psicológicos associados ao sexo de cada indivíduo233. Isso permite, 
em nosso entendimento, uma diferenciação entre a genitália e o que o indivíduo entende 
como seu EU interior em âmbito psicológico e cultural de sua vida. Tereza Rodrigues 
Vieira conceitua transexual como aquele indivíduo que possui a convicção de pertencer ao 
sexo oposto ao estabelecido fisicamente e expresso em sua certidão de nascimento, sendo 
uma certeza inabalável e arraigada de tal modo que impulsiona o transexual a rejeitar sua 
genitália, querendo dela se livrar por meio de cirurgia234. A OMS define transexualidade 

231  CUATERECSAS, Afonso. Erotismo no Império Romano. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1991. 

232  VIEIRA, Tereza Rodrigues. Mudança de Sexo: aspectos médicos psicológicos e jurídicos. São Paulo: 
Santos, 1996, p.7.

233  SILVA, Maria do Carmo de Andrade. Identidade do Gênero e Expressão Sexual Masculina e Feminina. 
Scientia Sexualis - Revista do Mestrado em Sexologia da Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro, v.3, 
n.2, p.80, dez. 1997.

234  VIEIRA, Tereza Rodrigues. Mudança de Sexo: aspectos médicos psicológicos e jurídicos. São Paulo: 
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como um desejo de viver e ser aceito como pessoa do sexo oposto e, em seu Relatório 
Mundial da Saúde, classifica-o na lista das perturbações mentais e comportamentais, ICD 
10, da seguinte forma: “Perturbações da personalidade e do comportamento do adulto – por 
exemplo, perturbações paranoicas da personalidade, transexualismo”. A OMS justifica 
essa classificação dizendo que o transexualismo figura na lista de patologias registradas 
no manual médico DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), ela-
borado por médicos americanos.

Torna-se ainda mais delicada a análise dos conceitos, uma vez que temos toda uma 
construção cultural enraizada em paradigmas de gêneros. 235

Falar na saúde do transexual perpassa as questões física, jurídica e social; significa 
ultrapassar as barreiras da dogmática e adentrar em diversos aspectos da realidade do 
homem como ser social e político que é. Falamos isso pela compreensão de que se torna 
impossível balizar o debate por uma única vertente; muito pelo contrário, é imprescin-
dível uma leitura transdisciplinar para alcançar os aspectos psicológicos, sociológicos, 
filosóficos e jurídicos da transexualidade236.

Este conceito nos permite observar que a dignidade da pessoa humana e o direito à 
personalidade fazem parte da fundamentação constitucional brasileira que ampara a tese 
de que a questão de saúde do transexual não pode parar na cirurgia, já permitida pelo 
Conselho Federal de Medicina237. No artigo 1º, a Constituição Federal de 1988 determina 
a dignidade da pessoa humana como fundamento para o Estado Democrático de Direito; 
em seu artigo 3º, dispõe como objetivo fundamental, entre outros, “promover o bem de 
todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação”. E, ainda, mesmo sabendo que existem outros a serem citados, o artigo 
5º da Constituição dispõe que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza”. 

Hoje, em pleno Estado Democrático de Direito, após a Constituição Federal brasi-
leira de 1988, com seus princípios e pilares fundados nos artigos acima citados, torna-se, 
embora mais complexo, palpável e visível os passos a serem seguidos pela jurisdição 
brasileira, mesmo que careçam de alguns dos conhecimentos transdisciplinares, pois estes 
são capazes de transformar o nosso olhar sobre o individual e o social. 

Santos, 1996, p.22.

235  VIDE : PERES, Ana Paula Ariston Barion. Transexualismo – O Direito a uma nova Identidade 
Sexual. Rio de Janeiro, Renovar, 2001, p. 91.

236  VIDE: MELLO, Maria F. de; BARROS, Vitória Mendonça de; SOMMERMAN, Américo, Coordena-
dores do CETRANS. Introdução. In: Educação e Transdisciplinaridade. São Paulo: TRIOM, 2002, p. 09-10.

237  Brasil, Conselho Federal de Medicina, Resolução nº 1.482/97.
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Com a resolução n°1.482/97 do Conselho Federal de Medicina brasileiro (CFM), 
autorizou-se a realização de cirurgia em transexuais. Uma nova resolução do conselho, 
n°1.652/02, revogou a resolução citada e estabelece novos critérios e determinações. 
Dentre os principais, podemos citar a retirada do caráter experimental e a autorização da 
cirurgia dos transexuais femininos, ou seja, a readequação das características femininas 
para as masculinas, mas essa continuou a ser experimental, com cirurgias realizadas em 
hospitais universitários ou públicos propícios a pesquisa.238

Conforme se pode verificar, a Portaria nº. 1707, de 18 de agosto de 2008 do Mi-
nistério da Saúde, institui um processo transexualizador incluído como tratamento de-
vido pelo SUS aos cidadãos. Importante dizer que a presente portaria traz uma série de 
considerandos, demonstrando que o estado começa a entender o conceito de saúde na 
perspectiva dos direitos humanos fundamentais239.

Este processo transexualizador implementado pela portaria é um verdadeiro tra-
tamento transdisciplinar para aqueles abarcados no conceito de transexualismo, termo 
utilizado pelo Conselho Federal de Medicina, que em suas resoluções 1.482/97 e 1.652/02 
determina serem transexuais aqueles que tiverem um “desconforto com o sexo anatômi-
co natural; desejo expresso de eliminar os genitais, perder as características primárias e 
secundárias do próprio sexo e ganhar as do sexo oposto; permanência desse distúrbio de 
forma contínua e consistente por, no mínimo, dois anos; ausência de outros transtornos 
mentais” 240.

O entendimento da realidade social do transexual deve ser ponto central no avanço 
do debate, e sua aplicabilidade para a saúde pública é de fundamental importância no 
que tange à efetividade do Sistema Único de Saúde brasileiro perante as discrepantes 
condições sociais existentes no país241.

6 REFLETINDO SOBRE ALGUMAS DECISÕES

Para o paciente estar habilitado para o procedimento cirúrgico, é necessário que ele 

238  GOLDIM, José Roberto; BORDAS, Francis C.; RAYMUNDO, Márcia M. Aspectos bioéticos e jurí-
dicos do transexualismo. In: VIEIRA, Tereza Rodrigues (coord.). Bioética e Sexualidade. São Paulo: Jurídica 
Brasileira, 2004, p. 99-106.

239  VIDE: Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt1707_18_08_2008.html

240  Disponível em: http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/1997/1482_1997.htm

241  VIDE : VIEIRA, Tereza Rodrigues. A bioética e o direito à adequação de sexo do transeual. In: VIEIRA, 
Tereza Rodrigues (coord.). Bioética e Sexualidade. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2004, p. 117.
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esteja adequado à resolução do Conselho Federal, devendo o paciente ser avaliado por 
equipe multidisciplinar composta por médico psiquiatra, cirurgião, psicólogo e assistente 
social, após dois anos de acompanhamento conjunto. Estabelece como critérios para os 
candidatos, além do diagnóstico médico de transexualismo, a maioridade de 21 anos e a 
ausência de características físicas inapropriadas para a cirurgia. 

Verifica-se, na atualidade brasileira, legislações e decisões ousadas no sentido da 
efetivação do direito a saúde. Temos todo um cenário favorável à efetivação direito à 
saúde de todos e para todos, mas muitos desafios ainda se apresentam, especialmente a 
luta pelo direito à diversidade e o valor desta diversidade aliada ao conceito de liberdade, 
como já afirmava John Mill: “não existe liberdade sem diversidade, não tem progresso 
sem direito a diversidade”. A luta pela cirurgia de transgenitalização e por todas as de-
corrências sociojurídicas advindas deste procedimento se apresenta como uma marca de 
civilidade em que o direito ao direito tende a realizar-se de modo pleno. 

Vemos posturas diferentes de nossos operadores do direito o que não é incomum 
em sociedades complexas como a nossa, onde “a lei é a forma, o direito é o conteúdo: 
a interpretação recai sobre a forma, buscando o conteúdo”. Já a aplicação do direito, 
como dito também por João Batista, é fazer prevalecer o conteúdo substancial da lei242.

Pode-se observar, em diversos processos, a linha de decisões, autorizando retificação 
de nome, uma vez, já realizada a cirurgia e que se fez presente, em muitos deles, objeção 
por parte do Ministério Público, que alega não haver respaldo em nosso ordenamento 
jurídico para alterar a designação sexual do transexual.243 Interessante observar que em 
algumas se manteve a posição de que figure a averbação de que a alteração de sexo e 
nome decorre de decisão judicial, porém de forma sigilosa. 

242  Idem.

243  Como exemplo, trazemos a Ementa: ALTERAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - TRANSEXUAL - RE-
DESIGNAÇÃO DO GÊNERO NO REGISTRO CIVIL - INEXISTÊNCIA NO ORDENAMENTO JURÍ-
DICO DE UMA PREVISÃO QUE TORNE O PEDIDO INVIÁVEL - ART. 1º, III, ART. 3º, IV E ART. 5º, 
X DA CF/88 - PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA INVIOLABILIDADE DA 
INTIMIDADE. - Se não existe no ordenamento jurídico qualquer vedação à alteração de registro de pessoa 
transexual, não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido, que é encontrada nos princípios e valores 
que a Constituição da República sobreleva. Seguindo-se os preceitos constitucionais, a dignidade da pessoa 
humana, enquanto princípio fundamental da República Federativa do Brasil constitui diretriz que deve nortear 
a alteração de registro civil de transexual. A Carta Magna objetiva em seu art. 3° promover o bem de todos 
sem qualquer preconceito de sexo e salienta no inc. X de seu art. 5° ser inviolável a intimidade, a honra e a 
vida privada de uma pessoa. Deve-se, desta forma, adaptar a designação sexual e o prenome à nova situação 
do cidadão. - O principio da veracidade que norteia o registro público impõe que seja feita a anotação à sua 
margem de que se trata de averbação feita por ordem judicial. (Apelação Cível Nº 1.0647.07.081676-2/002, 
Cartório da 1ª Câmara Cível - Unidade Goiás, Tribunal de Justiça do MG, Relatora: Vanessa Verdolim Hudson 
Andrade, Julgado em 12/07/2011)
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Em outras decisões, vemos uma diferença. Questiona-se a averbação de restrição 
judicial elucidando princípios como o da dignidade da pessoa humana e o da privacidade. 
Conforme explanado em voto: 

Ressalta-se, por fim, que também é protegido constitucionalmente o 
princípio da informação. O registro civil é algo notoriamente informa-
tivo e, para evitar erro ou constrangimento de terceiro, parte da doutrina 
assevera que deve a situação de alteração de gênero em decorrência de 
decisão judicial ser averbada no registro civil. Ocorre que isso atingiria 
cabalmente a dignidade, a privacidade e a liberdade da pessoa, que se 
veria constrangida todas as vezes que apresentasse sua documentação 
pessoal. De nada serviria a tutela jurisdicional, caso ela expusesse o ape-
lante a constrangimento igual, ou até pior, do que ele quer se ver livre.244

Não parece minimamente razoável que, possuidor de gênero diverso do sexo bioló-
gico, o indivíduo permaneça, com documentação incompatível com sua personalidade. A 
jurisprudência brasileira interpreta a algum tempo que o prenome e sexo devem conter a 
realidade do indivíduo. Mas também é verdade que existem polêmicas para algumas hi-
póteses pontuais. Uma delas é a de que não existe legislação específica regulando matéria. 
Porém, no art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro: “Art.4º. Quando a lei 
for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios 
gerais do direito”. Entretanto, ainda existe uma corrente conservadora que reprime esta 
conduta ferrenhamente. 

Com a Lei n° 9.708/98, que alterou a Lei n° 6.015/73, mais precisamente, alterou 
o artigo 58, autorizando os Registros Públicos a substituírem os prenomes por apelidos 
públicos e notórios, conquistaram-se grandes avanços jurisprudenciais. Mas existem 
disparidades, como podemos observar a seguir:

Ementa: Retificação de registro civil Mudança do prenome requerida 
por transexual  - O prenome é sempre imutável, e só em casos excep-
cionais se admite na jurisprudência e na lei a alteração de prenome e 
sobrenome. Assim em casos de erro gráfico evidente, quando expõe a 
pessoa ao ridículo ou no fato de não representar a individualidade de 
seu portador (artigos 55, § único, 57 e 58, caput, da Lei nº 6.015/73, e 
nos casos de coação ou ameaça a que se referem a Lei de Proteção a 
testemunhas - O mero capricho de alterar o nome não tem o enquadra-
mento excepcional pretendido na jurisprudência Apelo desprovido (Voto 

244  Apelação cível n° 2007.3.004934-0, terceira câmara cível isolada - Belém, Tribunal de Justiça do PA, 
Relator: Leonam Gondim da Cruz Júnior, Julgado em 09/03/2009.
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22072) (Apelação cível n° 9103308.21.2008.8.26.0000, 8ª Câmara de 
Direito Privado - São Paulo, Tribunal de Justiça de SP, Relator: Ribeiro 
da Silva, Julgado em 08/02/2012).

Perante a exposição de motivos, é presente uma contradição ao alterar um ou alguns 
dos documentos do indivíduo se se pensar em uma vida pregressa inteira de registros que 
discriminam algo que já não faz mais parte de sua vida. Ou seja, a alteração do nome 
e sexo nos documentos principais, entenda-se de identificação como certidão de nasci-
mento, RG, CPF, dentre outros, existe ainda, como já exposto, toda uma vida pregressa 
pautada em outros registros e certificados que não podem permanecer incompatíveis. De 
nada adianta uma alteração parcial que não permita uma única identificação do indivíduo.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As histórias tanto do Brasil, quanto de outros países da América Latina, foram, 
e, infelizmente, continuam sendo, constituídas por várias formas de discriminação: dos 
transexuais, dos negros, das mulheres, das crianças, etc. Esta história foi brevemente 
relatada na primeira parte do artigo, mostrando que, muitas vezes, os discriminados são 
transexuais negros, índios, etc. Ou seja, temos duplas quando não triplas discriminações. 

Entender saúde quer dizer identificar os determinantes sociais, culturais, políticos, 
econômicos de uma determinada população, ou seja, por destes indicadores podemos ver 
o quanto ainda temos de avançar para chegarmos a uma democracia efetiva. Medir saúde 
é medir a qualidade de vida em todas as suas dimensões individuais e coletivas. Assim, a 
saúde como completo bem-estar físico, mental e social só será viável dentro da perspec-
tiva do possível, pois a definição clara do significado desta definição dada pela OMS é 
tarefa muito complexa e subjetiva. De qualquer modo, podemos entender a importância 
dessa definição para a luta constante e ininterrupta pelo melhor estado de saúde possível, 
já que o completo bem-estar parece ser altamente improvável em uma sociedade como a 
nossa. No caso específico, no processo transexualizador, é necessário entender os aspec-
tos mentais e sociais, assim como a complexa situação na qual estas pessoas, para terem 
este direito assegurado, são tratadas como “doentes”. 

O direito a ter direito à saúde implica fundamentalmente em entender que somos 
sujeitos de direito, que nossos direitos precisam ser efetivados e que a efetivação do 
direito à saúde diz respeito a algumas questões que muitas vezes estão fora da rotina 
“oficial” dos operadores do direito e da saúde, ou melhor, colocam em cheque a atuação 
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destes sistemas sociais. A cirurgia de transgenitalização evidencia a necessidade de vá-
rios sistemas sociais “se encontrarem”. O próprio Ministério da Saúde brasileiro coloca 
a importância de uma equipe multidisciplinar para acompanhar os “pacientes” antes e 
depois da cirurgia. Porém, alguns aspectos fogem desta promoção que deve ser integral 
como, por exemplo, família, colegas de trabalho. Não raras vezes, as pessoas que se sub-
metem a este tipo de procedimento saem da própria cidade retornando tempo depois, já 
tendo realizado a cirurgia.245

Exatamente em função destas observações que os magistrados gaúchos funda-
mentaram a primeira decisão no Brasil neste sentido, permitindo que os cidadãos que 
necessitam desta cirurgia possam realizá-la através do Sistema Único de Saúde. Embora 
ainda exista uma resistência de vários segmentos, hoje este direito é possível, porém é 
garantido através do pressuposto de que o transexual é um doente, ou melhor, possui uma 
doença. Aqui temos um típico caso altamente paradoxal: garantir saúde através da doença. 

A abordagem biomédica é, historicamente, predominante neste campo. Todavia, 
como visto, ela não é a única perspectiva existente; é imperiosa a consideração de uma 
perspectiva social (que diz respeito ao conteúdo e à forma das relações sociais, cujo des-
vendamento só se tornou possível a partir da noção de gênero), sob pena de emprestar-se 
solução jurídica incorreta quanto à interpretação sistemática do direito e à força norma-
tiva da constituição.

Importante citar a decisão do magistrado gaúcho Roger Raupp que, na Apelação 
Cível Nº 2001.71.00.026279-9/RS do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, determina à 
União que, no prazo de 30 dias, passe a realizar cirurgias de transgenitalização, bem como 
que edite ato normativo que preveja a inclusão, de modo expresso, na Tabela SIH-SUS 
os procedimentos necessários e a remuneração devida aos hospitais para a cirurgia citada.

Vale destacar, que por questões processuais, o STF suspendeu a execução do acór-
dão, afirmando ofensa à ordem pública e invasão do Poder Judiciário no Poder Executivo, 
em 10 de dezembro de 2007, veja a STA – Suspensão de Tutela Antecipada – n. 185, 
porém depois teve o feito arquivado pela edição da Portaria 1707 do Ministério da Saúde. 

Este tema precisa ser entendido na perspectiva do direito á saúde como direito hu-
mano fundamental, já que continuamos afirmando o conceito da OMS no qual é clara a 
ideia de bem-estar físico e mental. As pessoas que solicitam um procedimento de trans-
genitalização solicitam que seu bem-estar físico individual e também social seja atendido 
pelos serviços públicos de saúde. Até 1988, este direito não era efetivado, mas depois da 
denominada de “Constituição-cidadã”, esta solicitação pode ser feita por qualquer cida-

245    Sobre isso, achamos relevante o depoimento da transexual Marina Reidel, disponível em: http://
www.youtube.com/watch?v=9u9gOH0QZn8.
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dão brasileiro, independente de qualquer característica particular. De qualquer maneira, 
há muito a dialogar numa sociedade que o conjunto das relações que se estabelece entre 
os indivíduos caminha a passos largos, melhor dizendo, longe de unir teoria e prática. 
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27 DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS 
PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA246

Jorge Amaro de Souza Borges247 
Moisés Bauer Luiz248 

Roberto Luiz Veiga Oliveira249

Resumo:
Este artigo faz uma abordagem sobre a temática das pessoas com deficiência, iniciando com aspectos 
conceituais, de nomenclatura a partir de novos instrumentos internacionais, abordagem sobre as 
informações demográficas, econômicas e educacionais, além de aproximar o atual momento com o 
contexto das políticas públicas, propondo no final, a criação de um sistema novo, que contemple o 
protagonismo e a transversalidade como elementos centrais de enraizamento de uma nova geração 
de políticas públicas para pessoas com deficiência no Brasil.

Palavras-chave:
Pessoa com deficiência, acessibilidade, direitos humanos.

246  Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do RS (COEPEDE): e-mail: coepede@sjdh.
rs.gov.br site: www.coepede.blogspot.com 

247  Jorge Amaro de Souza Borges é biólogo, mestrando em educação na PUCRS, onde participa do Pro-
jeto Cátedra Anísio Teixeira, servidor da FADERS, vice-presidente do, diretor-presidente do Grupo Maricá. 

248  Moisés Bauer Luiz é bacharel em ciências jurídicas, servidor do Ministério Público-RS, presidente da 
Associação de Cegos do RS (ACERGS), da Organização de Cegos do Brasil (ONCB) e do Conselho Nacional 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CONADE).

249  Roberto Luiz Veiga Oliveira é fisioterapeuta, servidor público estadual do RS, vice-presidente da Asso-
ciação de Cegos do RS (ACERGS) e presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
do RS (COEPEDE).
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1 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: CONCEITOS, DEFINIÇÕES E 
INFORMAÇÕES

A Declaração Universal dos Direitos Humanos250 afirma em seu preâmbulo que o 
“reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus 
direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mun-
do”. No entanto, nas vicissitudes ocorridas no cumprimento da Declaração pelos Estados 
signatários, identificou-se a necessidade de reconhecer as diversidades e diferenças para 
concretização do princípio da igualdade. 

O principal conceito de pessoa com deficiência está estabelecido na Convenção 
Internacional da Organização das Nações Unidas dos Direitos da Pessoa com Deficiên-
cia (CDPD)251: 

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo 
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em 
interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e 
efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas.

Esta terminologia atual carrega em si décadas de luta do movimento social que 
sempre buscou afirmação e garantia de direitos humanos252. Conforme Sassaki (2009), 
usar ou não usar termos técnicos corretamente não é uma mera questão semântica ou sem 
importância, se desejamos falar ou escrever construtivamente, numa perspectiva inclusi-
va253, sobre qualquer assunto de cunho humano. E a terminologia correta é especialmente 

250  Disponível em: http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm 

251  Disponível em: http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/publicacoes/convencao-sobre-os-direitos-
-das-pessoas-com-deficiencia

252  Com a Constituição de 1988 (CF, art. 4º II), o Estado brasileiro passou a ratificar os principais tratados de 
proteção dos direitos humanos: a) a Convenção interamericana para prevenir e punir a tortura; b) a Convenção 
contra a tortura e outros tratamentos cruéis; c) a Convenção sobre os direitos da criança; d) o Pacto interame-
ricano dos direitos civis e políticos; e) o Pacto internacional dos direitos econômicos, sociais e culturais; f) a 
Convenção americana de direitos humanos; g) a Convenção interamericana para prevenir e erradicar a violência 
contra a mulher; h) o Protocolo à convenção americana referente à abolição da pena de morte; e i) o Protocolo 
à convenção americana referente aos direitos econômicos, sociais e culturais.

253  O conceito de inclusão pode ser entendido como “o processo pelo qual a sociedade se adapta para poder 
incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente estas se pre-
param para assumir seus papéis na sociedade. A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual 
as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam, em parceria, equacionar problemas, decidir sobre soluções 
e efetivar a equiparação de oportunidades para todos.” (SASSAKI, 1997)



359

27 - D
IREITO

S H
U

M
A

N
O

S E PO
LÍTICA

S PA
RA

 PESSO
A

S CO
M

 D
EFICIÊN

CIA
 - J. Borges, M

. Luiz e R. O
liveira

importante quando abordamos assuntos tradicionalmente carregados de preconceitos, 
estigmas e estereótipos. Para ele, a condição de ter uma deficiência faz parte da pessoa 
e esta pessoa não porta sua deficiência, ela a tem. Tanto o verbo “portar” como o subs-
tantivo ou o adjetivo “portadora” não se aplicam a uma condição inata ou adquirida que 
faz parte da pessoa. Por exemplo, não dizemos e nem escrevemos que uma certa pessoa 
porta olhos verdes ou pele morena. Uma pessoa só porta algo que ela possa não portar, 
deliberada ou casualmente. Por exemplo, uma pessoa pode portar um guarda-chuva se 
houver necessidade, e deixá-lo em algum lugar por esquecimento ou por assim decidir. 
Não se pode fazer isto com uma deficiência, obviamente.

A partir destas questões, num dos debates da Assembleia-geral das Nações Unidas, 
realizada a 14 de Dezembro de 2006 chegou-se a consenso que os movimentos mundiais 
desse grupo alvo passassem a ser chamadas de “pessoas com deficiência” em todos os 
idiomas”. O texto faz parte da CDPD, aprovada nesse encontro que também decidiu 
consensualmente acordar em adotar a expressão “pessoas com deficiência” em vez de 
“portadores de deficiência”, em todas as suas manifestações orais ou escritas.

Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010, 
no Brasil, 45.606.048 declararam ter pelo menos uma das deficiências investigadas, 
correspondendo a 23,9% da população brasileira - ou mais do que uma Argentina, que 
tinha 40,1 milhões de habitantes no mesmo ano. No Censo 2000, essa proporção era de 
14,5%. Há algumas justificativas para tamanha discrepância, sendo a principal delas 
uma mudança na pergunta, que foi simplificada: “Como você avalia a sua capacidade 
de enxergar?”, por exemplo, deu lugar a “Você tem alguma dificuldade para enxergar?”

A população feminina com alguma deficiência apresentou percentuais superiores 
para qualquer cor ou raça declarada, sendo que a maior diferença foi encontrada entre 
as mulheres (30,9%) e os homens (23,5%) de cor preta: 7,3 pontos percentuais. Por ou-
tro lado, entre os indígenas, foi observada a menor diferença percentual entre homens 
(18,4%) e mulheres (21,8%).

A deficiência visual foi a mais citada: 18,8% dos brasileiros têm dificuldade para 
enxergar ou são cegos em absoluto. Os deficientes auditivos correspondem a 5%, enquan-
to os motores são 7% e mentais, 1,4%. Na separação por sexos, 21% dos homens têm 
algumas das dificuldades citadas, enquanto as mulheres registram índice maior: 27%. A 
deficiência visual foi a mais citada: 18,8% dos brasileiros têm dificuldade para enxergar 
ou são cegos em absoluto. Os deficientes auditivos correspondem a 5%, enquanto os 
motores são 7% e mentais, 1,4%. Na separação por sexos, 21% dos homens têm algumas 
das dificuldades citadas, enquanto as mulheres registram índice maior: 27%.

Dos que se declararam de alguma forma incapacitados, a grande maioria vive nas 
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áreas urbanas do País: 38 milhões de pessoas. Nas zonas rurais são sete milhões. Segundo 
as regiões, a maior presença de deficientes está no Nordeste. 

Em relação à cor ou raça, a maior taxa dos entrevistados com algum tipo de defi-
ciência está entre os que se definiram como pretos e amarelos, ambos com 27%. A popu-
lação branca têm 23,5%, enquanto os indígenas apresentaram um número menor: 20%.

A população de 15 anos ou mais de idade com pelo menos uma das deficiências 
investigadas, a taxa de alfabetização foi de 81,7%, uma diferença de 8,9 pontos percen-
tuais em relação ao total da população na mesma faixa etária (90,6%). A região Sudeste 
apresentou a maior taxa de alfabetização dessa população (88,2%) e a região Nordeste, 
a menor (69,7%).

Quando se observa o nível de instrução, a diferença é mais acentuada. Enquanto 
61,1% da população de 15 anos ou mais com deficiência não tinha instrução ou possuía 
apenas o fundamental incompleto, esse percentual era de 38,2% para as pessoas dessa 
faixa etária que declararam não ter nenhuma das deficiências investigadas, representando 
uma diferença de 22,9 pontos percentuais. A menor diferença estava no ensino superior 
completo: 6,7% para a população de 15 anos ou mais com deficiência e 10,4% para a 
população sem deficiência. Destaca-se que na região Sudeste 8,5% da população de 15 
anos ou mais com deficiência possuíam ensino superior completo.

Na questão da força de trabalho e das condições para exercê-lo, observou-se que a 
deficiência intelectual é ainda a maior barreira para os que pretendem ingressar no mer-
cado, tanto para a população masculina, quanto para a feminina, seguida pela deficiência 
motora. A taxa de ocupação dos investigados, no entanto, varia pouco entre os que res-
ponderam ter ou não alguma incapacidade. Entre os que têm 10 anos ou mais de idade, 
46% dos que se declararam com algum tipo de deficiência estão ocupados. O número 
entre os que não se consideram deficientes não é muito maior: 53%.

Trabalhadores com deficiência representam 23,6% do total de pessoas ocupadas. 
Em 2010, a população ocupada com pelo uma das deficiências investigadas representava 
23,6% (20,4 milhões) do total de ocupados (86,4 milhões). Das 44,0 milhões de pessoas 
com deficiência em idade ativa (10 anos ou mais), 53,8% (23,7 milhões) não estava 
ocupada. Em relação ao total da população que não estava ocupada (75,6 milhões), a 
população com deficiência representava 31,3%.

Para a população com pelo menos uma das deficiências, a taxa de atividade foi de 
60,3% para os homens contra 41,7% para as mulheres, uma diferença de 18,6 pontos 
percentuais. Já em relação ao nível de ocupação, a diferença foi de 19,5 p. p: 57,3% para 
os homens contra 37,8% para as mulheres.

Em relação à taxa de atividade por tipo de deficiência, a deficiência mental foi a que 
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mais limitou a inserção no mercado de trabalho, tanto para homens como para mulheres 
(cujas taxas de atividade foram de 22,2% e 16,1%, respectivamente). A deficiência visual 
foi a que menos influenciou na taxa de atividade, que ficou em 63,7% para os homens 
e 43,9% para as mulheres. O mesmo foi observado para o nível de ocupação, que, no 
geral, ficou em 17,4% para pessoas com deficiência mental e 48,4% para pessoas com 
deficiência visual.

