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PREFÁCIO

A presente obra, da qual me sinto honrada com o convite para 
prefaciar, foi organizada pelos professores Doutores Ismael Francisco de 
Souza e Fernanda da Silva Lima, grandes mestres que tenho profunda 
admiração por  desempenharem um papel de alta relevância na comunidade 
acadêmica a partir de intensas pesquisas nos núcleos que coordenam, 
o Núcleo de Estudos em Direitos Fundamentais e Estado (NUPED) e o 
Núcleo de Pesquisa em Direitos Humanos e Cidadania (NUPEC), com suas 
participações constantes em eventos, organizações e publicações de 
qualidade dentro das linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação 
em Direito da UNESC, com o intuito maior de sempre promover a educação 
em direitos humanos.

A temática direitos humanos vai de encontro a períodos históricos 
de lutas contra a opressão e a arbitrariedade que colocam em pauta valores 
essências como o princípio da dignidade da pessoa humana, com o intuito 
de reconhecer o indivíduo como o cerne de instrumentos jurídicos voltados 
para defesa e garantia de seus direitos fundamentais, salvaguardando uma 
proteção real do ser humano.

Na primeira parte da obra reside a teoria crítica do direito e sua relação 
com o novo constitucionalismo, adentrando no pensamento descolonial 
latino-americano e no pensamento jurídico brasileiro. Sob o enfoque aqui 
trabalho, alcança-se, também, a discussão crítica trazida quanto a teoria dos 
direitos humanos frente a temas como democracia e a nova lei de imigração 
no Brasil, áreas que fazem repensar o ser humano como o centro de toda 
discussão jurídica que o engloba. É apresentado, ainda, um estudo relevante 
sobre a efetivação dos novos direitos, como os direitos da natureza, e seus 
fundamentos no ordenamento jurídico vigente.
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Em um segundo momento, os trabalhos tratam das questões de 
gênero e racismo discutidas em temáticas relacionadas a diversidade 
étnico-racial, diversidade sexual, gênero, tanto no enfretamento à violação 
de direitos humanos em questões curriculares nas redes ensino, quanto 
acerca de violência contra mulher, lutas por igualdade, feminismo negro, 
interculturalidade, liberdade de expressão e liberdade religiosa, e ainda, a 
temática relacionada a adoção de crianças negras.

No panorama atual que o país se encontra, de tensão democrática e 
instabilidade institucional, os assuntos trazidos nos capítulos dessa edição, 
trazem reflexões críticas quanto a negação e violações de direitos humanos em 
meio a uma sociedade patriarcal, misógina, preconceituosa e discriminatória, 
com histórico de abusos quanto se trata de questões de raça e gênero. 

A partir dessa obra enriquecedora e de um viés descolonial, convido 
aos leitores a repensarem de forma crítica o quão é importante continuarmos 
lutando por efetividade, por garantias dos direitos humanos fundamentais 
e por uma ruptura de paradigmas segregacionistas, principalmente ao 
tratamos de Brasil e América latina.

Por fim, em todos os assuntos desenvolvidos neste volume, percebe-
se a importância de se tratar dos direitos humanos como ferramenta contra a 
desestruturação do Estado democrático de direito. Assim, com esta finalidade, 
podemos refletir sobre temas tão atuais e pertinentes.

Uma ótima leitura a todos! 

Professora Mônica Duarte

Doutora em Direito pela UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina, 
com Doutorado Sanduíche no Exterior, pela Universidade Carlos III de 

Madrid, Espanha. Professora e pesquisadora na área de direitos humanos, 
direito internacional dos direitos humanos e Sistema Interamericano.
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APRESENTAÇÃO

Esta obra, que ora apresentamos, é fruto do esforço coletivo 
em produzir um material de conteúdo crítico e interdisciplinar. Para esta 
coletânea foram selecionados os melhores trabalhos apresentados durante 
o I Seminário Internacional em Direitos Humanos e Sociedade e a III Jornada 
de Produção Científica em Direitos Fundamentais e Estado pelo Programa de 
Pós-Graduação em Direito da Unesc, nos dias 28 e 29 de junho deste ano. O 
evento contou com a participação de palestrantes e painelistas do Brasil e de 
outros países, consagrando ao evento o seu caráter internacional. 

O Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD/UNESC), aprovado e 
recomendado pela Capes, no ano de 2017, possui como área de concentração 
“direitos humanos e sociedade”, com duas linhas de pesquisa que dialogam 
diretamente com a temática desta obra, são elas “direitos humanos, cidadania 
e novos direitos” e “Direito, Estado e Sociedade”. 

Os trabalhos, aqui apresentados, possuem o compromisso com a 
garantia dos direitos fundamentais/ humanos a partir de um diálogo do papel 
do Estado, das políticas públicas e do compromisso com a democracia. Por 
isso, a obra também está amparada pela produção teórica dos pesquisadores 
e das pesquisadoras dos dois grandes núcleos de pesquisa que têm 
consolidado a pesquisa de excelência no Programa de Pós-Graduação em 
Direito da Unesc, são eles: o Núcleo de Estudos em Direitos Fundamentais 
e Estado (NUPED/UNESC) e o Núcleo de Pesquisa em Direitos Humanos e 
Cidadania (NUPEC/UNESC). 

A edição desta coletânea foi dividida em duas partes. A primeira parte 
intitulada “Direitos Humanos, Pensamento Descolonial e Novos Direitos” reúne 
artigos que enfrentam uma abordagem crítica sobre o pensamento jurídico no 
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Brasil e uma crítica à tradicional teoria dos direitos humanos, demonstrando-
se a necessidade de pensar epistemologias outras que afirmem os direitos 
humanos de sujeitos e povos considerados subalternos em diálogo com, e a 
partir, das realidades da América Latina e do Brasil. Na segunda parte, sob o 
título de “Direitos Humanos, Gênero e Racismo”, são apresentados os artigos 
comprometidos em demonstrar o quanto as opressões de gênero e raça têm 
estruturado as relações de poder na sociedade e, ao mesmo tempo, negando 
e não reconhecendo direitos e identidades outras. 

Importante destacar que a presente edição inclui a contribuição 
significativa de pesquisadores(as) de outras instituições de ensino, tais como 
a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Universidade Regional 
de Blumenau (FURB). Ressalta-se que essas instituições têm se tornado 
parceiras ao longo dos anos e são essenciais na manutenção de um diálogo 
interinstitucional comprometido com o ensino e produção acadêmica, numa 
perspectiva crítica dos direitos humanos. 

Em meio a crise política e institucional, que assola o País, é urgente 
(re)posicionar a luta pela garantia dos direitos humanos de forma crítica 
e reflexiva, a partir dos estudos dos direitos humanos numa perspectiva 
intercultural e decolonial centrados em produções teóricas situadas no 
âmbito da América Latina e Brasil. 

Por fim, agradecemos a todos que contribuíram com a realização 
desta obra.

Dr. Fernanda da Silva Lima

Dr. Ismael Francisco de Souza

(Organizadores)
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PARTE I 

DIREITOS HUMANOS, PENSAMENTO 
DESCOLONIAL E NOVOS DIREITOS
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CAPÍTULO I

TEORIA CRÍTICA DO DIREITO: 
EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO 

PENSAMENTO JURÍDICO CRÍTICO NO 
MARCO DA CRISE DO FORMALISMO 
POSITIVISTA E CONTEXTUALIZAÇÃO 

TEÓRICA

Carlos E. do Nascimento1

Ivone F. M. Lixa2

Sumário: 1.Introdução; 2. Contexto histórico de inserção do 
pensamento jurídico crítico; 3. Objetivos da Teoria Crítica do Direito; 3.1. 
O Direito universalista, o Direito pluralista e a perspectiva decolonial; 4. 
Considerações Finais; 5. Referências.