Considerando a posição na ocupação e categoria de emprego, constatou-se que a 
maioria das pessoas de 10 anos ou mais com deficiência, ocupadas na semana de referên-
cia, era empregada com carteira assinada (40,2%), uma diferença de 9 pontos percentuais 
em relação à população sem qualquer dessas deficiências (49,2%). Os percentuais de 
trabalhadores com deficiência por conta própria (27,4%), sem carteira (22,5%), militares 
e funcionários públicos estatutários (5,9%) e não remunerados (2,2%) são maiores do 
que na população sem deficiência (20,8%, 20,6% e 5,5%; 1,7%, respectivamente) e na 
categoria empregador, a diferença foi de 0,3 p. p. entre a população sem (2,1%) e com 
(1,8%) deficiência.

Em relação ao rendimento nominal mensal de trabalho recebido pelas pessoas de 
10 anos ou mais de idade ocupadas na semana de referência, com pelo menos uma das 
deficiências investigadas, observou-se que 46,4% dessa população ganhava até um salário 
mínimo ou não tinham rendimento, uma diferença de mais de nove pontos percentuais 
para população sem qualquer dessas deficiências (37,1%). As diferenças por existência 
de deficiência diminuem nas classes mais altas de rendimento.

Ao adicionar a essa análise o tipo de deficiência, constatou-se que, para as pessoas 
de 10 anos ou mais com deficiência mental ou motora, ocupadas na semana de referência, 
o maior percentual se encontrava nas classes de mais de meio a um salário mínimo de 
rendimento de trabalho (27,6% e 28,7%, respectivamente). Já a maior parte das pessoas 
de 10 anos ou mais com deficiência visual ou auditiva, ocupadas na semana de referência, 
concentrava-se na classe de 1 a 2 salários mínimos: 29,0% e 28,4%, respectivamente.

2 POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSAIS

A fase de concepção de uma política pública surge a partir do embate de forças entre 
diferentes poderes de Estado, em suas diferentes instâncias federativas (União, Estado ou 
Município). Conforme Silvia Gattai254, os poderes nem sempre possuem os mesmos interes-

254  Disponível em: http://www.metodista.br/gestaodecidades/publicacoes/artigos/reflexoes-sobre-o-conceito-
-de-politica-publica-integrada
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ses e todos possuem direitos que, esperam, sejam reconhecidos pelos interlocutores. Neste 
embate de forças, que gera uma política pública, as partes possuem diferentes interesses 
e buscam influenciar as demais sobre a legitimidade de seus direitos e satisfação de seus 
interesses, gerando inevitavelmente, conflitos entre os grupos, negociações e consensos 
que vão definir o teor, abrangência, limites, justiça de uma determinada política pública.

De acordo com Paulo Sérgio Sampaio Figueira255, É possível pensar em políticas 
sociais em termos de três grandes tipos, ou gerações. A primeira geração é formada pelas 
políticas de ampliação e extensão dos benefícios e direitos sociais. No caso do Brasil, elas 
se iniciam na década de 30, com a criação das primeiras leis de proteção ao trabalhador e 
as primeiras instituições de previdência social, e culminam, pode-se argumentar, com a 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (BRASIL, 1988), que consagra 
um amplo conjunto de direitos sociais na área da educação, saúde, proteção ao trabalha-
dor, e outras.

Políticas Públicas é um conjunto de ações e decisões do governo, voltadas para a 
solução (ou não) de problemas da sociedade (...) são a totalidade de ações, metas e planos 
que os governos (nacionais, estaduais ou municipais) traçam para alcançar o bem-estar 
da sociedade e o interesse público (...).256

No Brasil, a política de inclusão social das pessoas com deficiência existe deste a 
CF/88, que originou a lei n° 7.853/89, posteriormente regulamentada pelo Decreto n° 
3298/99. Esses documentos nacionais, junto a outros, com destaque para as Leis nº 10048 
e nº 10098 de 2000 e o Decreto nº 5296/04, conhecido como o decreto da acessibilidade, 
nos colocam em igualdade com o ideário da CDPD.

No Rio Grande do Sul, a Lei Estadual nº 13.320, de 21 de dezembro de 2009 - Con-
solidação de Leis da Pessoa com Deficiência 47 leis referente a pessoas com deficiência 
(1982 – 2009).

No cenário internacional, a CDPD vem de encontro a um conjunto de documen-
tos que reforçam um olhar na perspectiva dos direitos humanos e emancipatório para as 
pessoas com deficiência conforme quadro 1.

255  Disponível em: http://www.webartigos.com/artigos/politicas-publicas-sociais/50962/ #ixzz279lv5M89

256  Disponível em: http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/BDS.nsf/E0008A0F54CD3D43832575A80
057019E/$File/NT00040D52.pdf 
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Quadro 01
Principais documentos internacionais que tratam dos direitos da pessoa com deficiência

Declaração de Direitos do Deficiente Mental - 1971

Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes – 1975

Declaração de Cave Hill - 1983

Declaración de Cartagena de Indias - 1992

Declaração de Manágua - 1993

Declaração de Salamanca - 1994

Declaração de Washington - 1999

Declaração de Pequim - 2000

Declaração de Dakar - 2000

Declaração Internacional de Montreal sobre Inclusão - 2001

Declaração de Guatemala - 2001

Declaração de Sapporo - 2002

Declaração de Madri - 2002

Declaração de Caracas - 2002

Declaração de Quito - 2003

Carta de Brasília - 2005

Carta de Santos – 2008

3 CONSTRUINDO UM SISTEMA NACIONAL ARTICULADO

É importante compreendermos que uma política, para realmente ser efetivada, ne-
cessita de um sistema organizado, sólido e descentralizado, que pense do global para o 
local e acima de tudo, que seja construído de forma democrática. Os exemplos do SUAS257 
e dos SUS258 nos dão importantes indicativos neste sentido, pois mesmo com problemas 
de gestão, são hoje políticas universalizadas em todo país.

Como seria um sistema ideal para as pessoas com deficiência? Existe um sistema 
ideal? Com base em algumas experiências que vem ocorrendo em vários estados, pode-
mos ter como indicativo que este sistema deva ter, no mínimo, as seguintes estruturas: 
órgão gestor, espaço de controle social, plano e fundo. 

257  Sistema Único de Assistência Social

258  Sistema Único de Saúde
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O órgão gestor deve estar vinculado à estrutura que responda pelos direitos huma-
nos e faça preferencialmente, um papel de coordenação e articulação das políticas, sendo 
a execução direcionadas aos responsáveis por cada área setorial. Para que este espaço 
funcione, deve ter recursos orçamentários e equipe qualificada na área da pessoa com 
deficiência, dada a complexidade deste tema.

Os espaços de controle social ou conselhos de direitos, devem ser paritários e ter as 
atribuições de consulta, deliberação e fiscalização da política pública com a devida auto-
nomia e necessitam da devida estrutura de recursos humanos, financeiros e de materiais 
para que possa cumprir seu papel.

O plano deve materializar os direitos em ações diretas a população com deficiência. 
Deve estar enraizado em todos os demais planos setoriais259 e construído democratica-
mente, onde tem a função de mediar às demandas sociais, as questões legais e a condição 
dos gestores de execução.

O fundo é o espaço de financiamento de projetos oriundos da sociedade e dos 
conselhos, sendo controlado por estes. Há menos de uma dezena de estados com fundos 
instituídos, e aqui no estado, ele funciona desde inicio de 2011.260

Este seria o desenho do Sistema Nacional Articulado de Políticas Públicas para 
pessoas com Deficiência (SISNAPEDE), que poderá ser implantado nos estados e mu-
nicípios. Enquanto não tivermos um sistema, continuaremos sendo reféns de políticas de 
governo e não avançaremos em concepções verdadeiramente democráticas.

Hoje, quando analisamos os estados da federação, notamos uma grande desorgani-
zação institucional da política nacional da pessoa com deficiência. Há estados sem órgão 
gestor, conselhos recém criados, ausência de fundos e inexistência de planos e ações. No 
RS temos apenas 7 municípios com órgãos gestores, poucos mais de 50 municípios com 
conselhos e em torno de uma dezena de fundos municipais.

O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CONADE), foi ins-
tituído em 1999 e teve sua vinculação à Presidência da República, por meio da Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos a partir de 2003. O Conselho Nacional é responsável por 
acompanhar e avaliar o desenvolvimento da Política Nacional da Pessoa com Deficiência 
e das políticas setoriais de educação, saúde, trabalho, assistência social, transporte, cultura, 
turismo, esporte, lazer e política urbana, dirigidas a este grupo social, e que são aquelas 

259  O Plano dos Direitos da Pessoa com Deficiência deve ter diretrizes para as diferentes áreas das políticas 
(saúde, educação, assistência social, turismo, esporte, lazer, tecnologia, meio ambiente) e ao mesmo tempo 
olhar para a diversidade (gênero, diversidade sexual, igualdade racial, idoso, 

260  A Lei Estadual 13.720, de 28 de abril de 2011 instituiu Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência e Altas Habilidades, vinculado a Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos.
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objeto da pesquisa, ressaltando a importância da mesma para uma análise das políticas 
públicas. Conforme o artigo 11º da do Decreto Federal 3.298, de 20 de dezembro de 1999, 
o CONADE tem como atribuições:

 I - zelar pela efetiva implantação da política para inclusão da pessoa 
com deficiência em âmbito nacional ; II - acompanhar o planejamen-
to e avaliar a execução das políticas setoriais de educação, saúde, 
trabalho, assistência social, transporte, cultura, turismo, desporto, la-
zer, política urbana e outras relativas à pessoa com de deficiência; 
III - acompanhar a elaboração e a execução da proposta orçamen-
tária da  Secretaria Especial dos Direitos Humanos, sugerin-
do as modificações necessárias à consecução da Política Nacional 
para Integração da Pessoa com Deficiência; IV - zelar pela efe-
tivação do sistema descentralizado e participativo de defesa dos 
direitos da pessoa com deficiência; V - acompanhar e apoiar as po-
líticas e as ações do Conselho dos Direitos da Pessoa com Defi-
ciência no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios; VI - propor a elaboração de estudos e pesquisas que obje-
tivem a melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência; 
VII - propor e incentivar a realização de campanhas visando à preven-
ção de deficiência e à promoção dos direitos da pessoa com deficiência; 
VIII - aprovar o plano de ação anual da Coordenadoria Nacional para 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - CORDE; IX - acom-
panhar, mediante relatórios de gestão, o desempenho dos programas e 
projetos da política para inclusão da pessoa com deficiência em âmbito 
nacional; X - elaborar o seu regimento interno. (BRASIL, 1999)

A Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 
(CORDE), como órgão de Assessoria da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, com 
responsabilidade da gestão e implementação de políticas voltadas para a pessoa com 
deficiência foi também criada em 1999. Para dar conta destas tarefas, responsabilizava-
-se pela regulação das ações desta área no âmbito federal, e pela articulação de políticas 
públicas existentes, tanto na esfera federal como nos Estados e Municípios. Dez anos 
após, a então CORDE foi elevada a Subsecretaria Nacional de Promoção dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência (SNPD). Isso aconteceu em 26 de junho de 2009 pela Lei 
11.958 e Decreto 6.980, de 13 de outubro de 2009. Já em 2010, o Decreto 7.256/10 
aprovou a Estrutura Regimental da Secretaria de Direitos Humanos e criou a Secretaria 
Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, sendo responsável pela 
articulação e coordenação das políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiên-
cia. A nova Secretaria ganhou mais importância no momento em que o Brasil ratificou 
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a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, 
assinados na sede da ONU, em Nova York, em 30 de março de 2007, cujo instrumento 
ganhou status de Emenda Constitucional, quando foi aprovada pelo Congresso Nacional 
por meio do Decreto Legislativo no 186, de 9 de julho de 2008 e pelo Decreto do Poder 
Executivo nº 6.949 de 25 de agosto de 2009 conforme o procedimento do § 3º do art. 5º 
da Constituição. Hoje  a Convenção, juntamente com leis específicas, dá suporte à política 
nacional para a inclusão da pessoa com deficiência. A SNPD tem como sua atribuição 
coordenar e supervisionar o Programa Nacional de Acessibilidade e o Programa de Pro-
moção e Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, os quais pretendem estimular 
todos os setores, públicos e privados, para que as políticas e programas contemplem a 
promoção, a proteção e a defesa dos direitos da pessoa com deficiência, cabendo ainda a 
emitir pareceres técnicos sobre projetos de lei afetos à área, que estejam em tramitação no 
Congresso Nacional, estimular e promover a realização de audiências, consultas públicas 
e câmaras técnicas, envolvendo as pessoas com deficiência nos assuntos que as afetem 
diretamente e indiretamente, coordenar tanto as ações de prevenção e eliminação de todas 
as formas de discriminação contra a pessoa com deficiência, buscando a prevenção e o 
enfrentamento das mais variadas formas de exploração, violência e abuso de pessoas com 
deficiência quanto as ações de promoção, garantia e defesa de tudo o que é previsto pela 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, mediante o desenvolvimento 
de políticas públicas de inclusão.

Já, no Rio Grande do Sul, em 23 de agosto de 1999, foi instituída a Política Pública 
Estadual para as Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades, mediante o 
Decreto nº. 39.678/1999. Consta nesse decreto uma introdução ressaltando a “mudança 
de paradigma” assumida pelo Governo do Estado, dando ênfase a uma “concepção” que 
tem por base os valores “universais e humanistas da cidadania e dos direitos humanos”, 
visando a interromper e ultrapassar as ações e os valores “tradicionais” e “assistencialis-
tas” concebidos anteriormente pelo estado, viabilizando e “assegurando” a “inclusão e 
integração sociais com respeito às diferenças e na equiparação de oportunidades” neces-
sárias à afirmação da “cidadania” das “pessoas portadoras de deficiência e das pessoas 
portadoras de altas habilidades” (RIO GRANDE DO SUL, 1999). A política pública esta-
dual é compreendida como um documento orientador que propõe uma “nova concepção” 
acerca das “pessoas com deficiência e das pessoas com altas habilidades”, possibilitando 
ações afirmativas, buscando a “afirmação de direitos” e a “inclusão social” e tendo como 
“palavra de ordem” a “cidadania”. O Decreto é constituído por oito artigos. Com a criação 
e a implementação da Política Pública Estadual para Pessoas com Deficiência e Pessoas 
com Altas Habilidades, a FADERS (Fundação de Articulação e Desenvolvimento de 
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Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades do RS) tornou-se o 
órgão público responsável pela articulação e gestão desta política.

O primeiro espaço de controle social legitimado pelo governo do estado do Rio Gran-
de do Sul foi o Fórum Permanente das Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência 
e Pessoas com Altas Habilidades, que conforme o artigo 4º do Decreto nº. 39.678/1999:

Art. 4° - Para garantir a participação da sociedade, fica instituído o Fórum 
Permanente da Política Pública Estadual para PcD’s e PcAH’s, compos-
to por órgãos públicos, Organizados não-governamentais e entidades 
de atendimento das PcD’s e PcAH’s.(RIO GRANDE SO SUL, 1999)

A proposta de criação do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
no Rio Grande do Sul foi construída justamente nas discussões ocorridas durante o Fórum 
de Políticas Públicas, em 2003, e aprovada por unanimidade. A partir daí, foi instituída 
comissão paritária, com representantes de diferentes segmentos – pessoas com deficiência 
e órgãos governamentais, além da participação do Ministério Público. Após a tramita-
ção legal, foi encaminhada à Assembleia legislativa. No dia 10 de outubro de 2005 foi 
sancionada a Lei 12.339, criando o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Defi-
ciência. Em 6 de junho de 2006, foi publicada no Diário Oficial do Estado a nominata de 
representantes, titulares e suplentes das secretarias e entidades para compor o conselho.

Conforme o artigo 4º da lei 12.339/2005 compete ao COEPEDE:

I - formular diretrizes, acompanhar e fiscalizar a implementação da 
Política Estadual da Pessoa com Deficiência, com base no disposto 
nos artigos 203 e 227 da Constituição Federal e no artigo 195 da Cons-
tituição Estadual; 
II - sugerir a promoção, em todos os níveis da Administração Pública 
Direta e Indireta, de atividades que visem ao resguardo dos direitos 
da pessoa com deficiência, possibilitando sua plena inserção na vida 
socioeconômica, política e cultural do Estado;
III - colaborar com os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 
estaduais e federal, no estudo dos problemas relativos à pessoa com 
deficiência, propondo medidas adequadas à sua solução; 
IV - zelar e supervisionar a Política Estadual da Pessoa com Deficiência; 
V - congregar esforços junto aos órgãos públicos, entidades privadas e 
grupos representativos, visando ao atendimento especializado da pessoa 
com deficiência; 
VI - participar na elaboração da proposta orçamentária do Estado no 
que se refere às ações voltadas à execução da política e dos programas 
de assistência, prevenção e atendimento especializado aos deficientes; 



368

PA
RT

E 
IV

 - 
 A

S 
M

Ú
LT

IP
LA

S 
D

IM
EN

SÕ
ES

 D
O

S 
D

IR
EI

TO
S 

H
U

M
A

N
O

S

VII - acompanhar a aplicação dos recursos públicos estaduais destinados 
aos serviços de atendimento e de assistência social voltados aos deficientes; 
VIII - sugerir junto aos poderes constituídos, modificações na estrutu-
ra governamental diretamente ligadas à promoção, proteção, defesa e 
atendimento especializado aos deficientes; 
IX - promover a criação e implementação de programas de prevenção 
da deficiência, bem como sugerir a criação de entidades governamentais 
para o atendimento aos deficientes; 
X - oferecer subsídios para a elaboração ou reforma da legislação esta-
dual referente aos direitos dos deficientes; 
XI - estimular e apoiar entidades privadas e órgãos públicos na qualifi-
cação de equipes interdisciplinares para a execução de seus programas; 
XII - incentivar, apoiar e promover eventos, estudos e pesquisas na área 
da deficiência, visando à qualidade dos serviços prestados pelo Estado 
e entidades afins; 
XIII - apoiar os Conselhos Municipais e congêneres de Políticas Setoriais, 
bem como órgãos e entidades governamentais e não-governamentais, 
objetivando a efetivação das normas, princípios e diretrizes estabelecidos 
na Política Estadual da Pessoa com Deficiência; 
XIV - promover intercâmbio com organismos ou entidades públicas ou 
privadas, nacionais ou internacionais, visando à consecução dos seus 
objetivos e metas; 
XV - acompanhar a execução de programas, projetos e ações 
da administração estadual referentes à pessoa com deficiência; 
XVI - promover e apoiar a realização de campanhas educativas sobre 
os direitos da pessoa com deficiência; 
XVII - prestar informações sobre questões voltadas ao bem-estar da 
pessoa com deficiência, manifestando-se sobre a respectiva prioridade, 
relevância e oportunidade; 
XVIII - manter, de acordo com os critérios estabelecidos em Regimen-
to Interno, o cadastramento de entidades que prestam atendimento aos 
deficientes; 
XIX - receber denúncias sobre violações dos direitos dos deficientes, 
dando-lhes o encaminhamento devido junto aos órgãos responsáveis, 
propondo medidas para apuração, cessação e reparação dessas violações; 
XX - implantar e manter atualizado um banco de dados onde sejam 
sistematizadas estatísticas com informações sobre as diversas áreas 
da deficiência e do respectivo atendimento prestado no Estado; XXI - 
convocar, ordinariamente, a cada dois anos, e, extraordinariamente, por 
maioria absoluta de seus membros, a Conferência Estadual da Pessoa 
com Deficiência, com atribuição de avaliar a situação do setor no Estado 
e sugerir diretrizes para o seu aperfeiçoamento; 
XXII - estimular a criação de Conselhos Municipais da Pessoa com 
Deficiência; e; 
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XXIII - elaborar e aprovar o seu Regimento Interno.(RIO GRANDE 
DO SUL, 2005)

Este portanto, deve ser o maior desafio a partir de agora. Garantir a organização da 
política pública e minimamente, construir uma agenda comum para o país. Vamos cons-
truir o SISNAPEDE? Quem está disposto? É este o caminho? Qual o caminho? Perguntas 
que somente debatendo, dialogando teremos respostas e elementos para que avancemos 
em políticas de inclusão, acessibilidade e direitos humanos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As políticas para pessoas com deficiência começam a ganhar novos alicerces em 
todo mundo, especialmente com o advento da Rio+20261 pautar acessibilidade como um 
de seus eixos, mostrando que no âmbito das Nações Unidas, as perspectivas inclusivas 
começam a ter mais enraizamento estrutural em sua arquitetura institucional.

O Brasil e o Rio Grande do Sul, com seus planos, Viver sem Limite262 e RS sem 
Limite, respectivamente, também dão indicativos importantes, porém, há ainda a ne-
cessidade de pensar estes instrumentos de forma efetivamente transversal, com mais 
democracia e não desarticulada como observamos hoje, quando observamos a relação 
entre União, Estados e Municípios. E para isso, urge a formatação do SISNAPEDE, para 
assim formular diretrizes que perpassem outros sistemas e fortaleçam o pacto federativo. 

O Rio Grande do Sul, por sua localização estratégica, precisa buscar diálogo com 
os demais estados do Sul e ainda com países do MERCOSUL para pensar por exemplo, 
políticas transfronteiriças internas e externas. Mas para isso, precisa rever qual a sua 
estrutura de implementação das políticas públicas! Da mesma forma, que temas como 
surdo-cegueira, autismo, escola bilíngue para surdos e doenças raras, dentre outros, pre-
cisam estar neste contexto debates contemporâneos. 

261  Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável ocorrida no Rio 
de Janeiro, vinte anos depois da Eco-92.

262  O Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Viver sem Limite foi lançado pela Presi-
denta Dilma Rousseff, em 17 de novembro de 2011. Esse Plano tem por objetivo promover a cidadania e o 
fortalecimento da participação da pessoa com deficiência na sociedade, promovendo sua autonomia, eliminando 
barreiras e permitindo o acesso e o usufruto, em bases iguais, aos bens e serviços disponíveis a toda a população. 
Suas ações estão distribuídas em quatro eixos temáticos: educação, saúde, inclusão social e acessibilidade. O 
RS sem Limite é a versão gaúcha do Plano.
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“Papel” - Placa feita com a modelagem da polpa de Papel Artesanal Reciclável e 
João Carlos Vieira da Rocha na sala do Papel Artesanal - Artes na EPA
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28 QUESTÕES DE GÊNERO E O ACESSO 
À JUSTIÇA COMO DIREITO

Elodia Almirôn Prujel263

Tradução de Rodrigo de Bõer Trujillo

Resumo: 
O acesso à justiça se converteu nos últimos vinte anos em um direito fundamental, inclusive os textos 
constitucionais os reconhecem a nível hierárquico máximo, elevando-o assim a categoria constitucio-
nal. Este direito fundamental de acesso à justiça deve ser interpretado e aplicado com visão de gênero 
em razão que o princípio de igualdade e de não discriminação são os eixos diretores em matéria de 
interpretação dos direitos humanos, permitindo assim a construção de uma sociedade mais justa.

Palavras-chave:
Gênero, direitos humanos, acesso à justiça.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Não é possível enfocar a temática dos direitos humanos como um problema ex-
clusivamente teórico ou acadêmico e interno. Os direitos humanos envolvem a proteção 
das pessoas, o drama do assassinato, o desaparecimento e a tortura, a violação a direitos 
básicos como ter saúde, educação, moradia, entre outros. Resulta absolutamente impos-
sível falar de direitos humanos sem tomar partido com eles.

O confrontamento entre norma e realidade não está destinada senão a criticar constru-
tivamente as normas e seu funcionamento real, verdadeiro propósito de todo estudo legal.

A proteção globalizada dos direitos humanos teve como origem o fim da Segunda 

263  Advogada (1993); Doutora em Direito pela Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Asunción (2004); Mestre em Planificação e Condução Estratégica Nacional pelo Instituto de Altos 
Estudios Estratégicos (2004); Professora Adjunta por concurso na Cátedra de Direitos Humanos da Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción desde o ano 2007; Diplomada em 
Direitos Humanos da Mulher: Teoria e Prática pelo Centro de Derechos Humanos y la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Chile (2005); Docente da Escuela Judicial del Paraguay desde o ano 2007.
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Guerra Mundial e a criação da Organização das Nações Unidas. O espírito posterior à 
guerra, marcado pelos erros do nazismo e do fascismo, permitiu incorporar no sentido 
comum internacional a ideia de que existem direitos humanos universais que devem ser 
protegidos, não apenas por nações, mas também pelo ordenamento internacional. Se deu 
assim um importante avanço no que diz respeito à declinação do princípio de soberania 
absoluta de Estado e à incorporação dos indivíduos ao Direito internacional.

2 A UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS HUMANOS

Ao falar de direitos universais em um mundo globalizado, se quer dizer que devem 
ser respeitados sempre e em todos lugares. Ou seja, que não devem existir exceções a 
eles. Uma afirmação comumente repetida pelas organizações de direitos humanos é que 
não existe razão nem ideologia, nem política, nem militar, nem religiosa, nem índole al-
guma que justifique o assassinato de um ser humano; ela expressa com clareza a noção 
de universalidade e globalidade destes direitos.

No entanto, existem concepções que pensam que os direitos humanos são relativos, 
que dependem do contexto cultural, das razões políticas ou da proteção da segurança dos 
Estados.

No campo dos Direitos Humanos se poderia distinguir, em geral, três níveis hierár-
quicos para a variação cultural: a substância dos direitos humanos, a interpretação que 
eles recebem e a forma em que são implementados.

A variedade da natureza humana obriga a desenvolver no campo dos direitos hu-
manos uma significativa flexibilidade para as variações interculturais. Mas se se admite 
que todos os direitos dependem da cultura e dos róis que ela define, como mantém o 
relativismo cultural, então se poderia colocar em questão a existência mesma de direitos 
humanos, direitos que os homens e mulheres têm apenas por sua condição de tais.

As comunidades em que a penetração das noções de direitos humanos possa causar 
desassossego são, atualmente, a exceção mais do que a regra. Na maior parte do terceiro 
mundo se produziu a globalização de valores, uma penetração cultural pela via do Estado 
moderno, do dinheiro, dos produtos e da extensão do mercado.

Os direitos humanos são universais; constituem um mínimo de direito que não 
só formam parte do mundo globalizado, mas que passaram a fazer parte da herança da 
humanidade. Até mesmo nas sociedades com padrões culturais mais diversos existem 
grupos que promovem o respeito aos direitos humanos.

Por outro lado, a universalidade dos direitos humanos são é só um tema político 
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ou filosófico a partir da Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e o desenvolvimento do Direito Internacional dos Direitos Humanos, estes têm 
se afirmado com clareza como direitos da humanidade.

No entanto, o relativismo cultural enfoca um desafio crucial. A comunidade inter-
nacional deve desenvolver padrões universais de aplicação dos direitos humanos e, ao 
mesmo tempo, respeitar as práticas e valores culturais das diversas sociedades do mundo. 
A resposta a este desafio não está, entretanto, em relativizar ou limitar o alcance universal 
dos direitos humanos; ele apenas promoverá uma atitude de tolerância frente aos abusos. 
O desafio pode encarnar-se a partir da busca de vias nacionais, próprias, de proteção de 
práticas culturais que não se oponham aos direitos humanos. Neste sentido, buscar as 
origens culturais e nacionais autônomas que permitiriam construir uma fundamentação 
dos direitos humanos é uma tarefa pendente.

Os direitos econômicos, sociais e culturais encerram, ao menos, aspectos de caráter 
jurídico, econômico, social e cultural, entrelaçados uns aos outros e condicionados entre 
si, geralmente, em forma recíproca.

Nesta categoria dos direitos do homem em que/onde as relações e vinculações entre 
a economia e o direito, sempre latentes e complexas, aparecem em toda sua dimensão. 
Por outra parte, a problemática destes direitos não reveste características necessariamente 
semelhantes ao longo das diferentes nações que habitam a terra, variando de um lugar a 
outro em suas expressões, implicações e consequências.

Sendo a realidade socioeconômica da América Latina diferente da de nações in-
dustrializadas, os direitos econômicos, sociais e culturais se expressam e tem um alcance 
não totalmente similar em ambas realidades, não obstante as diferenças que existem no 
interior da própria latino américa.

Os direitos econômicos, sociais e culturais tem relação direta com o conceito de 
nível de vida, categoria esta última que mede, entre outros, o grau de desenvolvimento 
ou subdesenvolvimento de um país. Para avaliar o nível de vida se utilizam, com caráter 
de aceitação internacional, indicadores socioeconômicos, tais como: saúde, alimentação, 
educação, condições de trabalho, situação ocupacional, vivenda, descanso, espairecimen-
to, segurança social.

O conteúdo dos indicadores ditos forma, simultaneamente, parta da essência mes-
ma dos direitos econômicos, sociais e culturais, dando origem, respectivamente e entre 
outros, ao direito à saúde, à alimentação, à educação, ao trabalho e à condições dignas 
de trabalho, à moradia, à segurança social, em outras palavras, ao direito a um nível de 
vida digno e adequado para todo ser humano.
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O acesso à justiça é um direito humano fundamental em um sistema democrático 
quer tenha por objetivo garantir os direitos de todos e todas por igual.

Quando outros direitos são violados, constitui a via para reclamar seu cumprimento 
frente aos tribunais e garantir a igualdade perante a lei.

No Paraguai, a Constituição Nacional de 1992 não apenas consagra este direito 
como outorga hierarquia cuasiconstitucional aos tratados internacionais de direitos hu-
manos (artigos 137, 141 e 142), ou seja, consagra a hierarquia constitucional do Direito 
internacional sobre o Direito interno, e do Direito internacional dos direitos humanos.

Nesse sentido, se pode dizer que consagrou-se na Constituição, o que o autor Carlos 
Santiago Nino, denominou concepção liberal-igualitária, que encontra seu encaixe no 
Estado Social de Direito (art. 1 da Constituição paraguaia), caracterizado por um com-
promisso ativo do Estado com o bem estar das pessoas. Neste sistema os indivíduos não 
ficam abandonados em sua própria sorte, mas sim criam o marco adequado para o livre 
exercício dos direitos individuais castigando todas as violações dos mesmos. O Estado 
torna-se obrigado a prover aos titulares de direito as condições necessárias para seu exer-
cício obrigando os particulares a contribuírem com tal provisão.

A constituição de 1992, não só ampliou os direitos e as garantias com a incorporação 
dos tratados internacionais dos direitos humanos, como também outros acessos a justiça, 
criando ferramentas de ação para fazer efetivamente concretos esses direitos. 

Se tornou assim incorporada à Constituição Nacional, a obrigatoriedade do Esta-
do de atuar com políticas funcionais, que incidem no sistema político, para erradicar as 
discriminações e fazer efetiva a igualdade. É preciso se dar conta, que os componentes 
do sistema legal, não se esgotam nas leis, regulações de hierarquias, instituições e pro-
cedimentos. Como sustenta Alicia Ruíz:

“O direito é um discurso social e, como tal, dotado de sentido para a 
conduta dos seres humanos. Converte-os em sujeitos, ao tempo em que 
opera como o grande legitimador do poder, que fala, convence, seduz e 
se impões através das palavras da lei”.

O discurso jurídico entrelaça e cria ao mesmo tempo outros discursos. Um conceito 
reducionista do Direito, que o apresenta como pura norma, e opõe a concepção que o 
caracteriza, como uma prática discursiva social, que excede as palavras da lei.

O acesso à justiça para exercer os direitos e defender as liberdades é o principal 
direito – o mais importante dos direitos humanos – em um sistema legal, moderno e 
igualitário, que tenha por objeto garantir e não simplesmente proclamar, os direitos de 
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todas e todos. Assim o considera a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos (CORTE IDH), ao estabelecer que os Estados têm o dever de organizar o apa-
rato governamental e todas as estruturas através das quais se manifesta o exercício do 
poder público, para assegurar juridicamente o livre e pleno exercício dos direitos huma-
nos para todos e todas. Se uma pessoa pretende exercer os direitos que as Convenções 
lhe garantem e por sua posição econômica está impossibilitada de pagar pela assistência 
legal, ou cobrir os custos do processo, acaba por ficar discriminada e colocada em con-
dições de desigualdade perante a lei, como ocorre na maioria das situações que a mulher 
se condiciona sob a alçada da justiça.

Como todo o direito, o acesso a justiça requer de um sistema garantias que possibi-
lite seu pleno exercício. No Paraguai este direito supõe a obrigação do Estado de criar as 
condições jurídicas e materiais que garantam sua vigência em condições de igualdade (art. 
17 Constituição paraguaia). Em outros termos não só se deve abster de criar obstáculos 
ao desfrute e ao exercício de acesso à justiça, como também deve adotar ações positivas 
e remover os obstáculos materiais que impedem seu exercício efetivo.

O direito à assistência legal se vê frustrado por discriminação, por condição econô-
mica, quando na verdade não provê assistência gratuita jurídica ao acusado, ao indigente. 
Assim sustenta CORTE IDH, na Opinião Consultiva Nro. 11, ao estabelecer que essa 
violação existe, mesmo quando se trata de um processo penal, em que a pessoa necessite 
representação legal e não pode acessar a mesma por falta de recursos. A corte entendeu 
que, para garantir a igualdade e a não discriminação por razões econômicas, o Estado deve 
organizar todo o aparato governamental para assegurar o acesso à justiça, que contribua 
para o livre e pleno exercício de todos os direitos humanos.

As normas constitucionais e legais de origem nacional, e outras contidas em trata-
dos e convenções internacionais, acentuam a importância da jurisdição como mecanismo 
de solução de conflitos e a assistência legal como garantia dos direitos. No entanto, esta 
preocupação pelas normas tem sido insuficiente, para enfrentar o acesso à administração 
da justiça.

O acesso à justiça supõe a consideração de obrigações, que comprometem aos três 
poderes do Estado: ao Poder Judicial corresponde administrar a justiça, enquanto o Poder 
Executivo e o Legislativo “são responsáveis no âmbito de sua competência de dotar o 
Poder Judicial dos recursos necessários para garantir o acesso à justiça e à resolução dos 
conflitos em tempo razoável, e a um custo que no implique privação de justiça”.

O acesso à justiça tem um duplo significado: em um sentido amplo se entende 
como garantia da igualdade de oportunidades para acessar às instituições, os órgãos ou 
os poderes do Estado, que geram, aplicam ou interpretam as leis e regulam normativa de 
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especial impacto no bem-estar social e econômico. Ou seja, igualdade no acesso sem dis-
criminação por razoes econômicas ou de gênero. Isto se vincula ao bem-estar econômico, 
à distribuição de ingressos, bens e serviços, a mudança social, incluindo a participação na 
vida cívica e politica, existindo por exemplo, no Paraguai, uma notória diferença neste 
aspecto entre homens e mulheres.

Por outro lado, o acesso à justiça também inclui o conjunto de medidas que se 
adotam para que as pessoas resolvam seus conflitos e protejam seus direitos frente aos 
tribunais de justiça.

Ambas perspectivas não são excludentes. Daí a necessidade de analisar o acesso 
à justiça no marco da intervenção social do Estado, ou seja, do conjunto das políticas 
publicas que afetam as condições de vida da população e a ordem social, como o gasto 
publico, o sistema tributário, as politicas demográficas, de população e de família.

Para as pessoas com escassos ingressos, como as discriminadas por gênero (as traba-
lhadoras precárias e informais, as desocupadas, entre outras), a possibilidade de conhecer 
e compreender o ordenamento jurídico, que regula sua vida cotidiana, determinará em 
grande medida seu exercício da cidadania, e as consequências de suas decisões: poderão 
viver como residentes legais ou ilegais; acederão ou não aos benefícios que se derivam 
da cidadania; se respeitarão ou não seus direitos como consumidoras, inquilinas, mães, 
etc.; receberão um trato justo em situações de separação ou divórcio, ou frente ao regime 
de alimentos ou de posse dos/as filhos/as.

Tanto o conceito de nível de vida como o dos direitos econômicos, sociais e cultu-
rais se funda em sua vez em outro conceito elementar, isto é, o de necessidades básicas, 
as quais são em sua maioria requerimento que o homem deve satisfazer não unicamente 
para ter uma vida digna senão também para lograr subsistir.

O acesso à justiça não se limita aos casos submetidos à resolução dos órgãos de 
administração publica, senão que compreende, por exemplo, o controle das políticas de 
Estado, realizado por organizações sociais, a atuação da Defensoria do Povo e dos/as 
Defensores/as Públicos, que são funcionários/as da Justiça.

A vinculação entre o acesso à justiça como garantia de igualdade e o acesso ao 
sistema internacional de direitos humanos não implica uma duplicação da questão de 
fundo em dois contextos distintos – um dos quais é necessariamente internacional – se-
não todo o contrário.

No que diz respeito às questões de gênero, quando estas não obtém um tratamento 
apropriado nos âmbitos judiciais no marco do sistema de um país – o que resulta uma 
violação do direita à igualdade – ou tem lugar um atraso manifesto ou uma degeneração 
de justiça – o que supõe não apenas o anterior, mas também o direito à jurisdição -, exis-
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te um sistema internacional – universal ou regional – que tem a seu cargo o controle do 
cumprimento das obrigações do Estado em matéria de direitos humanos.

Os direitos humanos repousam sobre uma noção de igualdade, porque o puro per-
tencimento à espécie humana dá titularidade a estes direitos. Daí que o principio de não 
discriminação seja consubstancial a essa noção, isto é: a proscrição das condutas que 
tendem a lesionar, criar obstáculo ou impedir, o exercício de um direito, sobre a base 
de critérios que à pessoa não é dado modificar, o que não encontra fundamento racional 
nem razoável.

A noção de direitos humanos supõe a existência de um conjunto normativo interna-
cional que estabelece com critérios mínimos os direitos protegidos, seu alcance, as res-
trições legitimas, a vigência dos Estados de Exceção, além das normas que estabelecem 
instancias internacionais de controle das obrigações internacionais assumidas pelo Estado.

Sem prejuízo dele, os direitos humanos estão previstos para serem exercidos pelas 
pessoas em seus âmbitos naturais, os Estados. As normas nacionais – se entende por tais as 
que se elaboram no seio de um Estado complementam os esquemas internacionais, que só 
assinalas as diretrizes ou eixos de cada um dos direitos. A interação, por tanto, é evidente.

Toda a regulação jurídica dos direitos humanos, baseada no eixo de gênero supõe 
regular a proteção em um âmbito no qual não deveria dar-se nenhuma referencia de auto-
ridade publica. No entanto, para superar as desigualdades e iniquidades de gênero, foram 
adotadas múltiplas normas internacionais nesse sentido.

A Assembleia Geral da ONU adotou a Convenção para Eliminação de todas as 
formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), também chamada de Convenção 
da Mulher, em dezembro de 1979. Este Tratado entrou em vigor em setembro de 1981. 
Apesar de mais de 150 países tenham subscrito o documento, muitos o fizeram em forma 
condicional, ao introduzir uma série de reservas sobre disposições especificas.

O aspecto mais importante do disposto no artigo 1º desta Convenção é que se apli-
ca tanto à discriminação internacional como os atos que tem um efeito discriminatório. 
Diferente de outros tratados, a Convenção da Mulher exige a eliminação de todas as 
formas de violência contra as mulheres, e não só as de discriminação sexual. Em outras 
palavras, no lugar de demandar uma neutralidade de gênero (é dizer, um trato igualitário 
para homens e mulheres) a Convenção proíbe qualquer prática que perpetue a desigual-
dade das mulheres.

A Convenção para Eliminação de toda a Discriminação contra a Mulher (CEDAW) 
foi adotada pela República do Paraguai pela Lei Nro. 1.215 do ano 1986 (sem reserva 
alguma por parte do Paraguai), o Protocolo Facultativo à Convenção para Eliminação 
de toda a Discriminação contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará), adotada pela 
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República do Paraguai pela Lei Nro. 605 do ano 1995 são as normas convencionais mais 
exaustivas, até agora adotadas em relação com a perspectiva de gênero.

A CEDAW tende a concretizar em termos materiais as igualdades formais que todos 
os tratados e as normas consuetudinárias (jus congens) em matéria de direitos humanos 
tem consagradas, e que favorecem a adoção de medidas de ação afirmativa, e generaliza 
critérios de distinção em igualdade. A segunda, por sua parte, é a normativa internacional 
mais completa, respeito à violência doméstica que tem a mulher como vitima.

Todo Estado tem a responsabilidade primordial de velar pela proteção dos direitos 
humanos dos membros da sociedade que se achem dentro de seu território. Os Estados 
que resistem a promover os direitos humanos das mulheres tem argumentado que estes 
direitos implicam obrigações de abstenção, ou seja, que tais direitos apenas proíbem as 
ações governamentais com as quais se violam direitos específicos.

Contudo também se tem demonstrado que a maioria dos direitos implicam obrigações 
positivas, pois ao firmar e ratificar uma Convenção, os Estados devem comprometer-se, 
a nível nacional e local, a evitar qualquer ação que viole ou conduza a uma violação dos 
direitos humanos das mulheres.

Além disso, os tratados abrigam os Estados a darem passos decisivos na adoção de 
medidas positivas com o fim de assegurar o disfrute destes direitos específicos. Também 
é possível que se requeira a promulgação e aplicação de leis, ou a adoção de outras me-
didas adequadas para assegurar que indivíduos e outras entidades respeitem os direitos 
humanos das mulheres.

Existem vários mecanismos a nível nacional, regional e internacional para assegurar 
o cumprimento das obrigações de direitos humanos. A nível internacional, a maioria destes 
mecanismos conta com meios para supervisionar dito cumprimento. Alguns contam com 
procedimentos de petição que permitem ao indivíduo reclamar qualquer incumprimento 
em que incorra o Estado.

Em alguns casos, tais mecanismos estão vinculados à Constituição e às leis nacio-
nais; em outros, a tratados sobre direitos humanos, e em outros a órgãos especializados 
das Nações Unidas encarregados de fazer valer direitos específicos, como os laborais, de 
refugiados ou sanitários. Os procedimentos e mecanismos de reparação, contemplados na 
ampla gama de mecanismos de direitos humanos, variam notavelmente.

As Constituições e legislações nacionais poderiam oferecer mecanismos de repa-
ração concretos e aplicáveis, e é necessário esgotá-los como regra geral antes de recorrer 
aos procedimentos de petição internacional, salvo em alguns casos de exceção claramente 
definidos. A nível nacional, pode ocorrer ao próprio sistema legal, para fazer valer os di-
reitos humanos das mulheres, de tal maneira que a vítima dirija sua queixa e solicite uma 
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petição obrigatória frente aos Tribunais do Estado onde ocorreu a violação. Quando este 
não for o caso, pode resultar necessário solicitar um reclame fora das fronteiras nacionais.

Desafortunadamente, os mecanismos internacionais tendem a ser menos diretos 
que os nacionais, pois o sistema legal internacional e o Direito Internacional dos Direi-
tos Humanos dependem da boa fé dos Estados ou de sua sensibilidade frente às críticas 
internas ou externas para suas práticas de direitos humanos. Portanto, os mecanismos 
internacionais tem pouco poder para leva-los a cumprir com suas obrigações.

Com o fim de lograr um melhoramento efetivo no exercício dos direitos das mulhe-
res, é importante entender os mecanismos de reparação existentes e suas possibilidades. 
Assim, sua utilização quando se solicita o desagravo por violações especificas exerce 
pressão para que os Estados cumpram com as obrigações adquiridas.

A maior parte dos Estados conta com algum tipo de Lei para proteger e garantir 
os direitos humanos. Os países ratificantes dos tratados regionais e internacionais neste 
campo estão obrigados a cumprir com seus compromissos. Assim, é possível que um 
Estado opte por estipular mais, mas não menos, direitos dos que estabelece uma Con-
venção internacional.

Em ocasiões, as leis nacionais fazem referência direta aos direitos humanos; ainda 
mais, muitos países praticamente copiam as garantias regionais e internacionais, palavra 
por palavra, ao introduzi-las nas legislações internas. No entanto, em muitos casos os 
direitos humanos se acham nas leis nacionais, mas com outro nome.

Grande parte dos textos constitucionais dos países refletem cada vez mais um 
compromisso com os direitos humanos. Em ocasiões tais direitos se enumeram em uma 
seção à parte, chamada Carta de Direitos. Os redatores das Constituições recentes com 
frequência tomam em consideração a linguagem das normas regionais e internacionais 
ao consignar suas garantias.

A seguir são enumeradas algumas disposições constitucionais e legais, com efeito 
sobre os direitos humanos das mulheres:

Constituição Nacional
Capítulo I: Da Vida e do Meio-Ambiente. Seção I: Da Vida. Art. 4 Do Direito à Vida.
Capítulo III: Da Igualdade. Art. 46 Da igualdade das pessoas. Art 47 Das garantias 

da igualdade. Art. 48 Da igualdade dos direitos do homem e da mulher.
Capítulo IV Art. 49 Da proteção à família. Art. 50 Do direito a constituir família. 

Art. 51 Do matrimônio e dos efeitos das uniões de fato. Art. 52 Da união em matrimônio. 
Art. 53 Dos filhos. Art. 55 Da maternidade e a paternidade. Art. 59 Do bem de família. 
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Art. 60 Da proteção contra a violência. Art. 61 Da planificação familiar e da saúde ma-
terno infantil.

Capítulo VIII: Do Trabalho. Art. 88 Da não discriminação. Art. 89 Do trabalho das 
mulheres. Art. 92 Da retribuição do trabalho.

Capítulo X: Dos Direitos e dos Deveres Políticos. Art. 117 Dos direitos políticos.

Codigo Civil Paraguaio, Lei 1/92 Modificatoria Parcial ao Código Civil
Princípio da Lei – Art. 1. Igualdade/Função social da família – Arts. 2, 6. Paternidade 

responsável – Art. 9. Economia familiar/Trabalho e aporte econômico dos cônjuges para 
o sustento do lugar/Manutenção de filhos de uniões anteriores. Arts. 7, 8, 15, 16. Nome 
da mulher casada e a família Arts. 10, 11, 12. Número de filhos Art. 13. Do domicílio 
familiar Art. 14. Regime patrimonial do matrimônio Art. 22, 23, 24, 28. Bens próprios 
Arts 31, 37. Bens gananciais Arts. 32, 34, 35, 36. Administração da comunidade Arts. 
40, 41, 42, 45, 46, 48, 49. Cargas da comunidade. Arts. 50, 51, 52. Dos bens reservados 
Arts. 75, 83, 84, 85, 86, 87, 94.

Código Laboral
Livro primeiro Título III Capítulo II Seção II: Do Trabalho das Mulheres - Arts. 

128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136. 

Código Penal Paraguaio. 
Título I: Feitos puníveis contra a pessoa Capítulo V: Feitos puníveis contra a au-

tonomia sexual Art. 128 Coação sexual. Capítulo III: Da igualdade Art. 129 Tráfico de 
pessoas. Art. 133 Assédio sexual. 

Título IV: Feitos puníveis contra a convivência das pessoas Capítulo I: Feitos pu-
níveis contra o estado civil, o matrimônio e a família. Art. 224 Bigamia, Art. 226 Vio-
lação do dever de cuidado ou educação, Art. 228 Violação da pátria potentada, Art. 229 
Violência familiar. 

Lei nº 1600/00
Contra a violência doméstica no Paraguai

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É importante mencionar que apesar de a República do Paraguai haver ratificado os 
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dois instrumentos internacionais específicos em matéria de Direitos Humanos das mulheres 
e de contar com toda a normativa interna já mencionada – e que internaliza o estipulado 
nos tratados internacionais de direitos humanos gerais e específicos -, não é profuso o 
precedente judicial nacional com o que contamos nesta matéria; devendo a administração 
de justiça aplicar estes tratados no momento de estudar e analisar possíveis violações de 
direitos humanos das mulheres, a efeito de dar plena vigência a estas normas e de cumprir 
com os compromissos internacionais assumidos pelo Paraguai.
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29 DEPOIMENTO ESPECIAL DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO 
SISTEMA DE JUSTIÇA

José Antônio Daltoé Cezar264 

Os Juízes são humanos. Os Juízes da Infância e da ‘Juventude assumem a dor 
de uma criança, sofrem com a criança e lutam por ela’. Com as crianças ‘carentes, 

não se refugiam em posturas exacerbadamente formalistas, mas buscam, nas ‘forças 
vivas’ das comunidades em que atuam, a ‘solidariedade indispensável’. Humildes, 

reconhecem ‘os limites de sua formação, e buscam conhecimentos ‘psicopedagógicos. 
Corajosos, não compactuam com ‘o silêncio cúmplice das consciências adormecidas. 
‘Como as crianças, também os Juízes da Infância e da ‘Juventude devem ser sinal de 

esperança. (Fernando Freire, transcrito na obra Abandono e Adoção, Editora Terre des 
Hommes, Curitiba, Paraná, 1.991, p. 186).

Resumo:
O Depoimento Especial foi criado em 2003, no Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre, 
e é destinado à oitiva de crianças e adolescentes apontados como vítimas ou testemunhas de abuso 
sexual ou maus-tratos. Trata-se de um sistema de escuta judicial onde o juiz conta com o auxilio de 
um profissional (geralmente assistente social ou psicólogo) para realizar a oitiva da vítima ou teste-
munha. A criança/adolescente é ouvida em um espaço próprio, protegido e especialmente projetado 
para o delicado momento do depoimento infanto-juvenil. O procedimento é realizado em uma sala 
separada da sala de audiências, interligada a esta por vídeo, áudio e ponto eletrônico, por meio do 
qual o juiz faz as perguntar diretamente ao profissional “intérprete” (incluindo os quesitos da acusa-
ção e da defesa), que as retransmite à criança e/ou adolescente. Desta forma, acredita-se ser possível 
esclarecer se fatos investigados pela justiça ocorreram ou não, bem como quem os praticou, sem que 
o pro cedimento de oitiva traumatize ainda mais a criança e/ou adolescente vítima de abuso sexual.

Palavras-chave:
Depoimento, oitiva, abuso sexual, criança, adolescente.

264  Desembargador Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS
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1 PROCEDIMENTO TRADICIONAL E PROCEDIMENTO NÃO 
REVITIMIZANTE DA TOMADA DE DEPOIMENTO ESPECIAL DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SISTEMA DE JUSTIÇA: AS 
PRINCIPAIS MUDANÇAS

Todos aqueles que têm a experiência de lidar no meio forense com alguma rotina, 
sabem que esse cotidiano é repleto de situações para as quais os operadores do Direito 
que nela atuam (Juízes, Promotores de Justiça, Advogados, servidores da justiça), não 
receberam qualquer preparo para executá-las, tampouco os ambientes em que elas ocor-
rem, as salas de audiência tradicionais, foram projetadas para receberem as pessoas de 
uma forma mais acolhedora e humana.

Dentro do campo processual específico que regula a produção da prova no processo 
penal, a atividade forense que consiste na escuta de crianças e adolescentes, como vítimas 
ou testemunhas, é assaz difícil e delicada, mormente quando a matéria a ser explorada se 
constitua em violência ou exploração sexual.

Isso porque a legislação nacional não diferencia essa escuta em nada, por exemplo, 
de um depoimento realizado em um delito de furto, no qual apenas o patrimônio restou 
atingido pelo ato ilícito.

Embora todos concordem que são momentos completamente distintos, com ca-
racterísticas totalmente diversas, e com bens jurídicos de diferentes valores, a legislação 
processual penal nacional trata a ambos de forma igual, desconsiderando por completo que 
crianças e adolescentes são seres em estágio de desenvolvimento, e que por isso devem, 
com absoluta prioridade, receber tratamento mais adequado às suas vivências e realidades. 

Tentando contornar essa dificuldade presente em quase todo o sistema processual 
penal nacional – ausência de regras processuais específicas, falta de preparo dos operadores 
jurídicos e inexistência de locais adequados para realização das escutas – não é incomum 
que pessoas defendam que crianças e adolescentes não sejam ouvidos em audiência, mas 
através de serviços técnicos adequados (psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, etc), os 
quais poderiam traduzir ao sistema de justiça o que efetivamente teria ocorrido com elas.

Tal proceder, aparentemente protetor, incorre em ao erro ao negar à criança o direito 
de se manifestar em juízo, com suas próprias palavras, conforme dispõem o artigo 12 da 
Convenção Internacional dos Direitos da Criança e artigo 100, parágrafo único, inciso 
XIII, do Estatuto da Criança e do Adolescente:

Art. 12 É assegurada à criança a oportunidade de ser ouvida nos pro-
cessos judiciais e administrativos que lhe respeitem, seja diretamente, 
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seja através de organismo adequado, segundo as modalidades previstas 
pelas regras de processo da legislação nacional.
Art. 100 -§ único XII – oitiva obrigatória e participação: a criança e 
o adolescente em separado ou na companhia dos pais, de responsável 
ou de pessoa por si indicada, bem como seus pais ou responsável, têm 
direito a ser ouvidos e a participas nos atos e na definição da medida 
de promoção de direitos e de proteção, sendo sua opinião devidamente 
considerada pela autoridade judiciária competente, observado o disposto 
nos §§ 1º e 2º do art. 28 desta Lei.

Incorre ainda em erro tal proceder, aparentemente protetor, eis que transmite à 
criança a ideia de que não está interessado em conhecer a sua experiência, mesmo que 
com muito sofrimento tenha ela conseguido revelá-la, como se o adulto não quisesse 
acreditar e saber do abuso.

Nesse sentido é lapidar a lição de Furniss (1):

Ao fazermos isso nós negamos a experiência da própria criança, e ao 
negar e rejeitar a experiência do abuso sexual sofrido pela criança, nós 
rejeitamos a própria criança. O que a criança sente é que o adulto não 
quer ouvir sobre sua experiência, da mesma maneira como as pessoas 
não queriam acreditar no abuso ou saber dele antes.

Na mesma posição é o ensinamento de Dobke (2):

A atitude do inquiridor em dispensar o relato da vítima demonstra, 
inequivocadamente, um bem intencionado senso de proteção. Mas essa 
medida, aparentemente protetora, de não falar sobre a experiência do 
abuso sexual, frequentemente transmite uma mensagem muito diferente 
para a criança. Ao assim agir, está o inquiridor negando a experiência 
da vítima e, com isso, a própria criança, o que é por ela percebido. E, ao 
deixar de examinar a experiência, por razões protetoras, os operadores 
do direito reforçam a experiência do abuso como síntese do segredo.

Superada essa primeira dificuldade, de aceitar-se que a criança tem o direito de 
manifestar-se em juízo, sobre todas as questões atinientes à sua vida, e tendo presente 
tratar-se ela de um ser em desenvolvimento, portanto, devendo ter um tratamento diferen-
ciado no momento em que vier a exercer esse direito, algumas considerações a respeito 
devem ser realizadas, considerando a realidade hoje existente no território nacional, quer 
em relação às práticas tradicionais que observam unicamente o ordenamento jurídico 



388

PA
RT

E 
IV

 - 
 A

S 
M

Ú
LT

IP
LA

S 
D

IM
EN

SÕ
ES

 D
O

S 
D

IR
EI

TO
S 

H
U

M
A

N
O

S

que trata da matéria, quer em relação às inovações que, mesmo que incipientes, têm se 
apresentado em algumas judiciárias da federação.

Pelo rito processual penal tradicional, tal como um adulto, a criança é intimada para 
audiência através de seu responsável legal, dirige-se ao Foro na data e horário aprazados, 
aguarda ser chamada (pregão) para ingressar na sala de audiências, quando então prestará 
o seu depoimento. Na sala de audiências, na frente do Magistrado, do Promotor de Justiça, 
do Advogado do réu, algumas vezes na frente deste também, assim como do servidor da 
justiça que opera os equipamentos de gravação, recebe perguntas diretas dos operadores 
do direito sobre a acusação que é investigada, necessitando também responder direta-
mente. Ao final, é dispensada para que se retire, cessando aí a intervenção do sistema de 
justiça no exercício do direito da criança manifestar-se em juízo.

Embora sem alteração legislativa que autorize ou determine que os depoimentos 
de crianças e adolescentes não observem o rito processual penal tradicional, algumas 
experiências, já há alguns anos, tem se verificado em algumas unidades judiciárias do 
sistema de justiça brasileiro, as quais acabaram sendo contempladas pela Recomenda-
ção nº 33/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que orientou aos Tribunais de Justiça:

I – a implantação do sistema de depoimento videogravado para crianças e os adoles-
centes, o qual deverá ser realizado em ambiente separado da sala de audiências, com 
a participação de profissional especializado para atuar nessa prática;

a) os sistemas de video-gravação deverão preferencialmente ser assegurados com a 
instalação de equipamentos eletrônicos, tela de imagem, painel remoto de controle, 
mesa de gravação em CD e DVD para registro de áudio e imagem, cabeamento, 
controle manual para zoom, ar-condicionado para manutenção dos equipamentos 
eletrônicos e apoio técnico qualificado para uso dos equipamentos tecnológicos 
instalados nas salas de audiência e de depoimento especial;

b) o ambiente deverá ser adequado ao depoimento da criança e do adolescente assegu-
rando-lhes segurança, privacidade, conforto e condições de acolhimento.