1 Estudante do 8o Período do curso de Direito da Universidade Regional de Blumenau – 
FURB. Pesquisador do grupo de Pesquisa da ABDConst na FURB, CONSTINTER – O patrimônio 
comum do constitucionalismo democrático e a contribuição da América Latina; e Política 
Constitucional e Novas Juridicidades: desvelando práticas sociais emancipadoras. Endereço 
eletrônico: carloseduardo@acnquimica.com.br
2 Doutora em Direito pela Universidad Pablo de Olavide (Espanha) com pós-doutoramento 
em Teoria do Direito (UFSC). Professora, pesquisadora e extensionista do curso de Direito da 
Universidade Regional de Blumenau – FURB. Endereço eletrônico: iflixa@furb.br
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1. INTRODUÇÃO

No contexto revolucionário europeu que paira entre os séculos 
XVI a XVIII, edificou-se o projeto de civilização para a modernidade, que 
conduziu uma radical transformação na maneira de conceber a vida numa 
sociedade ameaçada pela barbárie – uma razão cínica de conceber o mundo. 
As concepções filosóficas não respondiam mais às necessidades e valores 
que emergiam no novo e crescente paradigma civilizatório, o que ocasionou, 
consequentemente, o surgimento da crença da possibilidade da convivência 
social através de uma racionalidade superior às diversas concepções 
individuais acerca do bem e da justiça.

Assim, define-se o Direito moderno como vontade do soberano – 
para todos os efeitos, lê-se legislador –, manifestação de consentimento 
e autoprescrição que se manifesta na linguagem legalista. Embora com 
divergências, os pensadores políticos e jurídicos modernos são movidos pelo 
desejo de justificar uma nova ordem social emergente, a partir de critérios 
racionais e universais, na qual o Direito ocupa papel protagonista.

Tendo como tal um ponto de partida contextualizado e teórico, 
nasce, então, um modelo de racionalidade jurídica que rompe com os demais 
campos de saber, criando-se uma cultura profundamente marcada pelo 
rigor metodológico e fundador do saber técnico científico, priorizando um 
racionalismo metafísico-natural e lógico-instrumental. Em síntese, o Direito, 
no paradigma moderno, busca dogmatizar a vida e distanciar-se da dinâmica 
social e do mundo existencial humano.

Por consequência, a racionalização ética da realidade humana, também 
significou a busca de maior eficiência técnica de controle, mas que traria 
consigo uma crescente burocratização, alienação e desumanização deste 
saber de controle social, tornando-se, portanto, meramente instrumental.

Neste paradigma, cuja face visível é o positivismo jurídico, nasce uma 
concepção de Direito como saber autônomo e autocentrado, independente 
de outras fontes de conhecimento, sendo racional e determinado. Com a 
eventual crise desse modelo de racionalismo, focado no mero labor-técnico 
instrumentalizado, nasce uma criticidade insurgente que não mais se baseia 
no tecnicismo formalista de vias positivistas, mas em ideais de libertação e 
emancipação desta concepção e aplicação do Direito.

O presente trabalho, por fim, pretende trabalhar a evolução teórica 
histórica que levou ao surgimento da Teoria Crítica do Direito, bem como 
sua formulação teórica contemporânea, seja no ponto de vista eurocêntrico, 
seja no ponto de vista latino-americano de luta pelo decolonialismo. Para 
tal, elegeram-se dois autores principais para trazer o entendimento sobre 
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a Teoria Crítica do Direito, ou Pensamento Jurídico Crítico, quais sejam: 
Antonio Carlos Wolkmer e Luiz Fernando Coelho, abrindo-se alguns 
determinados pontos de discussão com a explicação de outros juristas 
seletos, mas que se encontram em consonância com o entendimento dos 
dois principais autores citados.