II – Os participantes de escuta judicial deverão ser especificamente capacitados para 
o emprego da técnica do depoimento especial, usando os princípios básicos da 
entrevista cognitiva.
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III – O acolhimento deve contemplar o esclarecimento à criança ou adolescente a res-
peito do motivo e efeito de sua participação no depoimento especial, com ênfase à 
sua condição de sujeito em desenvolvimento e do consequente direito de proteção, 
preferencialmente com o emprego de cartilha preparada para a finalidade.

VI – Os serviços técnicos do sistema de justiça devem estar aptos a promover o apoio, 
orientação e encaminhamento de assistência à saúde física e emocional da vítima 
ou testemunha e seus familiares, quando necessários, durante a pós o procedimento 
judicial.

V – Devem ser tomadas medidas de controle de tramitação processual que promovam 
a garantia do princípio da atualidade, garantindo a diminuição do tempo entre o 
conhecimento do fato investigado e a audiência de depoimento especial.

Apresentam-se como principais vantagens do depoimento especial em contejo 
com o depoimento tradicional de crianças e adolescente vítimas e testemunhas no sis-
tema processual nacional, isso sem explicitar que tão só o espaço físico projetado para 
acolhimento, a preparação específica de profissionais para esse delicado momento, e um 
olhar do sistema de justiça que se volte mais para o exercício de um direito, passando a 
ser questão secundária a produção da prova, são características que sem dúvida alguma 
já qualificam positivamente essa forma diferente de intervenção.

I – Registro rigoroso da entrevista;

II – Documentação visual dos gestos e expressão faciais que acompanham os enun-
ciados verbais da criança;

III – Registro visual e verbal que pode ser revisto muito tempo depois por outros 
profissionais;

IV – Redução do número de entrevistas por parte de outros profissionais;

V – Forma de capacitação contínua para os entrevistadores;

VI – Ajuda efetiva para conseguir uma aceitação do acontecido por parte do ofensor;
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VII – Instrumento de ajuda ao familiar não ofensor ou ao ofensor, facilitando a com-
preensão do que aconteceu e do que não aconteceu;

VIII – A criança não presencia discussões porventura ocorrentes na sala de audiências;

IX – Evita-se que a criança encontre o potencial abusador nos corredores do Foro;

X – A criança não ouve perguntas inapropriadas.

2 ESPECIALIZAÇÃO DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS

Hoje, na maior parte das cidades, consignando-se que o Brasil possui mais de duas 
mil e setecentas comarcas (unidades judiciárias) instaladas e em operação, os juízes são 
em regra generalistas, tratam de todas as matérias – cível, penal, previdenciário, fiscal, 
família, infância e juventude, etc – o que determina não só uma baixa qualidade do tra-
balho desenvolvido, mas também um desgaste da pessoa e da instituição, enfim, uma 
reduzida quantidade de trabalho finalizado.

Quando se trata da implementação do depoimento especial, a questão é ainda mais 
preocupante, eis que na atualidade as comarcas que contam com esse tipo de serviço não 
superam o número de (50), ainda assim mais da metade delas situadas no Estado do Rio 
Grande do Sul.

Seguindo o modelo de outros países, concluir-se-á que ante a intensa especialização 
que esse tipo de atividade exige, que nem sempre será viável que se conte com ela em 
todas as comarcas, mormente naquelas que possuem pequena demanda judicial e que só 
eventualmente utilizarão o serviço do depoimento especial.

Países como os Estados Unidos da América, há mais de vinte anos possuem esse 
tipo de atendimento a crianças vítimas e testemunhas nos processos judiciais, regionali-
zam o serviço, assim viabilizando que um número maior de pessoas, mediante pequenos 
deslocamentos, possam ser adequadamente escutadas de forma adequada.

Nos Estados Unidos da América, para uma população aproximada de 308 milhões 
de pessoas, existem aproximadamente 900 centros de escuta especializada de crianças e 
adolescentes vítimas e testemunhas nos processos judiciais, o que perfaz o resultado de 
que exista uma sala para aproximadamente cada 342 mil pessoas.

No Brasil, como já referido, esse trabalho ainda é incipiente, apresentando-se o 
Estado do Rio Grande do Sul como aquele que possui o maior número de equipamentos 
instalados e equipes capacitadas. Atualmente, para uma população aproximada de 10,07 
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milhões de pessoas, existem 26 salas de depoimento distribuídas pelo estado, existindo 
a previsão de que até o final de 2012, com recursos da Secretaria Especial de Direitos 
Humanos (convênio assinado em 2.011), esta ligada diretamente à Presidência da Repú-
blica, sejam instaladas dez mais unidades no interior do estado, com o que implementar-
-se-á um total de 36 comarcas com esse serviço especializado. Dessa forma, o Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Sul, sem grandes investimentos, mas tendo como principal 
mote a vontade administrativa do Poder Judiciário estadual, estará se equiparando a 
países como os Estado Unidos da América, com um centro de escuta especializado para 
aproximadamente 297 mil pessoas, situação essa que é plenamente factível a qualquer 
unidade da federação brasileira. (mapa das salas de Depoimento especial no Rio Grande 
do Sul, anexo 01)

3 A NECESSIDADE DA CAPACITAÇÃO DOS OPERADORES DO DIREITO 
E DOS SERVIÇOS TÉCNICOS

A Constituição Federal de 1.988 estabeleceu, em seu artigo 227, os direitos das 
crianças e adolescentes no Brasil. O Estatuto da Criança e do Adolescente, editado em 
1.990, regulamentou o artigo inspirado em grande parte nos Instrumentos Internacionais 
de Direitos Humanos da ONU e, em especial, na Declaração dos Direitos da Criança, 
nos Princípios das Nações Unidas para Prevenção da Delinquência Juvenil, nas Regras 
Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça Juvenil e nas Regras das 
Nações Unidas para Proteção de Menores Privados de Liberdade.

Embora o ECA tenha hoje mais de vinte anos de vigência, e disponha ele, clara-
mente, com base nos documentos antes referidos, que a intervenção em prol dos direitos 
das crianças deva ocorrer de forma interdisciplinar, por todos os segmentos da sociedade 
(justiça, educação, saúde, proteção, etc), o que ainda se percebe é que a maior parte dos 
profissionais atua isoladamente, sem maiores contatos com outra áreas fora da área do 
seu conhecimento específico, circunstância essa que diminui em muito a qualidade do 
atendimento que é prestado à população.

No sistema de justiça vigente, embora nos últimos anos, em razão de decisões ad-
ministrativas e judiciais, se vislumbre alterações positivas para que a interdisciplinaridade 
venha a ser implementada de fato – a Recomendação nº 33/2010 do CNJ é um exemplo 
nesse sentido – a situação constatada ainda observa um modelo marcadamente multidis-
ciplinar, pelo qual cada saber pouco ou nada conhece das demais atividades que estão 
sendo empreendidas para o mesmo fim.
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O modelo interdisciplinar, quando se trata da implementação do projeto do de-
poimento especial, é condição “sine qua non” para que se tenha possibilidade de êxito 
nessa atividade.

Como operadores do direito e serviços auxiliares (psicólogos, assistentes sociais, 
educadores, etc) estão participando de uma mesma atividade, com o mesmo fim, é indis-
pensável que todos dominem conteúdos mínimos sobre todas as áreas de conhecimento 
que estão nela envolvidas.

É indispensável que os Juízes, Promotores de Justiça e Advogados que participam 
dessas atividades, tenham conhecimentos mínimos acerca das peculiaridades que envol-
vem as situações de abuso e exploração sexual. Síndrome de segredo, síndrome da adição, 
uso de drogas, conflitos familiares, as diferenças de desenvolvimentos entre a infância 
e a adolescência, as causas que dificultam a revelação, são temas recorrentes e que se 
apresentam durante quase todos os depoimentos, devendo ser obrigatória uma prévia 
capacitação para que os operados jurídicos contribuam nesse trabalho.

Da mesma forma os serviços auxiliares da justiça – psicólogos, assistentes sociais, 
educadores, médicos, etc – deverão ter conhecimentos acerca do tipo de atividade que es-
tão engajados, sabendo das limitações que as normas legais impõem à vida em sociedade. 
Inviável a participação desses profissionais quando eles não souberem como se realiza 
uma audiência, também que o contraditório e a ampla defesa são os pilares da democracia. 
São conceitos imprescindíveis e que devem por todos ser conhecidos.

Enfim, o que se busca com a capacitação de todos os agentes que trabalham com 
crianças e adolescentes vítimas de violência, é que tenham eles um olhar coletivo sobre 
cada situação a ser avaliada, mantida a autonomia técnica de cada um, que é própria de cada 
saber, pois dessa forma as ações na busca de soluções serão mais perceptíveis e concretas.

Nenhuma esfera de conhecimento, individualmente, atenderá às necessidades de 
um atendimento integral a crianças e adolescentes.

E é nessa esteira de necessidades, que buscando implementar da melhor forma a 
Recomendação nº 33/2010 do CNJ, que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem 
procurado capacitar, permanentemente, seus servidores e magistrados para atuarem nos 
processos em que ocorre o Depoimento Especial. Hoje, nos quadros do TJ/RS, mais de 
cinquenta servidores estão capacitados para trabalharem na facilitação dos depoimentos 
de crianças em processos judiciais. Da mesma forma, dezenas de Magistrados também 
receberam essa capacitação, a qual, inclusive, já obteve reconhecimento internacional. 
No corrente ano, mais precisamente no mês de abril, com a parceria da Childhood (Ins-
tituto da Rainha Sílvia, da Suécia), técnicos do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul 
receberam capacitação de três professores norte-americanos.
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4 A IMPORTÂNCIA DE AMBIENTES FÍSICOS ADEQUADOS PARA 
REALIZAÇÃO DE ESCUTA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Para aqueles que militam diuturnamente nos ambientes forenses, não é nenhuma 
novidade a afirmação de que os locais onde as audiências se realizam não são muito 
acolhedores e confortáveis para aqueles que para lá se dirigem apenas para prestarem 
depoimentos, começando pelo fato de que dela participam pessoas estranhas, formais, 
com ares de autoridade.

Em regra o depoente fica em um patamar mais baixo do que aquele em que se en-
contra o magistrado – figura própria para colocá-lo em subserviência à autoridade estatal 
– é advertido de que deverá falar apenas a verdade, sob pena de falso testemunho ou de 
denunciação caluniosa, é indagado por perguntas diretas, sendo-lhe facultado responder 
apenas aquilo que lhe foi perguntado.

Tais ambientes, que sem dúvida alguma, provocam inibição na maior parte das 
pessoas, inclusive nos adultos, que não raras as vezes se declaram nervosos, ainda na 
maior parte do Brasil são os locais onde também crianças e adolescentes são ouvidos nos 
processos judiciais, circunstância esta que a par de criar um constrangimento absurdo para 
uma pessoa em desenvolvimento, cria obstáculos quase que intransponíveis para que a 
prova judicial seja produzida de forma satisfatória.

Daí a necessidade hoje perceptível, tanto que a Recomendação nº 33/2012 do CNJ 
é expressa nesse sentido, de que o sistema de justiça comece a se preparar para receber 
crianças e adolescentes que necessitem prestar depoimentos em juízo, criando ambientes 
adequados para tais atos.

São condições da criação de tais ambientes que eles proporcionem segurança, 
privacidade, conforto e condições de acolhimento para a criança ou adolescente, o que 
se concretizará com poltronas próprias para a idade e tamanho do depoente, brinquedos 
(não muitos) para facilitar a descontração em momentos mais tensos, água a disposição, 
lenços de papel (não é incomum que as crianças chorem durante os depoimentos), paredes 
pintadas com cores lúdicas, ainda, se possível, um banheiro nas proximidades.

Tais ambientes, onde existem, são interligados por vídeo e áudio à sala de audiên-
cias onde se encontram o Juiz, o Promotor de Justiça. O Advogado do réu, réu e servidor 
da justiça, têm muito contribuído para que crianças e adolescentes sejam recebidos e 
acolhidos de forma mais humana dentro do sistema de justiça.
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05 A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO INTERINSTITUCIONAL DOS 
OPERADORES DO DIREITO E DOS SERVIDORES TÉCNICOS.

Pelo modus operandi tradicional, quando uma criança um adolescente é chamado 
a juízo para prestar declarações, seja como testemunha ou como vítima, a forma como 
ela é recebida e depois dispensada nada difere da forma como os adultos são recebidos e 
dispensados após prestarem depoimentos.

Em regra ficam esperando serem chamados em local próximo à sala de audiências, 
conhecem os operadores do direito somente no momento do depoimento, e, após o término 
deste, são dispensadas, cessando aí a intervenção do sistema de justiça.

Isso mostra, na prática, que o sistema de justiça vive somente para sua tarefa, descon-
siderando outras necessidades que a criança possui, bem como outras ações propositivas 
em termos de proteção, que possam ter sua participação efetiva.

A prática hoje adotada em diversos estados que possuem o depoimento especial é 
diversa, parte de outra lógica, qual seja, o atendimento integral da criança ou adolescente, 
desde o momento que ingressa no Foro para prestar depoimento, até o momento que dele 
se retira (não especificamente ao final do depoimento).

O depoimento especial exige um conhecimento da rede de proteção, quer para receber 
adequadamente o pedido de escuta da criança: de onde ela veio, quem a encaminhou, se 
já está em tratamento, se é necessário seu encaminhamento para atendimento, etc., quer 
para proceder a eventuais encaminhamentos para a rede de proteção.

Pela prática do depoimento especial a criança chega antecipadamente ao horário 
da audiência designada, é acolhida pelo técnico que participará do depoimento, o qual 
receberá as primeiras informações sobre a vida pessoal, assim permitindo que não só as 
declarações fluam de forma mais espontânea, como também eventuais encaminhamento 
sejam realizados após o término da solenidade, o que só será possível se os servidores 
conhecerem a rede de atendimento existente onde a criança ou adolescente residem.

7 A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA A VÍTIMA E SEUS FAMILIARES

No modelo tradicional, após o magistrado designar audiência, expede a serventia 
judicial um mandado de intimação para que a vítima e testemunhas se façam presentes 
em juízo em data e horário já determinados, para prestarem declarações sem processo 
criminal ajuizado contra a determinada pessoa, não sendo prestada nenhuma outra infor-
mação de como se realiza a tomada do depoimento.
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Por essa prática, exceto se a pessoa possua alguma prática nas lides forenses, ficará 
ela sabendo como o ato processual realizar-se-á, somente no momento em que estiver 
prestando declarações.

Sendo a concepção que criou o depoimento especial diversa, no momento em que 
prioriza o atendimento integral da criança que presta depoimento como vítima ou teste-
munha em processo judicial, uma das primeiras providencias a ser tomada é esclarecer 
a ela e seu responsável legal, já quando da intimação para a audiência, quais as etapas 
que serão realizadas até que ele seja realizado, bem como quais pessoas participarão da 
atividade, e qual o papel que será exercido por cada uma (anexo 02).

São vários os modelos de cartilhas que serão entregues às crianças e seus responsáveis 
legais quando das intimações (Reino Unido, Argentina, Porto Alegre –RS), todos singe-
los, de baixo custo e de fácil confecção, e que se constituem em importante instrumento 
de sensibilização, para que os depoimentos sejam realizado de forma tranquila e salutar.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo a prática do depoimento mais de nove anos de atividades no estado do RS, 
mais especificamente na cidade de Porto Alegre, não há como não concluir-se que o 
modelo tradicional para inquirir crianças e adolescentes nos processo judiciais encontra-
-se totalmente ultrapassado, sendo urgente uma alteração não só legislativa que o regu-
lamente, mas principalmente na prática forense, que é exatamente a mesma que existe 
que existe há várias décadas.

Se até o ano de 1.989, quando da elaboração da convenção Internacional do Direitos 
da Criança, essa criança e esse adolescente não existiam para as regras de processo penal 
e civil, desde então existem marcos legais que determinam um outro olhar, mais humano e 
acolhedor, principalmente para as situações em que elas tiverem que ser ouvidas em juízo.

Não é acolhedor, e muito menos humano, ceifar o direito que toda criança e ado-
lescente tem de ir a juízo falar sobre as suas experiências, com suas próprias palavras e 
conforme seu estágio de desenvolvimento.

Como também não é acolhedor, e muito menos humano, que para o exercício desse 
direito, necessite a criança/adolescente passar por novos sofrimentos, como quase sempre 
ocorre na forma ainda hoje preconizada pelas vetustas legislações processuais.

O art. 227 da Constituição Federal, que em seu caput determina ser dever da família, 
da sociedade e do Estado colocar crianças e adolescentes a salvo de toda a forma de ne-
gligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, ainda aguarda que 
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a prática forense seja alterada, para que verdadeiramente crianças e adolescentes sejam 
vistos com absoluta prioridade quando tiverem que ser ouvidos nos processos judiciais.

Anexo A - Rio Grande do Sul e Depoimento Especial



397

29 - D
EPO

IM
EN

TO
 ESPECIA

L D
E CRIA

N
ÇA

S E A
D

O
LESCEN

TES N
O

 SISTEM
A

 D
E JU

STIÇA
 - José A

. D
altoé Cezar



“Objetos de Cerâmica” – Feitos nos diversos projetos por
Estudantes nas Aulas de Cerâmica – Artes na EPA.
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30 DIREITOS HUMANOS INFANTO-
JUVENIS: Prioridade absoluta na 
defensoria pública

Claudia Camargo Barros265

Resumo:
O objetivo central deste texto destaca a prioridade absoluta conferida pela Constituição Federal aos 
direitos de crianças e adolescentes e a necessidade de observância pelos destinatários da norma. Em 
seguida, apresenta-se uma breve indicação das atividades desenvolvidas pela Defensoria Pública do 
Estado do Rio Grande do Sul no desempenho de sua função institucional de exercer a defesa dos 
direitos individuais e coletivos do público infanto-juvenil.

Palavras-chave:
Criança e adolescente, prioridade absoluta, Defensoria Pública, direitos individuais e coletivos.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A sociedade vivencia um período ímpar na recente história de consolidação da De-
fensoria Pública como espaço de acesso à justiça e de construção de uma democracia cada 
vez mais participativa. Por tal razão, as Defensorias Públicas de todo o país convergem 
sobre um mesmo tema, elegendo a promoção e defesa dos direitos humanos infanto-juvenis 
como meta prioritária para a democratização do acesso à justiça.

Nessa seara, vale lembrar que a Constituição Federal de 1988, atenta à tendência 
internacional de busca de efetivação da igualdade material, trouxe em seu bojo a possi-
bilidade da discriminação positiva em prol de grupos socialmente vulneráveis ou histo-
ricamente desfavorecidos. Seguindo essa linha de entendimento, o constituinte de 1988 
inseriu, no art. 227 da Lei Maior, o princípio da prioridade absoluta266 que determina ser 

265  Defensora Pública; Especialista em Direito Constitucional; Especialista em Direito da Criança e do 
Adolescente.

266  Trata-se de inovação legislativa, uma vez que não há registros anteriores acerca da existência desse 
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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 pro-
fissionalização, dentre outros.267 

Ao fazer constar uma única vez no texto constitucional o termo absoluta priorida-
de, o legislador deixou clara a sua opção pela proteção especial que deve ser conferida 
aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Nenhum outro grupo que mereça 
especial proteção do Estado em razão de suas vulnerabilidades recebeu proteção tão am-
pla e enfática. Somente no âmbito da legislação infraconstitucional é que idosos foram 
beneficiados com a previsão de proteção integral e prioridade absoluta.268

2 PRERROGATIVAS LEGAIS DOS DIREITOS INFANTO-JUVENIS

Ao Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/90, coube a construção 
sistêmica do novo paradigma da proteção integral. Referida doutrina alcançou ao “menor” 
a condição de cidadão sujeito de direitos de modo que crianças e adolescentes deixaram 
de ser meros objetos de medidas judiciais e assistenciais e passaram a ser respeitados 
em sua condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, com prioridade absoluta no 
atendimento. 

Desse modo, verifica-se que os direitos fundamentais de crianças e adolescentes 

princípio ou equivalente nas Cartas anteriores. Embora não esteja no rol das garantias fundamentais, a prioridade 
absoluta apresenta-se como garantia fundamental, em razão do conceito materialmente aberto desta, confor-
me disposto no §2°, do art. 5° da Constituição Federal. Nesse contexto, conclui-se que mencionado princípio 
tem proteção material própria dos direitos e garantias fundamentais, apresentando-se como cláusula pétrea, 
conforme art. 60, §4.°, inciso IV, da Constituição Federal de 1988. O termo “absoluta prioridade” determina a 
precedência dos direitos infanto-juvenis sobre quaisquer outros, de modo a reforçar a ordem constitucional e 
não deixar dúvidas quanto à imperatividade da primazia do atendimento.

267  LIBERATI, Wilson Donizeti. Processo penal Juvenil, p. 34. O autor esclarece o significado do termo 
da seguinte forma:”(…) por absoluta prioridade, se deve entender que a criança e o adolescente deverão estar 
em primeiro lugar na escala de preocupação dos governantes; deve-se entender que, primeiro, devem ser aten-
didas todas as necessidades das crianças e adolescentes (...) Por absoluta prioridade, entende-se que, na área 
administrativa, enquanto não existirem creches, escolas, postos de saúde, atendimento preventivo e emergencial 
às gestantes, dignas moradias e trabalho, não se deverão asfaltar ruas, construir praças, sambódromos, monu-
mentos artísticos etc, porque a vida, a saúde, o lar, a prevenção de doenças são mais importantes que as obras 
de concreto que ficam para demonstrar o poder do governante”.

268  O Estatuto do Idoso (Lei n.° 10.741/2003) determina a prioridade absoluta ao direitos daquele grupo 
da seguinte forma: “Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar 
ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, 
ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 
comunitária.”
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devem ser protegidos com preferência em relação a qualquer outro grupo social vulne-
rável, sendo destinatários do mandamento constitucional o Poder Público, a sociedade 
e a família. Da leitura e interpretação do texto constitucional extrai-se que também são 
destinatários da norma o Legislativo, Executivo e Judiciário, as instituições do Ministério 
Público269 e da Defensoria Pública e os particulares. Trata-se, nesse caso, de responsabili-
dade concorrente270 para os destinatários da norma, sem hierarquia e cada um no âmbito 
de suas atribuições271.

Nessa senda e interpretando os artigos 134 e 227 da Constituição Federal, além 
dos demais preceitos da política pública de proteção aos direitos humanos, infere-se que 
coube à Defensoria Pública a relevante missão de exercer, com absoluta prioridade, a 
defesa dos interesses individuais e coletivos de crianças e adolescentes.

Constata-se que a lei de organização das Defensorias Publicas estaduais enaltece o 
respeito aos princípios preconizados pela Constituição Federal e pelo próprio Estatuto da 
Criança e do Adolescente quando estabelece como uma das principais funções institucio-
nais o exercício da defesa dos interesses individuais e coletivos de crianças e adolescentes, 
conforme o disposto no art. 4°, inciso XI, da LC n° 80/94. 

Por seu turno, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul conta com 
previsão expressa que garante atenção institucional à infância e juventude no art. 2°, VI, 
da Lei 9.230/91, in verbis:

Art. 2° - Fica criada a Defensoria Pública do Estado, a qual compete, 
além de outras atribuições que lhe foram Confiadas, especialmente:
(...)
VI – patrocinar os direitos e interesses do consumidor, da criança e do 
adolescente, do idoso e dos deficientes físicos;

Assim, coube à Defensoria Pública a relevante tarefa de potencializar, de forma 
estratégica, a promoção e proteção dos direitos infanto-juvenis, especialmente no campo 

269  NETO, Olympio de Sá Sotto Maior. O Poder Judiciário, Ministério Público e a prioridade absoluta 
para a infância e juventude. Disponível em: <http://www.abmp.org.br/textos/289.htm>. Acesso em 17 jun. 
2010, 01:37:00.

270  PINHEIRO, Roberta de Fátima Alves Pinheiro. A prioridade absoluta na Constituição Federal de 1988: 
cognição do art. 227 como princípio-garantia dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. 2006. 155 
f. Dissertação (Mestrado em Direito), Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2006. Disponível 
em:<http://ftp.ufrn/pub/biblioteca/ext/bdtd/RobertaFAP.pdf>. Acesso em 17 jun. 2010, 01:49:00.

271  Frente à força normativa da Constituição, tal norma vincula todos a quem é dirigida, sob o manto da 
supremacia da constituição, sendo o descumprimento sancionado com a declaração de inconstitucionalidade 
do ato, seja a título de ação ou omissão.
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das políticas públicas sociais. As ações da instituição nessa área necessitam ser fomen-
tadoras da inclusão privilegiada do público infanto-juvenil nos serviços e programas 
oferecidos pelo Poder Público, facilitando, ainda, o acesso à Justiça quando seus direitos 
forem violados ou quando não reconhecidos e garantidos.

Seguindo essa linha, constata-se que a Defensoria Pública estadual, na seara so-
cioeducativa, tem o dever legal de assegurar aos adolescentes em conflito com a lei e aos 
internos o pleno exercício de seus direitos e garantias fundamentais. (art. 4°, inciso XVII, 
da LC n° 80/94). Dentre outras atribuições, destacam-se as seguintes: 

a) acompanhar o flagrante de adolescentes que praticam atos infracionais;

b) exercer a defesa do adolescente em conflito com a lei durante o procedimento de 
apuração de ato infracional;

c) atender e orientar os adolescentes autores de atos infracionais que se encontram 
privados de liberdade nas unidades de internação e semiliberdade;

d) efetuar a defesa do adolescente interno nos casos de cometimento de infrações dis-
ciplinares no interior das unidades de internação e semiliberdade;

e) zelar pela efetivação dos direitos garantidos aos adolescentes privados de liberdade.

Na seara protetiva, a Defensoria Pública tem legitimidade para propor medidas 
judiciais ou extrajudiciais para a tutela de interesses difusos, coletivos ou individuais 
homogêneos de crianças e adolescentes, podendo ainda representar junto aos sistemas 
internacionais de proteção dos direitos humanos. Ressaltam-se as seguintes atividades: 

a) ajuizamento de ações visando a tutela do direito fundamental à saúde (pedidos de 
medicamentos, próteses, órteses, leitos em hospitais, tratamentos especializados, 
tratamentos contra a drogadição, internações compulsórias e outros);

b) ajuizamento de ações civis públicas buscando garantir o direito e o acesso à educa-
ção infantil e ao ensino básico (através de pedidos de criação ou compra de vagas 
em creches, transporte escolar, dentre outros);

c) ajuizamento de ações civis públicas buscando garantir o direito à convivência 
familiar e comunitária, bem como o direito à vida com dignidade para crianças e 
adolescentes que se encontram em situação de acolhimento institucional; 

d) ajuizamento de ações que buscam garantir o direito à convivência familiar e comuni-
tária de crianças e adolescentes cujos genitores encontram-se presos ou internados;
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e) expedição de orientações jurídicas e auxílio aos Conselheiros Tutelares;

f) participações e apoio às campanhas contra o uso de drogas, pelo fim da violência e 
exploração sexual de crianças e adolescentes, de combate à violência nas escolas e 
incentivo à adoção, dentre outros;

g) participações nas Conferências municipais, estadual e nacional dos direitos da 
criança e do adolescente.

Com a finalidade precípua de consolidar, expandir e qualificar a atuação institucional 
na área infanto-juvenil, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul implantou, 
através da edição da Lei Estadual nº. 13.087/08, o Núcleo da Infância e Juventude (NIJ) 
que conta com a atuação de Defensores Públicos especializados no desenvolvimento 
de atividades voltadas ao aprimoramento da atuação tanto na seara protetiva quanto na 
seara socioeducativa e de educação em direitos voltados para o público infanto-juvenil.

Dentre as muitas diretrizes de atuação, o NIJ tem como principais funções: sugerir 
atuação política institucional em relação à matéria; editar atos de orientação, sem cará-
ter normativo, visando atuação uniforme; acompanhar as políticas nacional e estadual 
afetas à matéria; prestar auxílio aos órgãos de execução; auxiliar os Defensores Públicos 
no ajuizamento de ações civis públicas de âmbito municipal ou local; promover cursos 
temáticos e estabelecer intercâmbio permanente com entidades e órgãos públicos e pri-
vados que atuem em áreas afins. 

Desde sua criação, o NIJ tem pautado suas ações no sentido de auxiliar os Defensores 
Públicos para a prestação de um serviço público de excelência através da defesa intransigente 
dos interesses individuais e coletivos de crianças e adolescentes. Salienta-se que as primei-
ras demandas do NIJ, ainda no ano de 2008, consistiram em: a) realização de diagnóstico 
e conhecimento dos pontos críticos de atuação; b) qualificação de seus agentes por meio 
de convênio com a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República; 
c) promoção e fomento do trabalho em rede de forma articulada com os diversos atores do 
Sistema de Garantia de Direitos; d) construção de banco de dados com o levantamento de 
informações acerca da rede de proteção dos direitos infanto-juvenis no estado, dentre outras. 

No ano de 2009, destacaram-se as seguintes atividades do NIJ: a) participação na 
campanha da Rede Nacional de Defesa do Adolescente em Conflito com a Lei (RENADE); 
b) mutirões nas unidades de internação de adolescentes em Porto Alegre com análise da 
situação jurídica de cerca de 170 adolescentes internos; c) impetração de vários habeas 
corpus e ingresso de pedidos de extinção ou progressão das medidas socioeducativas; d) 
divulgação de manifesto contra a redução da maioridade penal em audiências públicas, 
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congressos e eventos; e) apoio e coleta de assinaturas para o manifesta contra o projeto 
de emenda constitucional (PEC) que busca a redução da idade penal promovido pela 
Associação Brasileira de Magistrados e Promotores da Infância e Juventude (ABMP); f) 
busca de apoio dos senadores e da bancada gaúcha na Câmara Federal para votar contra tal 
projeto de emenda constitucional; g) participação no movimento pelo direito ao voto dos 
adolescentes internos e campanha para difundir esse direito de cidadania entre os adoles-
centes através da criação e distribuição de cartilha educativa; h) criação e implantação do 
grupo de Defensores Públicos que atua em regime de plantão ininterrupto no atendimento 
aos adolescentes flagrados na prática de ato infracional na Comarca de Porto Alegre.

Nesse sentido, no ano de 2010, apresentaram especial relevo as seguintes atividades: 
a) expedição de enunciados e teses de orientação aos Defensores Públicos; b) parceria para 
a Jornada Estadual contra Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes; c) 
participação no Comitê de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual; d) parceria 
no Projeto Estruturante RS Socioeducativo; e) encaminhamento de questões ao Conselho 
de Supervisão da Magistratura do Rio Grande do Sul (CONSIJ); e) parceria com a Fun-
dação de Atendimento Socioeducativo (FASE) para diminuir o número de internações 
provisórias vencidas através do ajuizamento de habeas corpus; f) participação na Rede 
Nacional de Defesa do Adolescente em Conflito com a Lei (RENADE); g) participação 
no Encontro Nacional de Defensores Públicos da Infância e Juventude; h) participação 
na Comissão Temática do Conselho Nacional de Defensores Públicos-Gerais (CONDE-
GE); i) participação ativa no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CEDICA/RS), através da eleição de uma Defensora Pública como sua vice-presidente; 
j) participação ativa no Encontro Preparatório Nacional Oficinas Pró-Copa para Preven-
ção à Exploração Sexual de Crianças e Adolescente no Turismo; k) participação ativa na 
Associação Brasileira de Magistrados, Promotores e Defensores Públicos da Infância e 
Juventude – ABMP; l) mutirão de avaliação da situação jurídica de adolescentes internos 
em outubro de 2009; m) auxílio na elaboração do novo Programa Estadual de Execução 
de Medidas Socioeducativas (PEMSEIS); n) promoção da campanha de educação em 
direitos humanos através da elaboração de cartilha sobre o voto dos adolescentes internos 
e acompanhamento da eleição no interior das unidades de internação.

Em 2011, destaca-se as seguintes atividades: a) parceria para a com a SJDH/RS para 
a Jornada Estadual contra Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes; b) 
participação no Fórum Socioeducativo da SJDH/RS; c) implantação do atendimento aos 
adolescentes internos da FASE nas Comissões de Avaliação Disciplinar (CAD); d) rea-
lização de 02 (dois) mutirões de atendimento aos adolescentes internos em Porto Alegre 
e interior do Estado; e) participação no II Encontro Nacional de Defensores Públicos da 
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Infância e Juventude com a aprovação de 08 (oito) teses; f) participação nas reuniões da 
Comissão Temática do Conselho Nacional de Defensores Públicos-Gerais (CONDEGE); 
g) participação ativa no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CEDICA); h) participação na elaboração do Programa Estadual de Direito à Convivência 
Familiar e Comunitária; i) participação ativa como palestrante do programa RS Tutelar; 
j) engajamento no Programa de Enfrentamento à Violência Sexual e ações Referencias 
em regiões de fronteira da SEDH da Presidência da República (PAIR MERCOSUL); k) 
desenvolvimento do Projeto Educar para a Paz que visa combater a violência escolar e 
atos de indisciplina; l) acompanhamento das ações em relação às crianças e adolescentes 
que circulam nos espaços prisionais; m) apoio constante através de orientações aos De-
fensores Públicos que atuam na área infanto-juvenil.

No corrente ano de 2012, as principais ações do Núcleo da Infância e Juventude da 
Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul centraram-se nas seguintes temáti-
cas: a) capacitação dos Defensores Públicos acerca da Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo; b) realização de mutirões de atendimentos aos adolescentes internos nas 
unidades de Caxias do Sul e Novo Hamburgo; c) luta pela diminuição do uso da medida 
disciplinar de isolamento de adolescentes privados de liberdade por meio da impetração 
de habeas corpus; d) discussões em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul e a FASE acerca do uso indiscriminado de algemas nos adolescentes privados de 
liberdade; e) participação em projeto que incentiva e esclarece quanto ao procedimento de 
adoção; e f) participação na elaboração do Programa Estadual de Direito à Convivência 
Familiar e Comunitária.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a apresentação do breve resumo das atividades desenvolvidas pela Defensoria 
Pública, constata-se a necessária prioridade de atuação institucional das Defensorias Pú-
blicas na área da infância e juventude. Forçoso, portanto, desenvolver estratégias e ações 
que garantam um serviço prioritário de assistência jurídica integral e gratuita, enaltecendo 
os princípios internacionais e nacionais de proteção aos direitos humanos, norteando as 
ações dentro da proposta de um sistema de garantia dos direitos infanto-juvenis.

Dessa forma, acredita-se que atuação de excelência na promoção e proteção dos 
direitos humanos infanto-juvenis vem demonstrando a existência de uma defensoria pú-
blica cada vez mais fortalecida, combativa e consciente de seu papel constitucional, via 
privilegiada na democratização do acesso à justiça.



“Tirando Papel” – João Carlos Vieira da Rocha demonstrando como se faz Papel 
Artesanal – Artes na EPA
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31 A MEDIDA DO TEMPO:
Considerações sobre o Princípio
da Brevidade

João Batista Costa Saraiva272

“Nenhuma criança será privada de sua liberdade de forma ilegal ou arbitrária. 
A detenção, a reclusão ou a prisão de uma criança será efetuada em conformidade 

com a lei e apenas como último recurso, e durante o mais breve período de tempo que 
for apropriado”

Resumo:
O presente texto aborda, a partir da Doutrina da Proteção Integral dos Direitos da Criança das Nações 
Unidas e da Normativa Internacional que a instrumentaliza, o Preceito Constitucional estabelecido 
no art. 227 da CF relativo ao Princípio da Brevidade e sua significação na Medida Socioeducativa 
imposta ao adolescente em conflito com a Lei enquanto resposta do Estado a sua conduta infratora.

Palavras-chave:
Adolescente infrator, ato infracional, Princípio da Brevidade, tempo na adolescência.

1 O MARCO LEGAL

O processo de desconstrução normativa da chamada Doutrina Tutelar, que presidiu 
o Direito de Menores ao longo do Século XX, tem como um de seus marcos fundantes a 
Resolução 40/33 de 29 de Novembro de 1985 que institui as Regras das Nações Unidas 
para a Administração da Justiça de Menores, conhecidas como Regras de Beijing.

A lógica tutelar; fundada no “melhor interesse do menor”, a panaceia que tudo jus-
tificava; começava a desmoronar do ponto de vista normativo, combatendo-se o arbítrio 
e a discricionariedade que marcaram o tratamento do menor ao longo século XX.

272   Juiz de Direito, Especialista em Direito da Criança e do Adolescente, professor universitário, autor de 
diversas obras sobre o tema. www.jbsaraiva.blog.br 
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Essas regras enunciadas restaram consolidadas, quatro anos depois, contemplando-
-se outros direitos e novos fundamentos, na Convenção das Nações Unidas de Direito da 
Criança. No trigésimo aniversário da Declaração dos Direitos da Criança, a Assembleia 
Geral das Nações Unidas, reunida em New York, pela Resolução 44/25, de 20 de no-
vembro de 1989, aprovou a Convenção, de cujo artigo 37 se extrai o epíteto deste texto.

Desde então os Direitos da Criança passam a se assentar em um documento global, 
com força coercitiva para os Estados signatários, entre os quais o Brasil, fundando-se a 
Doutrina da Proteção Integral dos Direitos da Criança. 

Essa Doutrina, com força cogente nos Países signatários, pode ser afirmada a partir 
de alguns documentos internacionais que lhe dão o formato:

a) Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (20/11/89);

b) Regras mínimas das Nações Unidas para a Administração dos Direitos dos Menores, 
Regras de Beijing (29/11/85);

c) Regras das Nações Unidas para a Proteção dos Menores Privados de Liberdade 
(14/12/90);

d) Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil, Diretrizes 
como Diretrizes de Riad (14/12/90).

e) Regras Mínimas das Nações Unidas para a elaboração de Medidas Não-Privativas 
de Liberdade, Regras de Tóquio (14.12.1990).

Este conjunto normativo revogou a antiga concepção tutelar, trazendo a criança 
e o adolescente para uma condição de sujeito de direito, de protagonista de sua própria 
história, titular de direitos e obrigações próprios de sua peculiar condição de pessoa em 
desenvolvimento, dando um novo contorno ao funcionamento da Justiça de Infância e 
Juventude, abandonando o conceito de menor, como subcategoria de cidadania.

Princípios fundamentais, cujos, em nome de uma suposta ação protetiva do Estado 
eram esquecidos pela Doutrina da Situação Irregular, passam a ser integrantes da rotina 
do processo envolvendo crianças e adolescentes em conflito com a lei, tais como princípio 
da reserva legal, do devido processo legal, do pleno e formal conhecimento da acusação, 
da igualdade na relação processual, da ampla defesa e contraditório, da defesa técnica por 
advogado, da proporcionalidade, da privação de liberdade como excepcional e somente 
por ordem expressa da autoridade judiciária ou em flagrante, da proteção contra a tor-
tura e tratamento desumano ou degradante, etc. Constitui-se um sistema de garantias273.

273  Desfaz-se a figura do Juiz de Menores investido em funções que não estritamente jurisdicionais, im-
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O Brasil, no contexto internacional, assumiu papel de especial relevância e de par-
ticular protagonismo na medida em que antecipando-se à própria Convenção fez incluir 
na Constituição Federal, em outubro de 1988, os princípios norteadores da Doutrina da 
Proteção Integral, expressos especialmente nos arts. 227 e 228 da Constituição Federal. 

Essa posição de vanguarda restou ainda mais configurada quando, em julho de 
1990, antes mesmo de o Congresso Nacional haver aprovado os termos da Convenção274, 
o País concebeu o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, a versão brasileira 
da Convenção dos Direitos da Criança.

A Constituição Federal do Brasil, nos enunciados que proclama, afirma no inciso 
V, do parágrafo terceiro de seu art. 227, que explicita no que consiste a proteção espe-
cial dos direitos da criança e do adolescente, a “obediência aos princípios da brevidade, 
excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando 
da aplicação de qualquer medida privativa de liberdade”. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, ao regulamentar a norma constitucional, 
reafirma estes princípios em seu art.121, ao tratar da internação, enunciado: “A internação 
constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepciona-
lidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento”. 

A Lei 12.594/12, de 18 de janeiro de 2012, que regula a execução das medidas 
socioeducativas, estabelece em seu art. 35 os princípios que norteiam a execução, desta-
cando em seu inciso V, a brevidade da medida em resposta ao ato cometido, em especial 
o respeito ao que dispõe o art. 122 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente).

2 O TEMPO NA ADOLESCÊNCIA

Há que se estabelecer a distinção entre puberdade enquanto fenômeno 
biológico; e adolescência enquanto fenômeno psicológico, posto que a 
adolescência não se conclui com o final da puberdade. 

pondo-se ao Judiciário seu papel de julgador, reservando-se aos demais personagens da vida pública sua devida 
atuação. Desaparece o Juiz com poderes ilimitados no exercício de uma atividade de controle social para dar 
lugar ao Juiz Técnico, limitado pelas garantias processuais.

274  A Convenção foi ratificada pelo Brasil em 24 de setembro de 1990, entrou em vigor para o Brasil em 23 
de outubro de 1990, tendo sido aprovada pelo Congresso Nacional em 14 de setembro de 1990 e promulgada 
pelo Decreto 99.710, de 21 de novembro de 1990.
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Alfredo Jerusalinsky afirma que adolescência é um estado de espírito, concluindo, 
em um magnífico texto, que:

“O problema com que se confrontam hoje os adolescentes é de extensão 
do tempo, por causa da urgência (...); de fragilidade do simbólico, de-
vido à substituição do semelhante pelo objeto; e da falcatrua do poder, 
como consequência da supressão do saber em nome de uma técnica”275.

Com absoluta certeza este século XXI, marcado também pela ausência de emprego, 
consolidará um retardamento do ingresso na idade adulta276, a ponto de afirmar que neste 
século a adolescência irá, mesmo do ponto de vista legal, muito além dos atuais 18 anos. 

Organismos internacionais como UNESCO e OMS - Organização Mundial da 
Saúde - consideram segmento juvenil da população a faixa etária compreendida entre 15 
e 24 anos de idade.

A própria Reforma da Previdência de certa forma antevê isso ao fixar em 65 anos 
a idade mínima para aposentadoria, com 35 anos de contribuição, o que permite afirmar 
ser a idade de trinta anos o marco de início de contribuição.

A legislação sobre desarmamento estabeleceu em 25 anos a idade mínima para 
aquisição de uma arma de fogo, anteriormente fixada em 21 anos.

O reconhecimento da condição de sujeito de direitos fez do adolescente sujeito de 
seus atos, sujeito de responsabilidade. Muitos têm dificuldade de admitir, mas é inegável, 
que a Doutrina da Proteção Integral dos Direitos da Criança ao promover o adolescente 
da condição de objeto da norma para sujeito de direitos criou um modelo de responsa-
bilidade penal juvenil. A própria Constituição Federal assim o diz quando, tratando da 
inimputabilidade dos menores de 18 anos os afirma sujeitos das normas da legislação 
especial e estas o fazem responsáveis e passíveis, inclusive, de sanções privativas de 
liberdade. Mesmo que estas persigam uma finalidade pedagógica, é inegável que a natu-
reza da medida sócio-educativa é retributiva, ou seja, dá-se em resposta da prática pelo 

275  Jerusalinsky, Alfredo. Adolescência e Contemporaneidade. In Conversando sobre Adolescência e 
Contemporaneidade. Conselho Regional de Psicologia – Porto Alegre: Libretos, 2004, p.65. A propósito da 
Psicanálise, terá esta sempre uma importante e indispensável contribuição a dar ao Direito. Porém, são campos 
distintos e a leitura transdisciplinar se esgota no limite da dimensão que atua cada uma das disciplinas. Alguma 
coisa como a paixão entre o passarinho e o peixe. Podem apaixonar-se. Podem se amar. Até namorar. Mas ja-
mais poderão viver juntos, pois habitam mundos distintos, onde um tem muito à acrescentar ao outro, mas em 
papéis distintos, com percepções diversas, pois contemplam o fenômeno da vida de lugares muito diferentes, 
que não chegam a ser antagônicos, mas que atuam em dimensões diversas. Pior do que um psicanalista que se 
pretenda juiz de seu analisando, será um juiz que se pretenda psicanalista da parte.

276  Ao menos para os incluídos, onde se reconhece o direito de ser criança e, especialmente, de adolescer.



411

31 - A
 M

ED
ID

A
 D

O
 TEM

PO
: Considerações sobre o Princípio da Brevidade - João Batista Costa Saraiva

adolescente de um fato descrito na lei como crime ou contravenção. Pedagógico, socioe-
ducativo, socioassistencial, deverá ser o programa onde se executa a medida. A medida, 
em si mesma, é retributiva.

Nessa dimensão, a natureza penalizante, de reprimenda, de reprovação da conduta, 
presente na sanção socioeducativa deverá ser limitada rigidamente por garantias e, na 
forma de sua execução, o traço fundamental que a distinguirá da pena que se aplica ao 
adulto, em especial no plano temporal. Por isso deve ser limitada no tempo, daí o prin-
cípio da proporcionalidade, e o mais breve possível. O tempo do adolescente é outro.

O bom professor Antônio Carlos Gomes da Costa, aquele que talvez tenha sido o 
grande mentor do Estatuto da Criança e do Adolescente, traça um paralelo interessantíssimo 
sobre a percepção do tempo, em “A Velha Senhora277”. Lembra que para alguém que já 
fez cinquenta anos o sentimento é de que o tempo voa. Foi ontem. O ano passou voando. 
Assim o diz por que um ano para quem viveu cinquenta significa 2% de toda sua vida. 
Um quase nada. Como o tempo será sempre medido pelo tempo vivido, porque o tempo 
é único, uma coisa só, a cada momento que nos pomos mais velhos, como na canção 
imortalizada por Pablo Milanês, mais rápida será a percepção de sua passagem. Sempre o 
mediremos pelo tempo vivido. Assim, para uma criança de cinco anos, um ano não passa 
nunca, pois significa 20% de toda sua vida. Dois anos para uma criança de cinco anos em 
uma unidade de acolhimento significa uma vida; vinte anos para quem viveu cinquenta.

Para um adolescente, um ano oscila entre oito e seis por cento de sua vida, tendo 
ele doze ou dezoito anos. Não é pouco. Por isso o aniversário de 18 anos nunca chega e 
assim se explica porque as férias de verão nos pareciam intermináveis.

3 O TEMPO E A REDUÇÃO DA IDADE PENAL

O Brasil teve a primazia no cenário internacional em readequar sua legislação interna 
aos termos da Convenção, circunstância que o projetou internacionalmente. Muitos países 
ainda hoje se defrontam com a adaptação de suas legislações à Convenção. A Argentina, 
por exemplo, finalmente está por ver aprovada a Lei de Responsabilidade Penal Juvenil, 
introduzindo notáveis avanços na legislação juvenil daquele País, ainda regida por lei 
parida ao tempo dos anos de chumbo da ditadura militar.

Outros fizeram reformas cosméticas e outros ainda já produziram a reforma da 

277  Revista Juizado da Infância e Juventude, Porto Alegre: Tribunal de Justiça, v.11, pg. 41, janeiro de 2008.
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reforma. Para permanecer no âmbito latinoamericano citemos Chile e Colômbia, ambos 
com leis de responsabilidade penal juvenil bem recentes. 

Nestes países a lei fixa em 14 anos o início da adolescência, que se conclui aos 18 
anos, e estabelece faixas entre 14 e 15, e 16 e 18 anos, com sanções socioeducativas que 
podem ir até oito anos de privação de liberdade para delitos graves, em nenhuma hipótese 
podendo ser mais grave o tratamento que receberia o maior de 18 anos pelo mesmo fato. 

Nesse mesmo paradigma a Costa Rica se mantém como sendo a Nação latinoame-
ricana que apresenta uma legislação muito avançada em termos de garantias processuais, 
embora preveja limites máximos de privação de liberdade que vulneram o princípio da 
brevidade incorporado à Convenção dos Direitos da Criança. Na Costa Rica um adolescente 
poderá sofrer até quinze anos de privação de liberdade em delitos gravíssimos, cabendo 
refletir, em favor dos costarriquenhos, que, por conta do rigor garantista que norteia a 
aplicação dessas medidas, em uma população de cerca de quatro milhões de habitantes, 
excede em pouco mais de cinquenta o número de adolescentes privados de liberdade278.

No panorama europeu, descrito por Carlos Vazquez Gonzáles, em seu Derecho Penal 
Juvenil Europeo279, e muito bem sintetizado no Brasil por Sérgio Salomão Shecaira em 
Sistemas de Garantias e Direito Penal Juvenil280, Alemanha e Espanha estão na vanguarda 
da ordem jurídica. Naquele está proposto para certos delitos praticados por adolescentes 
entre 14 e 18 anos, sanções socioeducativas idênticas às nossas, com possibilidade de 
privação de liberdade de até dez anos. 

Na Espanha, com faixas distintas, entre 14 e 16 anos e 16 e 18 anos, as sanções 
podem ir de quatro a oito anos de internação. Ambos estes países preveem ainda a possi-
bilidade de a legislação juvenil aplicar-se a jovens adultos, até 21 anos, em face de delitos 
praticados sem violência à pessoa.

Em certa medida, quase todos os países ocidentais adotam este modelo, e, em 
exuberante maioria, fixam a idade de início da vida adulta e de imputabilidade penal em 
18 anos, cada qual, como o Brasil, com um modelo de responsabilização juvenil para 
menores de 18 anos, nos termos da Convenção.

A propósito da Convenção, os Estados Unidos da América, paradoxalmente ao lado 
da Somália, não a ratificaram. Os norteamericanos não ratificaram a Convenção pela im-

278  Isso remete a uma relação de um adolescente privado de liberdade para cada oitenta mil habitantes. Se 
no Brasil temos 190 milhões de habitantes e se estima haver 17 mil adolescentes privados de liberdade, essa 
relação fica aproximadamente em um adolescente privado de liberdade para cada 11 mil e poucos habitantes. 
Uma relação cerca de sete vezes maior que a Costa Rica.

279  Derecho Penal Juvenil Europeo. Madrid: Dykinson, 2005

280  Sistema de Garantias e o Direito Penal Juvenil. São Paulo: RT, 2008
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possibilidade de cumpri-la em face da realidade interna, onde cada Estado dispõe de uma 
legislação penal própria. Como a Convenção veda a pena de morte e a prisão perpétua 
e determina um tratamento mais favorável aos menores de 18 anos do que aos maiores 
desta idade, coerentemente os Estados Unidos deixaram de assinar o tratado.

Assim, invocar os Estados Unidos como referência no tratamento da justiça juvenil 
faz-se tão inadequado quanto a referi-los como referência no lançamento de efluentes na 
atmosfera, pois tal qual como no caso do Protocolo de Kyoto, os norteamericanos não tem 
os mesmos compromisso com a comunidade internacional que aqueles países signatários 
da Convenção dos Direitos da Criança.

Ainda assim os norteamericanos tem se movimentado no sentido de abrandar as 
regras de alguns de seus Estados. Em 2005, no caso Roper x Simon a Suprema Corte 
afirmou a inconstitucionalidade da pena de morte para menores de 18 anos, banindo-a da 
Nação, e dando um importante passo em direção da comunidade internacional em termos 
de direitos humanos de crianças e adolescentes. No ano passado, em caso originário do 
Estado da Flórida, do jovem Terence Graham, com 16 anos de idade ao tempo do fato, 
a Suprema Corte afirmou a inaplicabilidade da prisão perpétua para pessoas com menos 
de 18 anos para delitos que não de homicídio. Um novo passo. 

Em ambas as decisões se percebe uma tendência de caminhar na busca de adequar 
a legislação norteamericana aos padrões internacionais em face de menores de 18 anos e 
quem sabe habilitar-se a ratificar a Convenção, como sinalizado pelo Presidente Clinton 
ao final de sua gestão e que permaneceu congelado nos anos Bush.

O Estatuto Brasileiro estabeleceu o início da adolescência em 12 anos. Começa 
aí, pois, a responsabilidade penal juvenil, que não se confunde com imputabilidade pe-
nal, mas que sujeita o adolescente a sanções socioeducativas, nos termos do art. 228 da 
Constituição Federal, cujas, podem, inclusive suprimir-lhe a liberdade. Nesse particular, 
alista-se o Brasil como um dos países com legislação mais dura, pois a maioria absoluta 
fixa em 14 anos a idade de início da responsabilidade juvenil.

Em vista do panorama internacional e destes mais de vinte anos de experiência 
com a Convenção dos Direitos da Criança, faz-se razoável um balanço das ações dos di-
versos Estados signatários da Convenção, visando a afirmar definitivamente um modelo 
garantista de responsabilidade penal do adolescente, reconhecendo-o no lugar de sujeito 
de direitos, e de responsabilidades, compatíveis com sua peculiar condição de pessoa 
em desenvolvimento.

Focar a questão da delinquência juvenil, no contexto da segurança pública, por conta 
do crescimento da violência como um todo, propondo a redução da idade de imputabili-
dade penal, traduz uma leitura simplista e inadequada dessa problemática, ignorando os 
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compromissos internacionais assumidos pelos países signatários da Convenção, por um 
viés marcadamente demagógico.

4 A MEDIDA DO TEMPO

O status de sujeito em peculiar condição de desenvolvimento, sujeito de direitos e 
responsabilidades, imerso em uma fase da vida em que as transformações são notáveis e 
rápidas, reclama que a ação em face do adolescente autor de ato infracional seja expedida, 
sem demora nos termos da Convenção.

Esse tempo, enquanto resposta do Estado à conduta infratora deverá ser suficiente 
para desenvolver um projeto de atendimento, ao mesmo tempo em que, diante do prin-
cípio da proporcionalidade, assegure uma resposta justa e adequada à infração cometida.

O parágrafo primeiro do art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente do Brasil 
dispõe expressamente que o Juiz deverá impor ao adolescente observados determinados 
parâmetros. Pontue-se aqui que a medida é imposta, independentemente do consentimento 
do afetado, daí o caráter sancionatório e nessa dimensão penalizante da medida socioe-
ducativa. Não é um serviço oferecido. É uma medida que é imposta!

Nesse parágrafo primeiro está expresso que o Juiz ao determinar a medida levará 
em conta a capacidade de cumprimento, as circunstâncias e a gravidade do fato.

É a transposição para a normativa interna brasileira da regra 17.1 de Beijing que 
em sua letra “a” dispõe:

A decisão da autoridade competente pautar-se-á pelos seguintes princípios: 
a resposta à infração será sempre proporcional não só às circunstâncias e 
à gravidade da infração, mas também às circunstâncias e às necessidades 
do jovem, assim como às necessidades da sociedade.

Ora, o limite máximo de privação de liberdade que o Estatuto contempla é de três 
anos, tratando de forma indiferente, do ponto de vista da possibilidade jurídica da im-
posição da medida, ao adolescente de 12 anos e o adolescente de 17 anos e onze meses.

Percebendo-se, por tudo que foi dito, que o tempo na adolescência tem uma sig-
nificação e uma medida distinta do tempo da vida adulta, se impõe uma reflexão sobre 
a solução que o legislador encontrou em 1990 quando concebeu o Estatuto no Brasil.

Sabe-se, por tudo o que se viu, que o adolescente deve receber uma sanção breve, 
por conta da capacidade de modificação que este período de sua vida oferece. A brevidade 
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dessa sanção, todavia, não pode lhe subtrair, em nome do princípio da proporcionalidade, 
a capacidade da percepção sancionatória da medida, do juízo de reprovação sobre o ato 
praticado que na imposição da medida se expressa.

Deverá ela, ainda, ao contrário do que o próprio Estatuto preconiza, estabelecer, 
caso a caso, em nome do princípio constitucional da proporcionalidade, um limite máxi-
mo, não sendo razoável que se permaneça a tratar a matéria como um sistema de direito 
penal de autor e não do fato, tratando igualmente situações desiguais.

Assim como não é justo que o adolescente coautor de um roubo esteja recolhido ao 
sistema socioeducativo enquanto o maior de dezoito anos, coautor do mesmo fato já esteja 
liberado do sistema penitenciário; igualmente não é justo e por isso mesmo antipedagógico; 
porque não se compreende pedagogia com injustiça; que o adolescente autor de um roubo 
seja tratado com maior rigor do que aquele autor de um homicídio ou de um latrocínio.

Assim, a medida do tempo, no princípio da brevidade, deverá observar distinções 
como idade do protagonista e natureza do fato praticado, pois, do contrário, não será nem 
justo nem pedagógico.

Se dúvida houver sobre isso, consultem os doutos, os trabalhadores das unidades 
de internação e os próprios adolescentes, aferindo a percepção destes. 

Não é razoável que se permaneça a ter o mundo como ideia, sem qualquer ideia do 
mundo, como já advertia Bruno Tolentino281.

Assim, além de tudo, deverá estabelecer ainda um período máximo para ser execu-
tada a medida, rompendo definitivamente com a inconstitucional ideia da indeterminação, 
flagrantemente violadora do princípio da proporcionalidade282.

Injusto ainda, que nosso sistema não tenha contemplado um tratamento distinto 
entre o adolescente de doze anos (que sequer deveria ser sujeito de internação) daquele 
de 17 anos, para quem os três anos máximos de privação de liberdade, para certos e de-
terminados fatos podem não ser suficientes para a efetivação de um consequente Plano 
Individual de Atendimento, que deve contemplar a ideia de que a impunidade não é um 
valor democrático nem educativo.