2. CONTEXTO HISTÓRICO DE INSERÇÃO DO PENSAMENTO JURÍDICO 

CRÍTICO.

O século XX é tortuoso e dinâmico na contextualização teórica do 
Direito. Em período de consolidação de vias positivistas desenvolvidas 
através de uma normatividade que respondia a vícios da exegese, dificuldades 
e desigualdades apareciam ao ponto que o Direito, em sua racionalidade 
científica e lógico-instrumental, não conseguia responder.

A partir da cosmovisão apresentada pelo positivismo – 
basilarmente uma expressão epistemológica e historicista do 
empirismo –, cristaliza-se a noção comum do direito identificado 
pelo chamado direito positivo, primeiro repelindo a ideia de 
uma ordem normativa de caráter metafísico – só o positivo é 
real – para então excluir como não jurídicas as regras sociais de 
conduta que não se revistam dos caracteres formais do direito 
oficialmente considerado. Segundo o ponto de vista positivista, o 
direito fica, portanto, definido como conjunto das normas postas 
pelo Estado, ou ao menos as que por ele são reconhecidas como 
válidas (...) (COELHO, 2003, p. 197).

 

De acordo com Luiz Fernando Coelho (2003, p. 407), o modelo 
positivista se sintetiza em “três pressupostos ideológicos básicos, nos 
quais radica toda a concepção dogmática do direito, na condição de 
fundamentais, o da unicidade, o da estatalidade e o da racionalidade”. 
Esses fundamentos formariam, então, um tripé ideológico em que se 
apoia um quarto princípio, o da legitimidade. O Direito, como regulador 
das relações sociais e proporcionador de paradigmas de um “dever ser 
coercitivo” tendo como fundamento apenas a “vontade do legislador” na 
esfera teórica e prática, não apenas deixava de responder a demandas 
sociais, mas, em alguns sentidos, fortalecia-as em nome da legitimidade 
daqueles que dotavam o poder. 

A Teoria Pura do Direito, de um normativismo positivista, de Kelsen, 
entra em crise paradigmática por não prever e nem tratar de problemáticas 
inerentes à sociedade. De acordo com Cerroni (apud WOLKMER, p. 186) 
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“descobre-se na teoria de Kelsen, a presença determinante daquelas 
deficiências que ele imputava a Marx: uma representação oscilante, 
não conexa e ambígua da relação Direito-realidade e um pressuposto 
jusnaturalista de novo tipo”.

Os paradigmas que produziram um ethos, marcado pelo 
idealismo individual, pelo racionalismo liberal e pelo formalismo 
positivista, bem como os que mantiveram a logicidade do 
discurso filosófico, científico e jurídico, têm sua racionalidade 
questionada e substituída por novos modelos de referência. 
Esses novos paradigmas estão diretamente vinculados “à 
crescente complexidade dos conflitos, à heterogeneidade 
socioeconômica, à concentração e centralização do capital, à 
expansão do intervencionismo estatal, à hipertrofia do Executivo 
etc.”. (WOLKMER, 2015, p. 26).

Com as promessas da modernidade sendo distorcidas para estabilizar 
certas classes/elites em condições desiguais na sociedade – motivados por 
um formalismo jurídico cego às influências de um racionalismo liberal e 
um idealismo individual preponderante nas relações de poder na sociedade 
–, o Direito passa a ser instrumento de dominação e preservação desta 
desigualdade maquinada em determinados contextos. 

Ora, os impactos da crise na lógica linear da moderna estrutura 
normativa têm os seus efeitos em dois paradigmas hegemônicos: 
o racionalismo metafísico-natural (o jusnaturalismo) e o 
racionalismo lógico-instrumental (positivismo jurídico). O 
esgotamento e a crise do atual paradigma da ciência jurídica 
tradicional (...) descortinam, lenta e progressivamente, o horizonte 
para a mudança e a reconstrução de paradigmas, modelados por 
contradiscursos crítico-emancipadores. (WOLKMER, 2015, p. 27).

O mero Direito Positivo não mais respondia às demandas sociais 
e uma criticidade insurgia dentre seus flancos na busca por medidas 
autolegitimadoras, pois a mera cientificidade não mais abarcava condições de 
prover as demandas sociais, o que resultou na consequência do nascimento 
de um pensamento crítico atuante em sua formulação teórica.

Os primórdios do movimento de crítica no Direito foram 
gestados no final dos anos 60 (século XX), através da influência 
sobre juristas europeus de ideias provindas do economicismo 
jurídico soviético (Stucka, Pashukanis), da releitura gramsciana 
da teoria marxista feita pelo grupo de Althusser, da teoria crítica 
frankfurtiana e das teses arqueológicas de Foucault (inspiradas 
em Nietzsche) sobre o poder. (WOLKMER, 2015, p. 44).
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Com o movimento surgindo nos flancos do Direito, a importância de sua 
discussão se torna justificada e motivada pelas estruturas de poder desiguais 
e privilegiadas por meio de comportamentos e composições elitistas nas 
esferas sociais, sendo estas características que o positivismo jurídico não mais 
conseguia observar e nem combater. Para Wolkmer (2015, p. 45), “os discursos 
críticos do Direito desvincularam-se ‘do positivismo jurídico, do jusnaturalismo 
e do realismo sociológico, fazendo deles objetos de sua crítica’”. 

A importância da discussão sobre o “pensamento jurídico crítico” 
é plenamente justificada, porquanto o modelo de cientificidade 
que sustenta o discurso jurídico liberal-individualista e a cultura 
normativista tecno-formal está em processo de profundo 
esgotamento. (WOLKMER, 2015, p. 21).

Neste contexto é que surge o Pensamento Jurídico Crítico. Este 
surgimento se caracteriza como um avanço do “mero modelo de cientificidade”, 
que passe a buscar não apenas a visão das hegemonias preponderantes 
no modelo tradicional, mas uma análise contextualizada em visões mais 
abrangentes e realistas de mundo, tendo por base a libertação e emancipação 
humana de modelos já esgotados em uma profunda crise paradigmática, 
pois a teoria crítica, por si só, compõe-se como um conhecimento que “não 
é dogmático, nem permanente, (mas) que existe num contínuo processo de 
fazer-se a si próprio (WOLKMER, 2015, p. 29). 

A rigor, portanto, a evolução do direito crítico, para Wolkmer (2015, 
p. 27) é contextualizado ao passo que “o modelo tradicional de racionalidade 
tecnoformal é suplantado pelo modelo crítico-interdisciplinar da racionalidade 
emancipatória” e, na práxis histórico libertadora, na qual o pensamento crítico 
toma forma, é que, então, “redefine-se a noção superior de racionalidade, 
que, como pressuposto do pensamento e da ação, apresenta um projeto 
transcendente que não mais oprime, mas busca libertar o sujeito subalterno 
e a sociedade vitimados pela colonialidade”.

3. OBJETIVOS DA TEORIA CRÍTICA DO DIREITO.

De forma genérica e resumida, pode-se conceituar a Teoria Crítica 
do Direito como uma Teoria que traz uma visão “politizada” sobre a questão 
jurídica, não se atentando apenas à “verdade” jurídica, mas aos pontos 
relevantes em outras esferas de conhecimento, nas quais se encontram as 
sociais, políticas e de outras ciências distintas. Como pretensão, a Teoria Crítica 
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tentaria, portanto, justamente romper com a limitação da Teoria Tradicional, 
atuando em análise e aplicação de forma mais adequada, rompendo o 
racionalismo que o Direito se baseou por tanto tempo, possibilitando-lhe 
meios emancipatórios de expressão e manifestação. Nas palavras de Antonio 
Carlos Wolkmer, o Pensamento Jurídico Crítico, portanto, pretende: 

repensar, dessacralizar e romper com a dogmática lógico-
formal imperante numa época ou num determinado momento 
da cultura jurídica de um país, propiciando as condições e os 
pressupostos necessários para o amplo processo estratégico/
pedagógico de ‘esclarecimento’, ‘autoconsciência’, ‘emancipação’ 
e ‘transformação’ da realidade social. (WOLKMER, 2015, p. 21)