Conta-se no Rio Grande do Sul, que uma certa ocasião, em meio às revoluções 
armadas que forjaram a história do Estado, vinha em seu automóvel o Senador Pinheiro 
Machado. Adiante, na rua, havia uma aglomeração de pessoas diante da sede do Parti-
do Político rival. O motorista volta-se ao Senador e pede orientações, se deverá ou não 

281  Tolentino. Bruno. O mundo como ideia. São Paulo: Globo, 2002.

282  Trato deste tema com maior acuidade em Compêndio de Direito Penal Juvenil: adolescente ato infracional. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 4ª Ed., 2010, especialmente nas páginas 182 a 187.
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cruzar diante dos adversários. Replica-lhe o Senador: não cruze tão devagar, que pareça 
provocação, nem tão depressa, que pareça covardia.

Assim estamos.
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Tabela de Imputabilidade

País

Idade de 
responsa-
bilização 

juvenil

Idade de 
maioridade 

penal

Limite de idade 
de aplicação 

do direito penal 
juvenil a jovens 

adultos

Idade de 
Maioridade Civil

Alemanha 14 18 21 18

Áustria 14 19 21 19

Bélgica 18 18 18

Bulgária 14 18

Croácia 14 18

Dinamarca 15 18 18

Escócia 8 16 21 18

Eslováquia 15 18
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Eslovênia 14 18

Espanha 14 18 21 18

Estônia 13 17 20

Finlândia 15 18 18

França 13 18 21 18

Geórgia 14 18

Grécia 13 18 21 18

Holanda 12 18 18

Hungria 14 18

Inglaterra/
Gales

10 18 21 18

Irlanda 12 18 18

Itália 14 18 18

Lituânia 14 18

Noruega 15 18 18

Portugal 16 21 18

R. Checa 15 18

Romênia 14 18

Suécia 15 18 18

Suíça 7 18 25 20

Turquia 11 18 20 18

Fonte: VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Carlos. Derecho Penal Juvenil Europeo. Madrid: Dykinson, 2005, p. 420.
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32 ENVELHECIMENTO ATIVO:
Desafio para os governantes

Iride Caberlon283

Mari Nunes284

Newton Terra285

Resumo:
O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial e irreversível de grande impacto nas es-
truturas sociais, políticas, econômicas e culturais. Este fenômeno vem ocasionando uma imensa 
diversidade de necessidades sociais e de saúde, nos mais diferentes contextos. Estudos demográficos 
preveem aproximadamente 33 milhões de indivíduos com mais de 60 anos no nosso país em 2025, ano 
em que o Brasil ocupará a sexta posição no ranking mundial em número de idosos. O Rio Grande 
do Sul segundo o IBGE é o primeiro estado brasileiro em número proporcional de idosos (13,6%) de 
acordo com o último censo e o segundo em expectativa de vida (75,5 anos). Este aumento do número 
de anos de vida precisa ser acompanhado pela melhoria ou manutenção da saúde e da qualidade de 
vida. A Organização Mundial da Saúde (OMS) argumenta que isto é possível se os governos imple-
mentarem políticas e programas de “envelhecimento ativo” que melhorem a saúde, a participação 
e a segurança dos cidadãos mais velhos. 

Palavras-chave: 
Envelhecimento ativo, políticas públicas, idoso, qualidade de vida.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAS

Segundo a OMS, o processo de envelhecimento inicia em torno dos 28 e 30 anos 
e a velhice entre os 60 anos, idades instituídas para efeito de pesquisa, de proteção e ga-
rantia de direitos e depende da interação de fatores biológicos, fisiológicos, funcionais, 
psicológicos e sociais. Esses processos podem acelerar ou retardar o processo visuali-

283  Enfermeira. Doutora em Gerontologia Biomédica

284  Nutricionista. Especialista em Envelhecimento Ativo

285  Geriatra. Doutor em Gerontologia Biomédica. Diretor do Instituto de Geriatria e Gerontologia da PUCRS.
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zado pelo aparecimento de sinais e sintomas, fatores de risco e doenças características 
da etapa da velhice. A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2002) com base na idade 
cronológica classifica a velhice em três grupos: idoso jovem (60-74 anos); idoso (75-90 
anos) e muito idoso (mais de 90 anos). 

O envelhecimento é causado por alterações biológicas moleculares e celulares que 
resultam em perdas funcionais progressivas dos órgãos do organismo com início em torno 
dos 28 a 30 anos, embora se tornem perceptíveis somente no final da fase reprodutiva, 
atingindo assim o organismo como um todo. As mudanças funcionais que ocorrem com o 
avanço da idade são atribuídas a vários fatores, como defeitos genéticos, fatores ambien-
tais, surgimento de doenças e expressão de genes do envelhecimento, ou gerontogenes. 

Embora o processo de envelhecimento seja biológico natural, previsível, podendo 
ser revestido de longevidade este não é geneticamente programado. O como e o quando 
envelhecer é determinado por genes variantes que podem favorecer a longevidade ou redu-
zir a duração da vida. Por isso ao longo do ciclo de vida é importante criar oportunidades 
para a promoção da saúde, de participação social e segurança com o objetivo de melhorar 
a qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem. Embora o envelhecimento seja 
um processo natural, inevitável e intransferível, o mesmo pode ser vivido em melhores ou 
piores condições, dependendo das condições do próprio idoso, da família, da sociedade, 
bem como do acesso a oportunidades e serviços oferecidos pelo poder público.

A Gerontologia é capaz de prescrever procedimentos preventivos no que se refere 
à saúde física e mental do velho e a Geriatria pode realizar diagnósticos, tratamentos e 
intervenções terapêuticas e preventivas adequadas e eficazes em relação às comorbida-
des e fragilidades a que são acometidos os indivíduos idosos. Portanto, é preciso investir 
nos valores e na educação específicos de cada geração para superar as dificuldades de 
adaptação entre as gerações mais antigas e novas no atual contexto social, sobretudo nos 
grandes centros urbanos, onde as transformações são mais aceleradas. 

Os aspectos sociais da velhice, determinados por um conjunto de diferentes fatores 
(efeitos fisiológicos do envelhecimento e as experiências coletivas), são o resultado dos 
valores da geração mais velha e da organização da sociedade. 

Um envelhecimento ativo é influenciado por fatores determinantes transversais 
de cultura e gênero dentro da estrutura e depende de uma diversidade de fatores “deter-
minantes” que envolvem indivíduos, famílias e países, destacando-se os determinantes 
pessoais, comportamentais, físicos, sociais, econômicos, serviços sociais e de saúde. Estes 
fatores manifestam-se de forma diversa nas diferentes culturas, etnias, idade, sexo e raça, 
exigindo da mesma forma políticas públicas com medidas de promoção, proteção e assis-
tência à saúde e bem-estar diferenciados. Assim na promoção do envelhecimento ativo, 
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as políticas, os serviços e programas que promovem saúde mental e relações sociais são 
tão importantes quanto aqueles que melhoram as condições físicas de saúde.

A construção de políticas públicas para o idoso deve ser articulada e executada de 
forma intersetorial pelos diversos segmentos públicos e organizações da sociedade. Estas 
devem ser executadas de forma eficiente e eficaz, com responsabilidade e compromisso 
de todos os envolvidos. À medida que a pessoa avança na idade deve ser estimulada a 
cuidar de sua saúde e da qualidade de vida, mantendo-a inserida no convívio familiar 
e social, evitando assim a marginalização do idoso e superando o problema cultural da 
exclusão e o isolamento social pelo motivo de ser velho.

No século XX produziu-se no cenário internacional uma revolução da longevidade, 
onde se observa um rápido crescimento da população idosa em diferentes países no mundo 
e que continua se intensificando no século XXI. Neste período o número de pessoas com 
60 anos ou mais que em 2003 era de 600 milhões passará em 2050 para quase dois bilhões. 

Além disso, projeta-se um crescimento mundial da proporção deste grupo de popu-
lação, de 10% em 1968 para 15% entre 1998 a 2025, onde será mais rápido e mais notável 
nos países em desenvolvimento, nos quais se prevê que a população idosa quadruplicar-se-
-á nos próximos 50 anos. Em 2030, cerca de três em cada cinco pessoas viverão em áreas 
urbanas. Ao mesmo tempo em que as cidades apresentam um crescimento acelerado, a 
proporção de pessoas idosas aumenta rapidamente. Sabe-se que em ambientes urbanos fa-
voráveis e estimulantes, os idosos constituem um recurso para suas famílias, comunidade e 
economias. Preocupada com esta situação e com o objetivo de ajudar as cidades, à medida 
que crescem em tamanho e em números, a aproveitarem mais de suas populações idosas, 
a OMS lançou o Guia Global das Cidades Amigas do Idoso. Uma cidade amiga do idoso 
é aquela que adapta suas estruturas e serviços para que sejam acessíveis e includentes de 
pessoas idosas, com diferentes necessidades e capacidades. Em uma cidade amiga do ido-
so, políticas, serviços, ambientes estruturas dão apoio e capacitam as pessoas a envelhecer 
ativamente ao reconhecer a ampla gama de capacidades e recursos entre os idosos; prever 
e responder, de maneira flexível, às necessidades e preferências relacionadas ao envelheci-
mento; respeitar as decisões dos idosos e o estilo de vida que escolheram; proteger aqueles 
que são mais vulneráveis e promover a sua inclusão e contribuição a todas as áreas da vida 
comunitária. O conceito de cidade amiga do idoso foi construído a partir dos fundamentos 
do envelhecimento ativo da OMS (processo de otimização de oportunidades para a saúde, 
participação e segurança, para melhorar a qualidade de vida das pessoas à medida que en-
velhecem). O Guia Global das Cidades Amigas do Idoso está atualmente sendo utilizado 
em várias partes do mundo. Os problemas relacionadas ao transporte, moradia, participação 
social, emprego, comunicação e informação, apoio comunitário e serviços de saúde, prédios 
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públicos e espaços abertos são avaliados pelos idosos. Eles dão sugestões para modificações 
e podem participar na implementação de projetos de melhoria. 

Na Europa e América do Norte, entre 1998 a 2023 as pessoas idosas aumentarão de 
20% para 28% e, de 16% para 26%, respectivamente. Em meados de 2050 as porcentagens 
da população mundial correspondentes a jovens e idosos serão iguais e, o percentual de 
pessoas com 60 anos e mais em todo mundo passará de 10% em 2000 para 21% em 2050.

A expectativa de vida ao nascer aumentou 20 anos desde 1950 e chegou em 2003 
aos 66 anos e a previsão é que até 2050 aumente mais 10 anos. A expectativa de vida 
do mundo, em 2009, para ambos os sexos era de 66,57 anos sendo 64,52 anos para os 
homens e 68,76 anos para as mulheres. No período de 1950-2010, houve um aumento 
de mais de 20 anos na expectativa de vida da população mundial, salientando-se que 
este ocorreu de forma desigual entre os países desenvolvidos, em desenvolvimento e as 
nações subdesenvolvidas. 

A expectativa de vida ao nascer é calculada considerando, além da taxa de morta-
lidade, a expectativa de sobrevida da população residente na região em que o indivíduo 
nasceu. Os principais fatores determinantes que caracterizam uma maior ou menor ex-
pectativa de vida são os serviços de saneamento ambiental, alimentação, índice de vio-
lência, poluição, serviços de saúde, educação, situação socioeconômica, criminalidade, 
e poluição, entre outros. 

Os dados dos dois últimos censos mostram que, no Brasil, o aumento da esperan-
ça de vida ao nascer e a queda da fecundidade têm feito subir o número de idosos, que 
passou entre 2000 e 2010 de 14,4 milhões para 20,6 milhões. Em termos percentuais, a 
proporção de idosos na população geral subiu de 8,5% para 10,8%. Em compensação, no 
mesmo período, caiu o número de crianças e adolescentes de 40,1% para 32,8%. Apesar 
do avanço dos últimos tempos, a expectativa de vida ao nascer no país de acordo com o 
IBGE, é de 73 anos, sendo para a mulher 75,3 anos e para o homem 73,3 anos. 

Uma transformação demográfica desse tipo traz profundas consequências para 
cada um dos aspectos de vida individual, comunitária, nacional e internacional. Haverá 
mudanças significativas e novas demandas em todas as facetas da humanidade – sociais, 
econômicas, políticas, culturais, psicológicas e espirituais. 

Essa mudança demográfica deverá gerar diferentes problemas resultantes da rela-
ção entre o envelhecimento e o desemprego, a sustentabilidade dos sistemas de pensões, 
diferentes concentrações de idosos nas zonas urbanas e rurais, vivência de idosos em 
lares com várias gerações, exigindo, consequentemente, políticas públicas sustentáveis 
nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

O grupo de idosos que cresce mais rapidamente no mundo é o dos anciãos, isto é, 
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os que têm 80 anos ou mais de idade (em 2000 eram 70 milhões e em 2050 aumentarão 
mais de cinco vezes) e as mulheres idosas superaram os homens à medida que a idade 
cronológica aumenta. 

O Brasil, de um país jovem, passa de repente para uma mudança rápida na demo-
grafia de sua população, por idade e sexo devido ao comportamento da queda da taxa de 
fecundidade, mortes e migrações nos últimos 100 anos. 

Nas diferentes regiões do Brasil observa-se que essas mudanças na população ocor-
rem de forma desigual, passando de um regime demográfico de altas taxas de natalidade 
e mortalidade para outro, primeiramente, com baixa natalidade e mortalidade e, a seguir, 
baixa fecundidade, levando a um envelhecimento da população. 

Assim a proporção de jovens (menores de 15 anos) no Brasil que era no ano de 1940 
de 42,6% passou em 2010 para 24% e a proporção de idosos (de 60 anos ou mais) passou 
de 4,1% para 10,8% no mesmo período (IBGE, 2010). Este fenômeno vem ocorrendo no 
Brasil desde as décadas de 1950/1960. O crescimento do segmento idoso é maior (0,038), 
devendo atingir em 2015/2025 cinco vezes (0,043) superando o da população total (0,030 
para 0,08) respectivamente. 

A tabela 1 a seguir demonstra os percentuais de crescimento da proporção de idosos 
no Brasil entre os anos 2000-2010. 

Tabela 1
Comparação da distribuição da população idosa por idade no Brasil entre os Censos de 
2000 e 2010.

IDADE TOTAL 2000 TOTAL 2010 DIFERENÇAS

60 ANOS E MAIS 14.372.836 20.590.599 43,3%

60 – 64 anos 4.600.929 6.509.119 41,5%

65 – 69 anos 3.581.106 4.840.810 35,2%

70 – 74 anos 2.742.302 3.741,637 36,4%

75 – 79 anos 1.779.587 2.563.448 44,0%

80 – 84 anos 872.841 1.666.972 91,0%

85 – 89 anos 534.871 819.483 53,2%

90 – 94 anos 180.426 326.559 81,0%

95 – 99 anos 56.198 98.335 75,0%

100 anos e mais 24.576 24.236 - 1,4%

Fonte: IBGE, Censos 2000 e 2010. www.ibge.gov.br
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Os dados da tabela 1 demonstram que em breve teremos uma proporção maior de 
população mais envelhecida (80 anos e mais), ocorrendo este fenômeno, de forma dife-
renciada, nas cinco regiões do país e 26 estados brasileiros. Assim São Paulo, Santa Ca-
tarina e Rio Grande do Sul já têm taxas de fecundidade de 1,7 filhos por mulher, porque 
o processo de envelhecimento também depende da dinâmica da população mais jovem 
que pode crescer tão ou mais rapidamente do que a idosa. A região nordeste é a que pos-
sui a menor taxa de expectativa de vida em ambos os sexos, 70,4 anos, onde os homens 
com 66,9 anos e as mulheres com 74,1 anos e a região sul é a que possui a maior taxa em 
ambos os sexos, 75,2 anos, onde as mulheres com 78,7 anos e os homens com 71,9 anos. 

Nos países desenvolvidos o processo de envelhecimento da população ocorreu muito 
tempo depois de eles terem adquirido padrões elevados de vida, ou seja, primeiro ficaram 
ricos e depois envelheceram, enquanto que nos países da América Latina e Caribe estão 
ficando velhos antes de reduzirem as desigualdades sociais e econômicas assim como 
antes da implementação de políticas institucionais estratégicas para compensar os efeitos 
das desigualdades residuais, ao menos nas áreas sociais prioritárias de acesso aos servi-
ços de saúde, educação, de assistência e previdência social. Dessa forma, o processo de 
envelhecimento nestes países está ocorrendo no meio de economias frágeis, com níveis 
crescentes de pobreza, aumento das desigualdades sociais e econômicas, violência e com 
reduzidas oportunidades de acesso à rede de serviços e recursos públicos coletivamente 
financiados. 

Atualmente, em decorrência do aumento do processo de envelhecimento da popu-
lação idosa e de sua longevidade vem aumentando no mundo e especialmente nos países 
em desenvolvimento, a feminilização da mulher. Apesar das mulheres viverem mais, elas 
estão mais expostas à violência doméstica e discriminação no acesso à educação, renda, 
alimentação, trabalho, salário compatível, cuidado da saúde, heranças, medidas de segu-
rança social e poder político. Dessa forma resulta daí maior possibilidade de serem pobres 
e de apresentarem nas idades mais longevas incapacidades múltiplas e problemas de saúde. 

É importante lembrar que há diferenças na expectativa de vida entre homens e 
mulheres, culturalmente diferenciados entre brancos, negros e indígenas, ou seja, por 
exemplo, no Brasil, uma pessoa negra nascida em 2000 viverá, em média, 5,3 anos menos 
que uma branca. Apesar da esperança de vida ser maior nas mulheres, elas são altamente 
vulneráveis à pobreza, viuvez e isolamento social, além de exercerem ainda um impor-
tante papel social, o de ser responsável e cuidadora da família. 

O Rio Grande do Sul, segundo o IBGE, é o primeiro estado brasileiro em número 
proporcional de idosos (13,6%) de acordo com o último censo e o segundo em expectativa 
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de vida (75,5 anos ao nascer para ambos os sexos) sendo que os homens vivem menos 
(72,6 anos) e as mulheres vivem mais (79,1 anos). 

A tabela 2 a seguir evidencia os percentuais de aumento da proporção de idosos no 
estado no período de 2000-2010 segundo o IBGE.

Tabela 2
Comparação da distribuição da população idosa no Rio Grande do Sul entre os Censos 
de 2000 e 2010

IDADE TOTAL 2000 TOTAL 2010 DIFERENÇAS

60 ANOS E MAIS 1.065.484 1.459.597 37,0 %

60 – 64 anos 332.397 464.984 39,9%

65 – 69 anos 269.936 343.579 27,4%

70 – 74 anos 204.755 262.045 28,0%

75 – 79 anos 130.656 187.088 43,2%

80 – 84 anos 75.241 119.073 58,3%

85 – 89 anos 36.737 55.982 52,4%

90 – 94 anos 11.426 20.619 80,5%

95 – 99 anos 3.223 5.188 61,0%

100 anos e mais 1.313 1.039 -20,9%

Fonte: IBGE, Censos 2000 e 2010. www.ibge.gov.br

Os dados sobre a distribuição da população idosa do Rio Grande do Sul por faixa 
etária e sexo apresentados na tabela 3, indicam que a sobrevida da mulher é superior à 
do homem, que essa diferença aumenta à medida que a idade avança e que o número de 
idosos com idade acima de 75 anos e mais ganha evidência na distribuição da população 
idosa, destacando-se a faixa etária dos longevos (90 anos e mais). Isto nos impõe enorme 
responsabilidade em criar melhores condições sociais e políticas públicas adequadas 
capazes de dar respostas às necessidades dos idosos e de suas famílias.
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Tabela 3
Distribuição da população idosa do Rio Grande do Sul por idade e sexo em 2010

Faixa Etária N (%) Homens Mulheres

60 a 64 anos 464.984 31,9% 217.076 247.908

65 a 69 anos 343.579 23,5% 155.838 187.741

70 a 74 anos 262.045 18,0% 112.895 149.150

75 anos ou mais 388.989 26,7% 141.661 247.328

Fonte: CENSO-IBGE, 2010. www.ibge.gov.br

Segundo o IBGE, das capitais brasileiras, Porto Alegre (tabela 4) se destaca com as 
maiores proporções de idosos com mais de 65 anos superando o Rio de Janeiro tradicio-
nalmente reconhecido como capital com proporção maior de população idosa. 

Tabela 4
Distribuição da população idosa dos municípios do estudo por idade e sexo em 2010

Município Faixa Etária n (%) Homens Mulheres

Porto Alegre 60 a 64 anos 64.300 30,3 26.832 37.468

65 a 69 anos 47.324 22,4 19.073 28.251

70 a 74 anos 36.952 17,4 14.032 22.920

75 a 79 anos 28.625 13,5 9.998 18.627

80 anos e mais 34.695 16,4 10.050 24.645

Gravataí 60 a 64 anos 10.194 37,6 4.833 5.361

65 a 69 anos  6.691 24,7 3.015 3.676

70 a 74 anos  4.412 16,3 1.891 2.521

75 a 79 anos  2.952 10,9 1.151 1.801

80 anos e mais 2.836 10,5 887 1.949

Bento 
Gonçalves

60 a 64 anos 4.427 32,6 2.135 2.289

65 a 69 anos 3.107 22,9 1.428 1.675

70 a 74 anos 2.287 16,9 989 1.291

75 a 79 anos 1.865 13,7 711 1.040

80 anos ou mais 1.881 13,9 617 1.264

Fonte: CENSO-IBGE, 2010. www.ibge.gov.br
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Dos três municípios onde o estudo foi realizado Porto Alegre é o maior deles, com 
uma população total de 1.409.351 habitantes e destes, 211.896 (15%) das pessoas tem 
60 anos e mais. 

Além das condições socioeconômicas, é preciso também levar em consideração a 
heterogeneidade dessa população (idosos “jovens”, idosos, e “muito velhos”, hígidos e 
fragilizados), fazendo com que a variabilidade das condições de saúde entre eles, resultante 
da interação entre fatores genéticos (cor, raça e gênero), ambientais e sociais acumulados 
ao longo da vida, seja maior do que a observada em qualquer outra faixa etária.

O processo de envelhecimento traz consigo, simultaneamente, aumento alarmante dos 
fatores de risco e de comorbidades, especialmente como as doenças crônico-degenerativas 
(HAS, DCV, DM; doenças osteomusculares (artroses, osteoporose e artrites); câncer; e 
doenças neuropsiquiátricas (transtornos mentais, depressão, demências), acrescidas das 
grandes síndromes geriátricas (imobilidade, instabilidade postural, insuficiência cerebral, 
incontinência urinária e/ou fecal e iatrogenia). 

No Brasil, um terço dos indivíduos que chegam aos 70 anos apresenta doenças 
crônicas degenerativas não transmissíveis e pelo menos 20% desses idosos terá algum 
grau de incapacidade associada, implicando diminuição da capacidade física e restrições 
à autonomia e à independência. 

No entanto, esses problemas de saúde ainda são pouco considerados no planejamento 
das ações pelo Sistema de Saúde, tanto no âmbito da prevenção e promoção, como no 
da assistência e reabilitação. 

Por outro lado, as novas tecnologias que nos permitem a manutenção e o prolon-
gamento da vida humana nos colocam frente a novos desafios quanto à prevenção e 
promoção da saúde por parte de todos os atores que atuam no setor. Um destes desafios 
consiste na mudança da cultura, principalmente por parte do usuário, de que a prevenção 
clínica em saúde para homens e mulheres é primordial para a garantia da qualidade de 
vida. Esta será assegurada se o usuário adotar medidas de prevenção, comportamento 
ativo e estilo de vida adequado.

Este envelhecimento da população levanta várias questões fundamentais para os 
formuladores de políticas. Como ajudar as pessoas a permanecerem independentes e 
ativas à medida que envelhecem? Como encorajar a promoção de saúde e as políticas 
de prevenção? Como equilibrar o papel da família e do Estado em termos de assistência 
àqueles que necessitam de cuidados à medida que envelhecem? Como reconhecer e apoiar 
o papel importante que as pessoas mais velhas desempenham no cuidado aos outros?

O envelhecimento da população é um dos maiores trunfos da humanidade e também 
um grande desafio para os governantes
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) argumenta que os países podem custear 
o envelhecimento se os governos, as organizações internacionais e a sociedade civil im-
plementarem políticas e programas de “envelhecimento ativo” que melhorem a saúde, 
a participação e a segurança dos cidadãos mais velhos. Em todos os países, e especial-
mente nos países em desenvolvimento, medidas para ajudar pessoas mais velhas a se 
manterem saudáveis e ativas são uma necessidade, não um luxo. Se quisermos que o 
envelhecimento seja uma experiência positiva, uma vida mais longa deve ser acompa-
nhada de oportunidades contínuas de saúde, participação e segurança. A OMS adotou 
o termo “envelhecimento ativo” para expressar o processo de conquista dessa visão. O 
envelhecimento ativo é o processo de otimização das oportunidades de saúde, participação 
e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas 
ficam mais velhas. Aplica-se tanto a indivíduos quanto a grupos populacionais. Permite 
que as pessoas percebam o seu potencial para o bem-estar físico, social e mental ao longo 
do curso da vida, e que essas participem da sociedade de acordo com suas necessidades, 
desejos e capacidades; ao mesmo tempo propicia proteção, segurança e cuidados adequa-
dos, quando necessários. O termo “ativo” refere-se à participação contínua nas questões 
sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis, e não somente à capacidade de estar 
fisicamente ativo ou de fazer parte da força de trabalho. O objetivo do envelhecimento 
ativo é aumentar a expectativa de uma vida saudável e a qualidade de vida para todas as 
pessoas que estão envelhecendo, inclusive as que são frágeis, fisicamente incapacitadas 
e que requerem cuidados. O termo “saúde” refere-se ao bem-estar físico, mental e social, 
como definido pela OMS. Por isso, em um projeto de envelhecimento ativo, as políticas 
e programas que promovam saúde mental e relações sociais são tão importantes quanto 
aquelas que melhoram as condições físicas de saúde.

Manter a autonomia (habilidade de controlar, lidar, tomar decisões pessoais sobre 
como se deve viver diariamente, de acordo com suas próprias regras e preferências) e 
independência (habilidade de executar funções relacionadas à vida diária, isto é, capa-
cidade de viver independentemente na comunidade com alguma ou nenhuma ajuda de 
outros) durante o processo de envelhecimento é uma meta fundamental para indivíduos 
e governantes.

A abordagem do envelhecimento ativo baseia-se no reconhecimento dos direitos 
humanos das pessoas mais velhas e nos princípios de independência, participação, dig-
nidade, assistência e auto-realização estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. 
Assim, o planejamento estratégico deixa de ter um enfoque baseado nas necessidades 
e passa a ter uma abordagem baseada em direitos, o que permite o reconhecimento dos 
direitos dos mais velhos à igualdade de oportunidades e tratamento em todos os aspectos 
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da vida à medida que envelhecem. Essa abordagem apoia a responsabilidade dos mais 
velhos no exercício de sua participação nos processos políticos e em outros aspectos da 
vida em comunidade.

2 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acreditamos que quando as políticas sociais de saúde, mercado de trabalho, emprego 
e educação apoiarem o envelhecimento ativo, teremos muito provavelmente menos mortes 
prematuras em estágios da vida altamente produtivos, menos doenças, menos incapaci-
dades associadas às doenças crônico-degenerativas na velhice, mais pessoas com uma 
melhor qualidade de vida,mais indivíduos participando ativamente nos aspectos sociais, 
culturais, econômicos e políticos da sociedade, em atividades remuneradas ou não, e na 
vida doméstica, familiar e comunitária e muito menos gastos com tratamentos médicos 
e serviços de assistência médica. Em relação aos gastos públicos cada vez maiores com 
assistência médica, alguns dados disponíveis indicam que a velhice em si não está asso-
ciada ao aumento das despesas médicas. O que encarece os gastos são as deficiências e a 
saúde precária, frequentemente associadas à velhice. Se as pessoas envelhecerem com uma 
saúde melhor, as despesas médicas provavelmente não aumentarão de modo tão rápido.

A abordagem do envelhecimento ativo proporciona uma base para o desenvolvi-
mento de estratégias locais, nacionais e globais sobre a população que está envelhecen-
do. A reunir os três pilares para a ação de saúde, participação e segurança, oferece uma 
plataforma para uma construção consensual que abrange as preocupações de diversos 
setores e de todas as regiões. As propostas de políticas e as recomendações são de pouca 
utilidade, a não ser que ações subsequentes sejam implementadas. A hora de agir é agora.