Portanto, nas palavras de Coelho (2003, p. 13) “fica assim definido o 
contexto da teoria crítica do direito como a união dialetizada entre a teoria e 
a experiência, na realização do direito como espaço de luta e conquista com 
vistas à autonomia dos indivíduos e à emancipação das sociedades”. Luiz 
Fernando Coelho, ainda, assevera:

(...) o objetivo almejado pela teoria crítica do direito é uma visão 
realista a partir da sociedade, e não o inverso. Trata-se de um 
novo realismo, não o do senso comum, acomodado com as 
coisas dadas, mas um realismo crítico, propondo-se ao repensar 
e à rediscussão da função social do direito e dos juristas, dentro 
do espírito de renovação que sempre animou as faculdades de 
direito. (COELHO, 2003, p. 336).

Wolkmer, em sua obra “Introdução ao Pensamento Jurídico Crítico” 
alude quanto às tendências inovadoras que rondam a Teoria Crítica do Direito. 
Para o autor, há uma necessidade emergencial que estas tendências sejam 
revestidas por uma redefinição racional e um novo fundamento epistêmico – 
tanto nas ciências humanas quanto no mundo do Direito.

(...) a linearidade histórico-social do pensamento jurídico-
filosófico contemporâneo é marcada, nas últimas décadas, 
por múltiplas tendências inovadoras, compartilhadas por 
ideias, autores e escolas, e que acaba reforçando a convicção 
da profunda crise dos valores, a necessária redefinição da 
racionalidade que sustenta o saber oficial dominante de tradição 
iluminista, a obrigatoriedade de se buscar um outro fundamento 
epistêmico e, por derradeiro, a inegável significação de que se 
reveste, presentemente, a emergência do pensamento crítico 
(teórico-prático) nas ciências humanas e no mundo do Direito. 
(WOLKMER, 2015, p. 269).
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De acordo com o autor citado, há uma necessidade emergencial de 
que o pensamento crítico (teórico-prático) se envolva e seja absorvido pelas 
(e nas) ciências humanas e jurídicas (mundo do Direito). A pretensão da 
Teoria Crítica seria justamente esta, a de não se acomodar no racionalismo 
tradicional de instrumentalização de uma verdade jurídica inquestionável, 
mas de questionar, refletir e, acima de tudo, criticar o imposto, para que 
a própria Teoria Crítica não caia no vício de absolutizações, ou, de acordo 
com Wolkmer (2015, p. 37) “não se pode descartar a dialética do próprio 
processo, ou seja, trata-se de uma teoria crítica que deve permanentemente 
ser questionada para não incorrer em absolutizações e dogmatismos”, 
incidindo, desta forma, em uma “filosofia histórico-social de ‘estrutura 
cognitiva reflexiva’”. 

3.1 O DIREITO UNIVERSALISTA, O DIREITO PLURALISTA E A 

PERSPECTIVA DECOLONIAL.

Neste processo de resistência contra absolutizações e dogmatismos 
preponderantes é que vem uma das maiores questões da Teoria Crítica do 
Direito na contemporaneidade, que seria o seu desdobramento pluralista, 
nomeado por pensadores da área como pluralismo jurídico – que, por si só, 
contrapõe-se ao universalismo e monismo jurídico. 

A ideia do universalismo, mesmo no âmbito da criticidade, seria 
justamente o oposto ao da luta contra as absolutizações, pois ao ponto em 
que se universaliza um contexto teórico, criam-se dogmatismos inerentes a 
esta operacionalidade. Sobre esta postura, nas palavras de Wolkmer (2015, 
p. 38), “algumas das principais críticas que incidem sobre a teoria crítica 
eurocêntrica assinalam a ambiguidade em temas como: a natureza/história, 
a dialética negativa, a postura elitista e a pouca eficácia prática política”. 