“Objetos Sonoros” – Cerâmica
Estudantes das Turmas T4, T5 e T6
Aula de Cerâmica – Artes na EPA
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33 MATRIMÔNIO IGUALITÁRIO:
Um olhar à problemática da violação 
dos direitos humanos e dos casais
de fato286

Heber Fabián Sandoval Díaz287

Tradução de Karina dos Santos Silveira

Resumo:
O progresso no respeito aos Direitos Humanos e o fortalecimento de instituições que resguardam 
esses direitos nos fizeram chegar a uma época em que não é mais possível validar instrumentos que os 
reprimam. Neste artigo, veremos como, no caso do México, após uma das mais importantes reformas 
constitucionais sobre Direitos Humanos, surgiram solicitações de casais do mesmo sexo para que 
tenham reconhecidos, com igualdade, os mesmos direitos dos casais heterossexuais. A necessidade 
de regulamentar o casamento igualitário vai além do desejo dos casais gays de terem acesso a ins-
trumentos jurídicos que protejam um modelo de família. As crianças e adolescentes que vivem com 
essas famílias também são, na maioria dos casos, atingidas pela discriminação.

Palavras-chave:
Casamento igualitário, direitos humanos, casamento gay, discriminação, comunidade LGBTT, 
uniões de fato.

286  Advertência: Não espere encontrar, a verdade é que não há uma só verdade, por isso, é possível que as 
perguntas se apresentem sem respostas; o tema se está discutindo, atualmente, no marco de toda uma trans-
formação a nosso Sistema Jurídico; por isso é comum ver que, no mais democrático e doutrinal debate pleno 
da Suprema Corte de Justiça da Nação, nossos Ministros controvergem ou reconheçam que estão mudando 
de critérios. O que realmente importa é que se coloque na mesa de discussão estes temas, com a franqueza e 
maturidade necessária para compreender aquela frase que disse o célebre Benito Juárez “El respeto al derecho 
ajeno es la paz”.

287  É Juiz de Garantia no Sistema Penal Acusatório na Cidade de Juárez, Chihuahua, atualmente comissio-
nado como Diretor do Centro de Formação e Atualização Judicial do Supremo Tribunal de Justiça. Publicou 
teses “Pacto Civil de Solidariedade e sua viabilidade no Estado de Chihuahua”. As opiniões e conclusões aqui 
expostas são resultado de uma investigação de mais de 10 anos e se apresenta a título pessoal e como acadê-
mico, sem que de nenhuma maneira possa entender-se que se fala em representação a alguma instituição ou 
poderes do Estado.
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Na época atual, nenhum Estado que se diga democrático e de direito poderia negar a 
importância de reconhecer os Direitos Humanos, de respeitá-los, promovê-los e defendê-los.

Por isso, nas seguintes linhas tentarei fazer ver o grave fato de que na maioria dos 
países se discriminam alguns cidadãos ao negar-lhes direitos que a outros são reconheci-
dos. Pois a falta de regulação e proteção aos direitos das pessoas que integram famílias 
“não tradicionais”288 gera a violação sistematizada aos Direitos Humanos dos membros 
destas, especificamente ao direito à igualdade e à proibição de discriminação, o direito a 
vida privada e direito à vida familiar.

Antes de continuar, quero reconhecer que em matéria de Direitos Humanos há 
muitos outros temas pendentes e que também devem atender-se; mas ao falar de matri-
mônio igualitário289 permitimos que se atenda uma problemática que, para resolver-se, só 
necessita um pouco de tolerância e entendimento, pois as razões que tradicionalmente se 
expõem para proibi-lo já foram suficientemente examinadas e superadas.

Além disso, o progresso a respeito dos direitos humanos e o fortalecimento dos 
organismos que os protegem nos têm levado a uma época em que não se podem validar 
as condições que os reprimam; por isso, veremos como no caso do México, a raiz de uma 
das mais importantes reformas constitucionais290, está considerando solicitações de regis-
tro de matrimônio de casais homossexuais e como se discute nestes momentos a maneira 
em que deve resolver-se a problemática que se gera por falta de regulação na matéria.

Nesta ordem de ideias, teremos a oportunidade de expor de que maneira estão sen-
do violados os Direitos Humanos dos casais do mesmo sexo e dos meninos e meninas 
membros das famílias homoparentais ou não tradicionais.

Entendo que o tema é delicado de abordar em todos os setores da sociedade, mas 
veremos que a mudança começou há vários anos e isso é o que facilita o progresso, não 

288  Por fazer a comparação com a tradicional unidade doméstica constituída por um homem, uma mulher 
e os filhos destes, sejam próprios ou adotivos.

289  Conforme discussões de temas que se consideram polêmicos há poucos anos se vão construindo conceitos 
mais adequados ao entendimento dos fenômenos sociais; em particular caso, término do matrimônio igualitário 
se refere ao matrimônio entre pessoas do mesmo sexo, matrimônio gay, matrimônio homossexual; no entanto 
é comum que também encontremos referências a casais de fato ou uniões civis.

290  Publicadas no Diário Oficial da Federação dos dias seis e dez de junho de 2011, a maneira de entender a 
proteção dos Direitos Humanos em virtude destas reformas, ocasionaram que, por acordo do Pleno da Suprema 
Corte de Justiça da Nação datado de 29 de agosto do mesmo ano, na terça de 4 de outubro, formalmente iniciou 
no México a Décima Época do Seminario Judicial da Federação.
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permitamos que os prejuízos sigam prejudicando as pessoas ao impedir-lhes o pleno 
exercício de seus direitos.

2 BREVES ANTECEDENTES DA REGULAÇÃO DO MATRIMÔNIO 
HOMOSSEXUAL 

Em 1989, Dinamarca foi o primeiro país a aceitar legalmente a união entre pessoas do 
mesmo sexo. Desde então, várias nações estão discutindo e, em muitos casos, aprovando 
distintas reformas em seus sistemas legais para brindar o reconhecimento e proteção por 
parte do Estado a este tipo de relação.

Sem que constitua o ponto forte de uma reforma social, no México diversas legis-
laturas locais também estão considerando a possibilidade de expedir leis que, como a das 
Sociedades de Convivência aprovada pela Assembleia Legislativa do Distrito Federal 
em 11 de novembro de 2006, se identifica com o matrimônio homossexual, ou no caso 
de Coahuila que estabeleceu o Pacto Civil de Solidariedade. Posteriormente, no mês de 
dezembro de 2009, no Distrito Federal, se reformam os artigos 146 e 391 do Código Civil 
para estabelecer o matrimônio entre pessoas do mesmo sexo291.

O progresso no reconhecimento de direitos a grupos minoritários ou socialmente 
vulneráveis ocorre principalmente em países considerados de primeiro mundo. O elemento 
comum em todos eles é que respondem a uma queixa de uma sociedade minoritária mas 
bem organizada. A raiz do movimento gay foi ganhando força e foram reconhecendo-
-se os direitos dos homossexuais, mas nos últimos anos do século XX se manifestou a 
necessidade de que o Estado proporcione proteção em vários direitos políticos que até 
então se haviam deixado de reconhecer: os homossexuais exigiam que lhes concedes-
sem os direitos que casais heterossexuais têm através do matrimônio. O assunto tomou 
importância não pelas petições que se faziam, mas sim porque as possibilidades de que 
se cumprissem se viam factíveis em alguns países do ocidente. 

Deste modo os diversos grupos interessados, tanto no reconhecimento de direitos 
civis e familiares aos casais homossexuais como aqueles que desejam manter o estado 
das coisas, tiveram que negociar e chegar a pontos médios que, se bem não satisfazem 
a nenhum ao menos logram criar um ambiente de tranquilidade e satisfação cidadã. 
Referimo-nos, pois, ao “reconhecimento de uniões de fato” que iniciou em vários países 
ocidentais, a importância da terminologia que se usou – e se segue usando, como é o caso 

291  Esta reforma foi magistralmente debatida na Suprema Corte de Justiça da Nação mediante da Ação de 
Inconstitucionalidade 2/2010 (http://www.scjn.gob.mx/PLENO/ver_taquigraficas/ago2.pdf) 
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da “sociedade de convivência” – frente ao matrimônio é muito importante, neste senti-
do, tem-se considerado que já nos instrumentos internacionais de proteção aos direitos 
universais outorgam o direito ao matrimônio a todas as pessoas, contudo, a ambiguidade 
que se gera ao não precisar se o matrimônio é um direito exclusivo dos casais heterosse-
xuais exige uma interpretação dos órgãos de vigilância de tais acordos internacionais. O 
certo é que, até agora, não se atreveram a realizá-lo, e tampouco, os representantes das 
comunidades beneficiadas se mostram interessados em que se façam. A razão que se tem 
considerado é que neste momento da história é crítico um pronunciamento desta natureza, 
já que “se colocaria em risco o papel dos organismos protetores de Direitos Humanos” 
(Pérez Contreras, 2006: 781).

Neste panorama, algumas legislações locais dos Estados Unidos começam a reco-
nhecer as “uniões de fato”, como uma forma de outorgar certos benefícios e direitos aos 
casais homossexuais, sem que esta figura conceda os mesmos efeitos jurídicos que se 
contraem no matrimônio. E como uma vitória anima a seguir lutando, a comunidade gay 
se orgulhou quando em janeiro de 2001 se celebrou o primeiro matrimônio homosse-
xual no Canadá, onde o país reconheceu a união de Kevin Bourassa e Joe Varnell como 
um matrimônio legalmente constituído com os direitos e obrigações inerentes. Semanas 
mais tarde, na Holanda, aprovaram-se os matrimônios homossexuais e se celebrou uma 
cerimônia múltipla, na qual contraíram núpcias três casais de homens e um de mulheres.

Desde então tem se ventilado um sem fim de críticas em torno ao matrimônio 
gay, assinalando as implicações econômicas e fiscais que em alguns países pode ter a 
opção da igreja (principalmente a Católica), a forma em que o direito internacional deva 
responder aos casos e possíveis conflitos que surjam dos matrimônios homossexuais e, 
principalmente, as possibilidades de adoção e as consequências que os filhos teriam se 
criados por um casal homossexual.

Sobre este último é importante assinalar que o cuidado e criação de crianças em uni-
dades domésticas de homossexuais são uma realidade maior do que poderia imaginar-se, 
em 1988, um estudo da American Bar Association determinou que cerca de dez milhões 
de crianças vivem em três milhões de lares homossexuais (Houlgate, 1999: 83); mas 
abrir as portas à adoção plena por parte de casais homossexuais não significa que se dê 
uma recuperação nas adoções, porque os requisitos para a adoção, incluindo aos casais 
heterossexuais, são muito difíceis de cumprir, o processo é devagar, e a maioria dos ca-
sais desiste de seu desejo ou é desqualificada, contudo, apesar das discussões morais em 
torno da adoção, os estudos científicos mais sérios têm determinado que a “convivência 
de menores de idade com casais homossexuais não afeta seu desenvolvimento emocional 
e psicológico” e são conclusivos em que “as atitudes de mãe e pais homossexuais são 
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equivalentes às de mães e pais heterossexuais; o desenvolvimento psicológico e o bem 
estar emocional dos meninos e meninas criados por pais gays ou mãe lésbicas são com-
paráveis aos de meninas e meninos criados por pais heterossexuais; a orientação sexual 
é irrelevante na formação de vínculos afetivos dos meninos ou meninas com seus pais; a 
orientação sexual da mãe ou do pai não afeta o desenvolvimento das crianças em matéria 
de gênero com respeito a seu sentido de si mesmos como homens e mulheres e/ou sua 
orientação sexual e os meninos e meninas de pais homossexuais não são mais afetados 
pelo estigma social que outras crianças”292. 

Mas além de especulações, deve-se atender à realidade que, como mencionamos, 
existem muitas unidades domésticas de homossexuais criando e educando crianças, e 
isto é possível porque os homossexuais podem ter filhos próprios, ainda que geralmente 
ignorássemos isto. São cada vez mais as lésbicas que participam de inseminação artificial, 
e ainda que isto solucione o problema da ausência de filhos no lar, seguem deixando la-
cunas na lei quando o casal da mãe não tem o pátrio poder. Ante estas questões, podemos 
fazer-nos as seguintes perguntas: São famílias as constituídas por casais homossexuais? A 
legalização do matrimônio gay altera o conceito de família? Antes de responder convém 
que sigamos revisando mais algumas questões sobre o matrimônio gay, do qual podemos 
dizer que sua legalização tem respondido a uma realidade social, dentro de uma comuni-
dade que se move, cresce e muda rapidamente, em sua cultura e necessidades. No entanto, 
a aceitação e assimilação destes casos não são simples, mas dentro dessa complexidade 
se começam a suscitar problemas legais e judiciais, rompendo paradigmas293.

3 CONTROLE DE COVENCIONALIDADE, UMA FORMA DE EXERCITAR 
DIREITOS QUE NÃO ESTÃO RECONHECIDOS NA LEI?

O tema, como já se tem manifestado, é muito novo ao menos no México, ou quiçá 
mais que novidade é a seriedade com a que agora se trata e de que maneira se vê eviden-
ciada a mudança de paradigma.

Quando em junho de 2011 no México se aprovaram as Reformas à Constituição 
em matéria de Direitos Humanos e Proteção, e depois das discussões da Suprema Corte 

292  Conclusão dos peritos considerados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em sentença do 
Caso Atala Riffo y niñas vs Chile, del 24 de febrero de 2012 (http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
seriec_239_esp.pdf). 

293  O próprio Ministro Presidente Juan Silva, em seu discurso de 4 de outubro de 2011, expôs como me-
diante às mudanças paradigmáticas se forma jurisprudência.
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de Justiça da Nação nas sessões de 12 e 14 de Julho de 2011, se iniciou todo um pro-
cesso de reflexão, debate e capacitação dos órgãos do Estado em matéria de Direitos 
Humanos, o certo é que temos visto desde então interessantes debates do nosso órgão 
máximo da administração da justiça e discussões e reformas legislativas, muitas delas 
quiçá orientadas à justiça militar, mas não podia passar despercebida da urgência real de 
regular as relações de fato e que, desde a ótica dos Direitos Humanos, como o veremos 
na continuação, estão sendo gravemente discriminadas ao negar-lhes o acesso ao exer-
cício pleno de seus Direitos.

Recordemos que, nessa base, todas as autoridades devem realizar o chamado Con-
trole de Convencionalidade, o que tem representado uma das principais mudanças destes 
novos paradigmas para as autoridades jurisdicionais, pois agora se entende que “TODOS 
OS TRIBUNAIS SÃO DIREITOS HUMANOS”294. 

É neste contexto em que se tem apresentado algumas solicitações de matrimônio 
entre pessoas do mesmo sexo ante o Registro Civil do Estado de Oaxaca, no México, e 
que ao acudir o amparo tem sido resolvido em diversos sentidos295; o que tem originado 
que a Suprema Corte de Justiça da Nação atualmente discuta sobre estas resoluções, 
cabe destacar que as razões para exercer a faculdade de atração, vão mais além das con-
siderações substantivas derivadas dos direitos das minorias ressaltando a importância de 
atender, quiçá desde uma nova ótica, as omissões legislativas. 

Por isso, de não exercer-se a faculdade de atração, se deixaram de examinar questões 
de especial entidade jurídica sobre as que não existem jurisprudência definida, como são 
as relativas a determinar se a redação atual do artigo 103 constitucional, permite a proce-
dência do juízo de amparo contra omissões legislativas, se o juízo de amparo, intentado 
contra das mesmas, antes das reformas constitucionais publicadas no Diário Oficial da 

294  Se recomenda dar leitura as seguintes tesis do Pleno da SCJN: P. LXVIII/2011, [TA]; 10a. Época; Ple-
no; S. J. F. y su Gaceta; Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1; Pág. 551, con rubro “PARÁMETRO PARA 
EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.” 
; P. LXVII/2011(9a.), [TA]; 10a. Época; Pleno; S. J. F. y su Gaceta; Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1; 
Pág. 535M CON RUBRO “CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE 
CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.

295  A Sentença que protegeu 24/2012 do juizado do Primeiro Distrito no Estado de Oaxaca sobresee ao juizo 
em razão de que se trata de uma omissão legislativa; no mesmo sentido resolveu o Juizado Quarto de Distrito 
de tal entidade, no juízo de proteção 1072/2011, o que originou que ao apresentar-se o recurso de revisão, à 
Suprema Corte de Justiça da Nação exercera sua faculdade de atração; por sua parte, no Juizado Segundo de 
Distrito no juízo 1143/2011, concedeu o amparo para que não se aplique o artigo 143 do Código Civil desta 
entidade e assim autorizar o matrimônio de um casal do mesmo sexo.
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Federação, de seis de junho de dois mil e onze, é ou não procedente, e em seu caso, quais 
seriam os efeitos do juízo de amparo se por um lado, o artigo 80 da Lei de Amparo orde-
na restituir ao queixoso no pleno gozo da garantia individual violada e, por outro lado, o 
artigo 76 do próprio ordenamento, em concordância com o que estabelecia o artigo 107, 
inciso II da Constituição, consagra o princípio de relatividade. 

Do mesmo modo, se deixaria de analisar se o artigo 4° da Constituição Política dos 
Estados Unidos Mexicanos protege ou não as famílias homoparentais; se o artigo 30 da 
Carta Magna somente refere ao matrimônio ente heterossexuais, e se ele transcende ou 
não a proteção da família a que alude o citado artigo 4º.

Circunstância que resta transcendente porque se bem não passa inadvertido que 
ao resolver a ação de inconstitucionalidade 2/2012, o Pleno desta Suprema Corte teve 
oportunidade de pronunciar-se sobre alguns destes temas, e inclusive emitiu os critérios 
que levam por categoria: 

•	 “Família. “Sua proteção constitucional compreende a formada por casais do mesmo 
sexo (homoparentais).”

•	 “Matrimônio. “A constituição política dos Estados Unidos Mexicanos não alude 
a dita instituição civil nem refere um tipo específico de família, com base em qual 
possa afirmar-se que esta se constitui exclusivamente pelo matrimônio entre um 
homem e uma mulher.” 

•	 Matrimônio. “A existência de diversas formas de reconhecimento legal das uniões 
entre pessoas do mesmo sexo, não impede a ampliação do conceito daquele para 
compreender tais uniões.”

•	 Matrimônio a “potencialidade” da reprodução não é uma finalidade essencial da-
quela instituição” 

•	 “Matrimônio não é um conceito imutável”

Também o é que tais critérios somente constituem teses isoladas, em tanto que 
o decidido nelas não alcançou uma maioria qualificada, o qual implica que ao não ser 
obrigados, é necessário seguir pronunciando-se sobre o tema.

Deste modo, como assinalamos, o necessário de atrair o presente assunto, deriva da 
própria natureza dos temas que advertem, e que podem servir de base para que este Alto 
Tribunal, como supremo intérprete da Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos, 
pode ir definindo os critérios relativos, pois se estima que os problemas jurídicos que no 
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caso se firmam, dada sua relevância e complexidade, requerem de um pronunciamento do 
Máximo Tribunal do País: de tal sorte que o critério que chegue a sustentar-se no assunto 
é transcendente, pois repercutirá de maneira excepcional na adoção de casos futuros.

Em efeito, as questões em disputa, para efeitos da interpretação constitucional, 
revestem com já foi dito, temas de capital importância e transcendência para a ordem ju-
rídica nacional, pois do pronunciamento que se faça ao resolvê-los, dependerá a solução 
de outros semelhantes.

Portanto, a problemática levantada, por si só, distingue e faz especial o recurso de 
revisão referente do que se solicita se exerça a faculdade de atração, fazendo necessaria-
mente a intervenção desta Suprema Corte de Justiça da Nação para decidir o conteúdo 
essencial e os direitos que nele estão implicados.

Em tal virtude, esta primeira sala estima que ao tratar-se de um assunto no qual te-
riam que definir-se os temas antes de apontados, se satisfaz os requisitos de importância 
e transcendência para a procedência do exercício da faculdade de atração. (Resolución 
de la Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 125/2012 hecha por el Ministro 
Jorge Mario Pardo Rebolledo)

O problema que basicamente se deve abordar neste debate, em minha opinião, é 
que com independência dos critérios anteriores respectivos às omissões legislativas, os 
Direitos Humanos se devem reconhecer e proteger e nesta época se faz urgente que se 
reconheçam os Direitos das famílias não tradicionais. Na continuação seguiremos as 
análises que a Corte Interamericana de Direitos Humanos realiza nas considerações da 
sentença Atala Riffo vs Chile, onde claramente se estabelece como se violentam os Di-
reitos à igualdade e à proibição de discriminação, o direito à vida privada e direito à vida 
familiar; se bem o caso de referência se trata de um processo de tutela, as considerações 
fáticas, científicas e jurídicas no marco dos Direitos Humanos, não deixam matéria a mais 
discussão ao evidenciar que se violentam os direitos humanos da comunidade LGTTB296 
quando se executam atos discriminatórios por parte do Estado, e que “dentro da proibição 
de discriminação por orientação sexual se devem incluir, como direitos protegidos, as 
condutas no exercício da homossexualidade”.

Sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Atala Riffo e me-
ninas vs. Chile, 24 de fevereiro de 2012: 48 nos permite contemplar como um direito 
fundamental das pessoas nosso projeto de vida e família, e que se a orientação sexual é 
um componente essencial da identidade da pessoa, não é razoável que na atualidade se 
está limitando aos membros da comunidade LGTTB o acesso e pleno exercício de seus 

296  São siglas para designar a comunidade de Lésbicas, Gays, Trasvestis, Transgêneros e Bissexuais.
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direitos, e que são reconhecidos aos heterossexuais nos temas de matrimônio e família; de 
igual maneira, se deixa bem claro a importância do direito à vida privada e vida familiar 
ao destacar que Convenção Americana de Direitos Humanos em seu artigo 11 proíbe toda 
interferência arbitrária ou abusiva na vida privada das pessoas, precisando que a vida pri-
vada é um conceito amplo no qual se compreende, entre outros âmbitos protegidos, a vida 
sexual e o direito a estabelecer e desenvolver relações com outros seres humanos (53).

Ademais, e é o mais grave, a sentença de referência nos faz ver como também se 
violentam direitos fundamentais dos meninos e meninas que vivem dentro de famílias 
homoparentais, e por isso ao resolver a causa, se destaca que as meninas e meninos não 
podem ser discriminados em razão de suas próprias condições e tal proibição se estende 
além das condições de seus pais ou familiares, como pode ser a orientação sexual (51).

Então, de resolver-se seguindo a mesma linha de proteção aos Direitos Humanos 
que se estabeleceu na Ação de Inconstitucionalidade 2/2010 e o que nos ilustra a refe-
rida sentença Atala Riffo vs. Chile, é possível que se reconheça o Direito dos casais do 
mesmo sexo de contrair matrimônio e todos os direitos inerentes; então, se fará neces-
sário um debate mais profundo e generalizado em nível Nacional para que se resolva a 
problemática da forma mais adequada, pela legislação, de não ser assim, serão as reso-
luções judiciais as que estarão protegendo os direitos, no entanto, não devemos ignorar 
que a obrigação de zelar por Direitos Humanos é de todas as autoridades e enquanto 
não se atenda a uma realidade social e não se regule a favor dos melhores direitos e ao 
adequado exercício deles, então os Estados estão faltando a sua principal obrigação ante 
a comunidade internacional e antes seus cidadãos; e, como se tem dito, de não atender-
-se por legislação, seguirão apresentando-se solicitações para que se resolva o problema 
mediante resoluções jurisdicionais.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Devemos estar atentos à maneira em que se resolva no México a questão do matri-
mônio igualitário, e o rumo que tomem neste país as instituições que protegem os Direitos 
Humanos e como se pode fortalecer o pleno exercício por parte dos grupos minoritários.

Parece-me que os argumentos já têm sido suficientemente analisados, não há muito 
que discutir se se trata de mostrar um verdadeiro e pleno exercício dos Direitos Huma-
nos à vida privada, à vida familiar, à igualdade e à não discriminação; pois, “a igualdade 
não é um bom fato senão um valor estabelecido precisamente ante o reconhecimento da 
diversidade humana” (Facio, 2009: 67).
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Não esperemos que cheguem sentenças de Tribunais Constitucionais ou de Direitos 
Humanos, a melhor maneira de dar certeza jurídica e não discriminar neste caso é me-
diante uma reforma à lei em relação à figura do matrimônio, e se bem que as instituições 
de figuras afins como Pacto Civil de Solidariedade ou Sociedade de Conveniência podem 
resolver a falta de proteção de direitos, o certo é que seguem discriminando, por isso, 
deve regular-se em termos de matrimônio igualitário.
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34 O ESPAÇO DA RUA COMO 
POSSIBILIDADE DE EDUCAÇÃO PARA 
CIDADANIA: Experiências da equipe de 
abordagem social do CREAS Centro, 
Ilhas, Humaitá e Navegantes no 
atendimento à população adulta em 
situação de rua

Patrícia Mônaco Schuler297

Lucimar Rodrigues de Souza298

Resumo:
O artigo em questão aborda um fenômeno contemporâneo e desafiador: adultos em situação de rua 
e as possibilidades de enfrentamento desta violação de direitos a partir de uma ação específica da 
Assistência Social denominada abordagem social. A cidade é Porto Alegre e mais especificamente 
o bairro centro da cidade, onde se concentra grande parte da população. Busca-se definir o concei-
to de população em situação de rua, os indicadores (legislações, pesquisas, planos) que norteiam e 
embasam as práticas da abordagem social e, por fim, apresenta ações da equipe do CREAS que vem 
ressignificando o espaço da rua.

Palavras-chaves: 
Assistência social, adultos em situação de rua, trabalho em rede, educação cidadã.

1 INTRODUÇÃO

Em maio de 2010, Porto Alegre implanta no município os serviços tipificados e 

297  Professora da Secretaria de Educação do Município de Porto Alegre, cedida para Fundação de Assistên-
cia Social e Cidadania. Especialista em Psicologia Social pela UFRGS. Técnica de Referencia da Abordagem 
Social. Contato: pschuler@fasc.prefpoa.com.br

298  Assistente Social, Coordenadora do CREAS Centro, Ilhas, Humaitá e Navegantes. Especialista em 
Analise de Praticas de Serviço Social pela Unisinos. Contato: lucimar@fasc.prefpoa.com.br
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ordenados pelo Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Em 2008 um estudo feito 
pela PUCRS aponta no município de Porto Alegre quais os territórios de maior vulnera-
bilidade social e assim a Fundação de Assistência Social e Cidadania [FASC] gestora do 
SUAS na cidade, fundamenta a implantação dos serviços de proteção básica e de proteção 
especial de média complexidade. O Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social é serviço da proteção social especial de média complexidade que oferta dentre 
outros serviços especializados, o de Abordagem Social à população de rua. A partir das 
ações do Serviço de Abordagem Social a equipe se depara com o fenômeno da rualiza-
ção e começam as primeiras investigações e inquietações: quem é esta população? Como 
enfrentar a situação de rua? Quais rompimentos possíveis de serem concretizados a partir 
das ações de abordagem? Decorridos dois anos de trabalho nas ruas do centro de Porto 
Alegre, abordando, atendendo e acompanhando pessoas adultas em situação de rua, sur-
gem, nos cenários de nossas ações, o trabalho em rede e intersetorial como possibilidade 
de enfrentamento da situação de rua.

2 NÃO SOMOS DE RUA, NEM DELA NASCEMOS... ESTAMOS NA RUA.

A não fixação do significado ser/de é fundamental para que se comece a olhar de 
outro paradigma as pessoas que habitam e sobrevivem da rua. Estar em situação de 
miséria, de luto, de dificuldade, de rua recoloca o sujeito em posição de provisorieda-
de quanto a seu estado e, portanto, capaz de ser protagonista da mudança deste estado. 
Contemporaneamente tem-se optado pelo termo “em situação de rua” e não mais “de 
rua”, especialmente porque o termo “de rua” fixa uma identidade e certa imobilidade em 
relação à sua circunstância. 

Considera-se população em situação de rua 

“grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extre-
ma, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência 
de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos 
e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma 
temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para 
pernoite temporário ou como moradia provisória” (Brasil, 2009) 

A realidade da população em situação de rua é então fenômeno complexo heterogê-
neo. As causas desta situação não podem ser enumeradas já que são muitas e subjetivas, 
mas a relação do processo de precarização das relações de trabalho, perda de vínculos 
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profissionais, afetivos e familiares parece ser comum a esta população (FASC, 2010 p.1). 
As transformações nos planos econômico, político, tecnológico e social levam parcelas 
da população à desqualificação e falta de acesso a condições dignas de trabalho, rupturas 
familiares, falta de acesso às políticas públicas essenciais como saúde, educação e traba-
lho, gerando exclusão social e situações de extrema pobreza. Esta parcela da população 
porto alegrense precisa ser atendida nas suas vulnerabilidades e violações e entendida 
como esplanada pela FASC (2010 p.2)

“estes indivíduos são sujeitos sociais, dignos de respeito, que tentam 
sobreviver neste mundo tão complexo. Encontram-se excluídos dos 
processos de produção, bem como do de consumo e (re)produzem 
subjetivamente a lógica perversa de inclusão em um sistema capitalista 
que produz e reproduz mecanismos de concentração de renda, miséria, 
violência e desigualdade. Representam, explicitamente, as múltiplas 
facetas da questão social, expressadas em todas as suas relações.”  

O desafio de atendimento está posto às políticas públicas e reconhecido pela As-
sistência Social, que assume o compromisso de ofertar ações, serviços e atendimento às 
pessoas que se encontram em situação de rua na cidade de Porto Alegre.

3. SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CREAS: COMPROMISSO 
COM A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA

O entendimento da política como conquista civilizatória vem incorporada à Cons-
tituição Federal de 1988, motivo pela qual ficou conhecida como Constituição Cidadã. 
No rol que se abre após sua promulgação, amplia-se o reconhecimento jurídico e os com-
promissos com a democratização das instituições públicas e com provisões necessárias 
ao bem estar social (ABREU, 2008).

A Constituição Brasileira de 1988 institui no Brasil um relevante marco no processo 
histórico de construção de um sistema de proteção social, afiançando direitos humanos e 
sociais como responsabilidade pública e estatal, inaugurando no país um novo paradigma 
(SPOSATI,2009). Assim, a Constituição de 1998 foi definida como política pública de 
direitos e não contributiva, compondo o Sistema de Seguridade Social, juntamente com 
as políticas de Saúde e da Previdência Social. No bojo de um Estado que se assume como 
Estado de direitos e proteção, no campo da Assistência Social algumas leis e regulamen-
tações surgem a fim de implantar no território nacional o disposto na Constituição. A Lei 
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Orgânica de Assistência Social-LOAS (Lei nº 8.742/1993) regulamenta os artigos 203 e 
204 da Constituição Federal, assegurando a primazia do Estado na gestão, financiamento 
e execução da política de Assistência Social (BRASIL, 2011 p.11). 

Em 2004 é aprovada a Política Nacional de Assistência Social - PNAS, que reor-
ganiza projetos, programas, serviços e benefícios de Assistência Social, consolidando 
no país, o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, que possui como marca uma 
estrutura descentralizada. O SUAS é responsável pela demarcação das particularidades 
e especificidades, objetivos e forma de operacionalização da Assistência Social.

Como sistema, o SUAS organiza a esfera das ações, visando à garantia de acessos 
aos direitos e ao desenvolvimento humano em dois níveis de proteção: Proteção Social 
Básica e Proteção Social Especial. A proteção social especial organiza e oferta serviços 
de caráter especializado e tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos 
familiares e comunitários. Frente a isso

“para a Proteção Social Especial, a definição e a organização dos ser-
viços e programas devem considerar a incidência de riscos pessoais e 
sociais, por violação de direitos em cada território e suas complexidades, 
assim como as especificidades do público atingido que necessitem de 
sua atenção. Estes serviços requerem organização técnica específica 
para atenderem situações heterogêneas e complexas que demandem 
atendimento e acompanhamento personalizados” (BRASIL, 2011).

A proteção social especial organiza seus serviços, programas e projetos em dois 
níveis: Proteção Social Especial de Média Complexidade e Proteção Social Especial de 
Alta Complexidade. No âmbito da Proteção Social Especial de Média Complexidade, o 
Centro de Referencia Especializado de Assistência Social – CREAS – se constitui como 
unidade de referência que oferta serviços de média complexidade entre eles o Serviço 
de Abordagem Social a toda situação de rua referenciada em seu território. O caráter do 
Serviço de Abordagem Social é manter vigilância socioassistencial a toda incidência de 
situação de rua seja de crianças, adolescentes, adultos ou idosos. O artigo em questão foca 
seu objeto de estudo no atendimento à população adulta em situação de rua.

Durante o ano de 2010, nove CREAS foram implantados na cidade de Porto Alegre, 
garantindo oferta de serviço especializado de abordagem em toda sua extensão territorial. 
Entre estes, o CREAS Centro, Ilhas, Humaitá e Navegantes assume o atendimento de 
80% do contingente de pessoas adultas em situação de rua com maior prevalência nos 
bairros Centro, Floresta, Menino Deus, Cidade Baixa e Azenha nesta ordem, segundo 
revelado pelo Cadastro da População Adulta em Situação de Rua na cidade de Porto Ale-
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gre. Este cadastro é uma atualização de um estudo científico contratado pela Prefeitura 
de Porto Alegre em 2008 e executado pela UFRGS, que naquele ano realizou um Estudo 
intitulado “Cadastro e Estudo do Mundo da População Adulta em Situação de Rua de 
Porto Alegre/RS”.

4 PRESSUPOSTOS BALIZADORES DAS AÇÕES DA EQUIPE DE 
ABORDAGEM SOCIAL

Doravante o marco legal já exposto: Constituição Federal de 1988, LOAS e SUAS, 
Porto Alegre tendo como base os estudos realizados pela UFRGS que pesquisaram e 
recensearam a população adulta em situação de rua, entende a necessidade de abordar 
a questão de maneira interdisciplinar e intersetorial, e percebe ser necessário, além de 
considerar o conhecimento acumulado do atendimento a esta população desde o ano de 
1995, avaliar a implantação de novas modalidades de atendimento e metodologias que 
respondam às atuais demandas desse público.

Em 2011 é lançado pelo Prefeito de Porto Alegre o Plano Municipal de Enfren-
tamento à Situação de Rua que pretende como objetivo maior qualificar e consolidar a 
integração com as demais políticas públicas (saúde, educação, geração de trabalho e renda, 
cultura,...) para atender a complexidade das situações de rua, pois parte do pressuposto 
que a pessoa em situação de rua é um cidadão que deve ser pensado e assumido na sua 
integralidade por todas as áreas do poder público (PORTO ALEGRE, 2011).

Outro indicador utilizado como referência para a efetivação das ações do Serviço de 
Abordagem Social é a Política Nacional para inclusão Social da População em situação 
de Rua, Decreto 7.053 de 23/12/2009, publicado no Diário Oficial da União. O decreto 
pretende assegurar aos moradores de rua o acesso às políticas públicas de saúde, de edu-
cação, de previdência social, de assistência social, de trabalho, de renda, de moradia, de 
cultura, de esporte e de lazer. O decreto ainda discorre sobre a formação e a capacitação 
permanente de profissionais e gestores para o desenvolvimento de políticas públicas, cria 
canais de comunicação para recebimento de denúncias de violência contra essas pessoas 
e ainda estabelece a produção, a sistematização e a disseminação de dados e indicadores 
sociais, econômicos e culturais e o incentivo à pesquisa, produção e divulgação de co-
nhecimentos sobre população de rua.
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5 TRABALHANDO EM REDE

Os objetivos do Serviço de Abordagem Social desenvolvidos pelos CREAS são 
detalhados pelo Projeto aprovado na Plenária do Conselho Municipal de Assistência 
Social –CMAS- do dia 12.07.2010, são eles:

•	 Objetivo Geral: Prestar atendimento social à população em situação de rua, pos-
sibilitando a formação de vínculos, a construção de alternativas para promover a 
inserção na rede de serviços socioassistenciais e acesso as demais políticas públicas, 
na perspectiva de garantia de direitos.

•	 Objetivos específicos: a) Estabelecer vínculos com a população em situação de 
rua através do processo de abordagem; b) buscar o fortalecimento e/ resgate da 
autoestima e autonomia da população em situação de rua; c) promover ações pra 
reinserção familiar e comunitária, prestar informações e encaminhamentos sobre 
recursos sociais existentes na comunidade; d) possibilitar condições de acesso á 
rede de serviços e a benefícios assistenciais contribuindo para superação da situação 
de rua; e) esclarecer a comunidade em geral sobre o funcionamento do Serviço e 
sobre a concepção que trata as pessoas em situação de rua como sujeitos de direi-
tos trabalhando a superação de preconceitos, exclusão e discriminação social, co-
-responsabilizando a sociedade para construção de alternativas de enfrentamento à 
situação de rua; f) buscar articulação com outros serviços, instituições e políticas 
públicas (saúde, educação, trabalho,...) que atendam a população em situação de 
rua, com vistas a um trabalho integrado.

Atenta-se ao fato de que todos os indicadores até então trazidos para discussão 
apontam a intersetorialidade, o trabalho em rede, a articulação com as demais políticas, 
interdisciplinaridade como diretriz no atendimento à população adulta em situação de 
rua, já que, para enfrentar situações complexas, ações múltiplas devem estar em jogo.

6 SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL DO CREAS CENTRO, ILHAS, 
HUMAITÁ E NAVEGANTES: VENCENDO DESAFIOS

Quando da implantação em 2011 do CREAS, tínhamos ideias e podíamos supor o 
nível de dificuldade e complexidade com o qual nos depararíamos no atendimento das 
situações de violação de direitos do território que nos competia o atendimento. Mas as 
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pessoas adultas em situação de rua exigiram da equipe uma ressignificação cotidiana de 
seu fazer.

Em um ano de funcionamento atendemos mais de 400 pessoas diferentes, estivemos 
presentes em 300 logradouros do centro de Porto Alegre e vislumbramos uma hipótese 
que contrariava nossa expectativa inicial: das pessoas adultas em situação de rua aten-
didas, um percentual razoavelmente baixo desejou acessar os serviços de retaguarda da 
Assistência Social como abrigos, albergues e Centro POP.

Percebemos, à medida que avançava nosso conhecimento técnico e intimidade 
com o mundo da rua, que a superação da situação apresentada não se efetivaria somente 
a partir de boa vontade profissional ou serviços de convivências que acolhem estas pes-
soas. A equipe do Serviço de Abordagem, formada por uma técnica de referência e seis 
educadores sociais, precisou buscar parceria de trabalho como apontado nos referenciais.

7 CONCLUSÕES

Buscamos identificar a partir da observação das pessoas que atendíamos que par-
cerias seriam importantes para o atendimento das pessoas adultas em situação de rua. 
Tínhamos certeza de duas coisas: primeiro o trabalho tinha que ser em rede e ser no es-
paço da rua. Como trabalho em rede partimos de um conceito bastante simples, tomado 
do terceiro setor, conforme exposto no site http://www.ufrn.br/sites/engenhodesonhos/
hipertxtis/oquerede.htm 

“Uma rede é um sistema de nós e elos capaz de organizar pessoas e ins-
tituições, de forma igualitária e democrática, em torno de um objetivo 
comum. Eis os principais fundamentos de uma rede: A) Autonomia: Cada 
Integrante mantém sua independência em relação aos demais. Numa 
rede não há subordinação. B) Conectividade: Uma rede é uma costura 
dinâmica de muitos pontos. Só quando estão ligados uns aos outros é que 
indivíduos e organizações mantêm uma rede. C) Multiliderança: Uma 
rede não possui hierarquia nem chefe. A liderança provém de muitas 
fontes. As decisões também são compartilhadas. D) Informação: numa 
rede, a informação circula livremente, emitida de pontos diversos e en-
caminhada de maneira não línea a uma infinidade de outros pontos. E) 
Descentralização: uma rede não tem centro. Ou melhor, cada ponto da 
rede é uma centro em potencial.” ACESSO em 28.03.2012

Com o conceito estabelecido, sabíamos que ao buscar nossas parcerias o princípio 
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é de que esta rede teria como palco de trabalho a rua, uma vez que conhecíamos a difi-
culdade e resistência que muitas pessoas tinham em acompanhar a equipe aos espaços 
convencionais de atendimento como hospitais e cartórios. Também a equipe já tinha um 
diagnóstico, os primeiros parceiros a serem buscados estavam na área da política de saúde, 
pois a população de rua sofria com saúde clínica e mental precárias. 

Passamos a compor abordagens semanalmente com dois serviços: Consultório na 
Rua e CAPS Centro. Com a equipe do Consultório na Rua pudemos atender pessoas que 
tinham dificuldade de buscar os postos de saúde e que precisavam de atenção em saúde. 
Percebemos de imediato o poder do jaleco branco, muitas pessoas que respondiam nega-
tivamente ao convite da equipe de abordagem da Assistência Social em buscar um posto 
de saúde ou mesmo um hospital, passaram a nos reconhecer como equipe de cuidado e 
foi possível então em outros momentos darmos continuidade ao plano de atenção traça-
do juntamente com os Agentes de Saúde, enfermeiros e médica do Consultório na Rua. 

Com o Centro de Atenção Psicossocial CAPS Centro e seus trabalhadores de psi-
cologia e psiquiatria foi possível perceber os caminhos sinuosos da saúde mental. Mui-
tas pessoas em situação de rua são portadores de transtorno mental, apenas com nossas 
ferramentas e conhecimentos não conseguiríamos entender, atingir e modificar algumas 
situações de sofrimento encontrada nas ruas. Os acompanhamentos às situações de pessoas 
com sofrimento psíquico são um processo longo até que se perceba condições favoráveis 
de atendimento em espaços convencionais, como os ambulatoriais.

Alinhamo-nos também com as ações desenvolvidas pela Fundação Solidariedade, 
que no segundo andar do Restaurante Popular desenvolve um programa de geração, 
trabalho e renda que vai muito além de Reciclar Tecidos e Eletroeletrônicos. Fundação 
Solidariedade, SENAC e FASC valeram-se do rol de cursos ofertados pelo PLANTEQ 
para experimentalmente trabalharem na qualificação das pessoas em situação de rua. O 
que vimos foi muito mais do que um programa de qualificação profissional, pois estas 
pessoas possuíam outras tantas fragilidades que a falta de trabalho. O mercado formal 
como conhecemos: com suas regras, horários, normas e padronizações não consegue 
acolher, sustentar e manter em seu sistema pessoas como as que atendemos. Os princípios 
da solidariedade, cooperação e associativismo foram fundamentais para que os sujeitos 
percebessem outras possibilidades de trabalho que não apenas as conhecidas em nossa 
sociedade.

Outros dois parceiros da rede se tornaram fundamentais na garantia dos direitos, o 
Ministério Público, mais diretamente a Promotoria de Direitos Humanos que fundamentou 
e garantiu acesso a bens até então inatingíveis pela população de rua, e o Instituto Geral 
de Perícias que coletou muitas digitais nas ruas, para identificação papiloscópica quando 
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muitas das pessoas atendidas não tinham seus documentos localizados ou quando sequer 
sabiam nos dizer seus nomes.

Sabemos que esta é uma atitude ainda tímida em relação ao tamanho e à complexidade 
que abarcam as situações de rua, mas podemos comprovar e afirmar para as demais polí-
ticas públicas, e especialmente para os gestores e trabalhadores da Assistência Social, que 
o caminho do trabalho em rede é certamente uma forma eficaz de garantir que os direitos, 
a cidadania da população adulta em situação de rua sejam garantidos e, mais do que isso, 
possa esta população se sentir capaz de reivindicar e protagonizar suas historias de vida. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA 
COMISSÃO DE CIDADANIA E DIREITOS 
HUMANOS

HISTÓRICO

A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos (CCDH) da Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Sul foi criada em 25 de junho de 1980, através da Resolução nº 1.817.

Criada na esteira da abertura democrática, logo após a promulgação da Lei 
da Anistia, a Comissão tinha por horizonte a luta pelo resgate da cidadania e afir-
mação dos Direitos Civis e Políticos, violados pelo arbítrio da ditadura militar ins-
taurada no Brasil (1964). A ousadia de alguns parlamentares permitiu que a CCDH 
se tornasse a primeira Comissão de Direitos Humanos do País, em âmbito legisla-
tivo, e, seguramente, uma das mais antigas entidades públicas a atuar nesta área.  
 

COMPOSIÇÃO E COMPETÊNCIA

Como Comissão Parlamentar Permanente e pluripartidária, é composta por 12 
deputados titulares e 12 suplentes, que se reúnem semanalmente (quartas-feiras, às 09h, 
na Sala Professor Salzano Vieira da Cunha, 3º andar da ALRS), conforme o Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do RS, para realizar encontros e audiências públicas.

De acordo com o Artigo 56, item IV, do Regimento Interno da ALRS, compete à 
Comissão de Cidadania e Direitos Humanos tratar sobre “aspectos atinentes a direitos 
das minorias, do índio, do menor, da mulher, do idoso, segurança social e sistema peni-
tenciário; defesa do consumidor e demais assuntos relacionados à problemática homem-
-trabalho e direitos humanos.”

Já o artigo 57 do Regimento prevê:
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“Artigo 57 – Às Comissões Técnicas Permanentes, na respectiva área 
de atuação, compete:

I - iniciar o processo legislativo em leis complementares e ordinárias, 
nos casos permitidos pela Constituição;
II - emitir parecer sobre as proposições sujeitas à deliberação do Ple-
nário, opinando pela aprovação ou rejeição, total ou parcial, ou pelo 
arquivamento, e, quando for o caso, formular projetos delas decorrentes;
III - apresentar substitutivos, emendas e subemendas;
IV - sugerir ao Plenário o destaque de parte de proposições para cons-
tituir projeto em separado, ou requerer ao Presidente da Assembleia a 
anexação de proposições análogas;
V - requisitar, por intermédio de seu Presidente, diligências sobre ma-
téria em exame;
VI - discutir e votar projetos de lei e decretos legislativos, excetuados os:
a) de lei complementar;
b) de código;
c) de iniciativa de Comissão;
d) em regime de urgência;
e) com parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça;
f) de iniciativa popular;
g) de leis orçamentárias;
VII - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;
VIII - promover estudos, pesquisas e investigações sobre problemas de 
interesse público, relacionados com a sua competência;
IX - receber petições, reclamações ou representações de qualquer pessoa 
contra atos ou omissões de autoridades ou entidades públicas;
X - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão para prestar 
informações, obedecido o rito previsto nos §§ 2º ao 5º do art. 262-B; 
(Redação dada pela Resolução nº 2.958/05)
XI - apreciar programas de obras, planos estaduais, regionais e setoriais 
de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.”

A CCDH, no entanto, extrapola as suas definições formais. Realiza atividades de 
atendimento ao público para receber e encaminhar denúncias, palestras, oficinas, produ-
ção de seminários, publicações, pareceres, visitas a instituições públicas e organizações 
não-governamentais (ONGs), formulação legislativa, proposição de políticas públicas e 
articulação da sociedade. 

Os limites do trabalho da CCDH são definidos pela própria natureza de Comis-
são Parlamentar, ou seja, de instância do Poder Legislativo. Como tal, suas prerro-
gativas não englobam o poder de executar políticas - próprio do Poder Executivo - 
nem de julgar crimes de violação de direitos - próprio do Poder Judiciário. Ao Po-



457

RELATÓ
RIO

 D
E ATIV

ID
A

D
ES D

A
 CO

M
ISSÃ

O
 D

E CID
A

D
A

N
IA

 E D
IREITO

S H
U

M
A

N
O

S - 20
12

der Legislativo cabe legislar, fiscalizar, pressionar politicamente os demais poderes 
e denunciar irregularidades, insuficiência e violações de direitos pelo próprio Estado. 

ATENDIMENTO 

A Comissão realiza o atendimento de denúncias de violação de direitos, sejam 
individuais ou coletivos, provenientes de todos os municípios do RS e que podem ser 
realizadas através de visitas, telefonemas ou correspondências.

Essa intervenção se dá através do encaminhamento das denúncias aos órgãos res-
ponsáveis pela solução de cada caso individual ou coletivo: Defensoria Pública, Ministério 
Público, Corregedorias da Brigada Militar (BM) e da Polícia Civil (PC), conselhos da 
sociedade, conselhos tutelares, as instâncias do Poder Executivo e do Poder Judiciário, 
entre outros.

RESUMO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO 

- 39 reuniões ordinárias
- 24 audiências públicas
- 2 subcomissões
- 6 eventos
- 428 ofícios expedidos
- 580 atendimentos de demandas (por telefone, e-mail, cartas e presencial)299

RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS

Tipo de registro Quantidade

Sistema prisional 269

Denúncias de constrangimento/ violência/ abuso de 
autoridade policial civil/militar 

56

Denúncias de morosidade judiciária e solicitações de 
assessoria jurídica

42

299  Até outubro de 2012.
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Solicitações de tratamento médico e área da saúde 31

Solicitação de gratuidade de serviços/documentos/
passagens

29

Demandas sobre moradia e habitação popular 29

Denúncias envolvendo crianças e adolescentes 26

Denúncias de assédio moral 14

Denúncias de violação a Direitos de idosos 13

Demandas de deficientes físicos – acessibilidade 13

Denúncias de perseguição institucional/corporativa 10

Denúncias de abuso/violência durante a ditadura militar – 
Anistia – Comissão da Verdade

8

Denúncias contra órgãos públicos 7

Denúncias de violência doméstica 6

Denúncias contra vizinhos 6

Demandas de população em situação de rua 5

Denúncias contra executivos municipais 5

Denúncias de perseguição política 5

Denúncias quanto a Direitos do Consumidor 5

Denúncias envolvendo povos indígenas 5

Denúncias contra advogado 4

Demandas migratórias / imigratórias 4

Preconceito Racial 2

Maus tratos a animais 2

Denúncias contra entidades 1

Denúncias quanto a Direitos Legais de transexualidade 1

Prevaricação 1

Estupro 1

Abandono de incapaz 1

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2012

Conforme previsto no Regimento Interno da ALRS, é competência da CCDH reali-
zar audiências públicas que são aprovadas previamente por no mínimo sete membros da 
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comissão. Estas reuniões também podem ser feitas em conjunto com outras comissões do 
legislativo estadual para tratar de assuntos de interesse público relevante, por requerimento 
de parlamentares ou entidades da sociedade civil. As instituições devem ser legalmente 
constituídas, sendo vedado solicitação de câmaras de vereadores, prefeituras, secretarias 
estaduais ou municipais e assemelhados.

DATA LOCAL REQUERENTE TEMA

12/03 Presídio Madre 
Pelletier – Porto 

Alegre

Dep. Jeferson 
Fernandes

Mulheres no Cárcere – 
Presídio Madre Pelletier

21/03 Plenarinho/ALRS Dep. Miki Breier
A Situação das Mulheres 
após a aprovação da Lei 

Maria da Penha

18/04 Plenarinho/ALRS Dep. Miki Breier
A Situação dos Povos 

Indígenas no Rio Grande 
do Sul

02/05 Plenarinho/ALRS

Deputados Altemir 
Tortelli, Edegar 

Pretto e Jeferson 
Fernandes

Agrotóxico no Brasil: O 
Veneno está na Mesa

09/05 Plenarinho/ALRS Dep. Miki Breier

Direitos Humanos e Saúde 
no Mundo do Trabalho: 
a questão das doenças 

ocupacionais

23/05 Plenarinho/ALRS Dep. Miki Breier

Vida, Trabalho e Direitos 
Humanos na Sociedade 
Global: a situação dos 

haitianos no Rio Grande do 
Sul

28/05
Câmara de 

Vereadores de 
Alvorada

Dep. Miki Breier

X Jornada Estadual de 
Enfrentamento à Violência 
e Exploração Sexual contra 

Crianças e Adolescentes

30/05
Espaço da 

Convergência/
ALRS

Dep. Ana Affonso

Apresentar o dossiê do 
Movimento de Mulheres do 

Rio Grande do Sul sobre 
Violência contra Mulher
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04/06
Espaço da 

Convergência/
ALRS

Deputados Raul 
Carrion e Miki 

Breier

Debater o Projeto de Lei 
06/2007, que assegura 
aos afro-brasileiros um 
percentual das vagas 

oferecidas nos concursos 
públicos para provimento 

de cargos efetivos nos 
poderes públicos do Estado 

do RS

06/06 Plenarinho/ALRS
Deputados Adão 
Villaverde e Miki 

Breier

O direito à reparação dos 
filhos de pessoas atingidas 

pela hanseníase

11/06
Câmara de 

Vereadores de 
Guaíba

Dep. Miki Breier

X Jornada Estadual de 
Enfrentamento à Violência 
e Exploração Sexual contra 

Crianças e Adolescentes

22/06
Associação de 

Desenvolvimento 
de Ubiretama

Conselho 
Municipal dos 
Direitos das 
Crianças e 

Adolescentes 
(Comdica)/
Ubiretama

Discutir sobre Direitos 
Humanos

25/06

Auditório da 
antiga Unisinos 

em São 
Leopoldo

Dep. Miki Breier

X Jornada Estadual de 
Enfrentamento à Violência 
e Exploração Sexual contra 

Crianças e Adolescentes

27/06 Plenarinho/ALRS

Conselho Estadual 
dos Direitos 

das Crianças e 
Adolescentes 

(CEDICA)

Depoimento Especial ou 
Depoimento Sem Danos 

(DSD) no Rio Grande do Sul

04/07 Plenarinho/ALRS CONSEA/RS

Sistema de Segurança 
Alimentar e Nutricional 

Sustentável do Rio Grande 
do Sul

08/08 Plenarinho/ALRS

Deputados 
Jeferson 

Fernandes, Edegar 
Pretto e Miki 

Breier

Demarcação de Terras 
Indígenas no Rio Grande 

do Sul

05/09 Plenarinho/ALRS ONG Grupo 
Desobedeça GLBT

Criminalização da 
Homofobia no Rio Grande 

do Sul
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19/09 Plenarinho/ALRS Dep. Miki Breier Violência e Extermínio de 
Jovens no RS

17/10 Teatro Dante 
Barone/ALRS

Associação 
Nacional de 

Educação Católica 
(ANEC) – Filial RS

Campanha da Fraternidade 
2012: Fraternidade e Saúde 

Pública

07/11
Sala Salzano 

Vieira da Cunha/
ALRS

Deputado 
Jeferson 

Fernandes

O Método APAC de 
Execução Criminal

14/11
Espaço da 

Convergência/
ALRS

Coletivo Feminino 
Plural

Educação para os Direitos 
Humanos

05/12 Plenarinho/ALRS
Deputado 
Jeferson 

Fernandes

Finalizações dos Inquéritos 
Policiais de Homicídios

17/12 Sala Maurício 
Cardoso/ALRS

Deputados 
Miki Breier, Luís 

Fernando Schmidt 
e Juliana Brizola

A situação da segurança 
pública no Campus do Vale 
da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul

17/12
Sala Salzano 

Vieira da Cunha/
ALRS

Deputado Aldacir 
Oliboni

Discutir o direito humanos 
à informação e a instituição 

de política estadual de 
incentivo às mídias locais 

e regionais conforme 
previsão do Prejeto de Lei 

159/2012

OUTRAS ATIVIDADES 

DATA LOCAL EVENTO

26/03 Sala Salzano Vieira 
da Cunha

Seminário ‘O Movimento que fortalece os 
Direitos Humanos’

30 e 
31/03 Plenarinho/ALRS 5º Encontro Latinoamericano Memória, 

Verdade e Justiça – Cumprir com a Verdade

18/05 Teatro Dante 
Barone/ALRS

Lançamento da X Jornada Estadual de 
Enfrentamento à Violência e Exploração 

Sexual de Crianças e Adolescentes

28/05 Galeria dos 
Municípios/ALRS

Lançamento do Relatório Azul 2011 e 
exposição das obras dos artistas da Oficina 
de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São 

Pedro e que ilustram a obra
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15/06 Plenarinho/ALRS Painel ‘Direitos Humanos: Verdade e 
Democracia’

30/08 Memorial do 
Legislativo

Seminário Anos de Chumbo: As Estruturas 
Informais da Repressão em Porto Alegre

PUBLICAÇÕES

•	 Relatório Azul 2011

•	 Separata Estatuto da Igualdade Racial e Direitos das Pessoas com Deficiência

•	 2º Edição da Separata Lei Maria da Penha

•	 2ª Edição da Separata Estatuto da Pessoa Idosa

SUBCOMISSÕES

•	 1 – Subcomissão da Mulher

Relator: Deputado Aldacir Oliboni.

Integrantes: Deputados Adão Villaverde e Zilá Breitenbach

Período de atuação: 21 de março a 03 de agosto

•	 2 – Subcomissão sobre a situação dos Povos Indígenas no Rio Grande do Sul

Relator: Deputado Miki Breier.

Integrantes: Deputados Jeferson Fernandes e Edegar Pretto

Período de atuação: 09 de maio a 21 de setembro



A Escola Municipal de Ensino Fundamental Porto Alegre (EPA) é um serviço espe-
cializado da Secretaria Municipal de Educação (SMED), modalidade Educação de Jovens 
e Adultos, que visa assegurar a socialização e o aprendizado  de  jovens e adultos que 
se encontram em situação de rua prioritariamente e em vulnerabilidade pessoal e social, 
expropriados do ensino e da aprendizagem formal.
 
Quer conhecer a escola ou adquirir obras e peças de artesanato dos alunos da EPA? 
Entre em contato:
 
EMEF Porto Alegre - EPA
Rua Washington Luiz, 203
90.010-460 - Porto Alegre / RS / Brasil
fone/fax: (51) 32274429 - 32895992 e 32895993
e-mail: emef.portoalegre@smed.prefpoa.com.br
site: websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/epa/
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