Os limites, as imprecisões e as aporias não invalidam, tampouco, 
impedem que a teoria crítica eurocêntrica de corte moderno, 
iluminista e universalista exerça o papel indispensável como 
instrumento pedagógico “teórico-prático” inicial para todos 
aqueles (pessoas, grupos ou novas subjetividades) que buscam 
um projeto/síntese transcultural que represente o instrumental de 
resistência e o fundamento emancipador capaz de autolegitimar-
se como sistema de valores. (WOLKMER, 2015, p. 41).

A vertente universalista, de origem eurocêntrica de corte iluminista, 
porém, não é dispensável e descartável, mas, de acordo com o autor citado, 
um instrumento inicial em busca da emancipação e libertação das sociedades 
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e do Direito das condições de dominação impostas. O Direito como uno não 
é, então, uma resposta definitiva às relações de poder desiguais nas quais 
a humanidade se submete, mas instrumento inicial que direcione para um 
pluralismo jurídico de cunho decolonial.

Uma vez reconhecida a relevância da teoria crítica eurocêntrica 
hegemônica, há que se deslocar pedagogicamente para a 
construção de uma concepção crítica decolonial, pluralista e 
intercultural enquanto expressão de libertação humana e das 
mudanças sociais em contextos periféricos, do que presentemente 
se convencionou denominar Sul global. (WOLKMER, 2015, p. 41).

Em um primeiro momento, cabe tratar diretamente sobre a ideia de 
pluralismo jurídico, vindo essa ideia a fazer frente à concepção universalista 
do Direito. Em conformidade com este entendimento, na questão conflitante 
entre monismo (universalismo) e pluralismo (LIXA, 2013, p. 133), “o 
pensamento jurídico crítico acabou por desvelar que monismo é uma ficção 
do Direito moderno abrindo a possibilidade de discussão acerca do pluralismo 
jurídico”. Para tal, elege-se a compreensão de Wolkmer (2013, p. 8) de que o 
pluralismo chama a atenção, dentre outras coisas, para a “imperiosidade de 
uma compreensão mais abrangente do Direito, distanciada do reducionismo 
estatista e capaz de proclamar sua natureza social, não sendo possível 
entendê-la fora da sociedade”. Sobre a necessidade de discussão do pluralismo 
jurídico em meio a um universalismo/monismo judicial:

A presente retomada do pluralismo como um paradigma de 
“juridicidade alternativa” refere-se, de um lado, à superação das 
modalidades (predominantes) de pluralismo identificado com a 
democracia neoliberal e com as práticas de desregulamentação 
social e, de outro, à edificação de um projeto político-jurídico 
resultante do processo de práticas sociais que agrega atores 
insurgentes, motivadas para a satisfação de necessidades 
essenciais. (WOLKMER, 2015, p. 235). 

E quanto à proposta, âmago e funcionalidade de um pluralismo 
jurídico aplicado em meio a esferas sociais de pluralidade e diversidade 
cultural notável:

Tendo em conta esse espaço transformador e de diálogo intercultural 
é que se buscam formas alternativas de fundamentação, quer de 
um pluralismo jurídico de tipo emancipatório, quer dos direitos 
humanos como processo intercultural. Certamente que tais 
pressupostos instituem-se na práxis participativa de sujeitos 
insurgentes diferenciados e no reconhecimento da satisfação de 
suas necessidades, entre as quais a vida humana com dignidade 
e com respeito à diversidade. (WOLKMER, 2013, p. 44). 
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Em outras palavras, salientando o entendimento supracitado, 
pluralismo jurídico pode ser visto como um desmembramento do Direito e 
evolução do monismo jurídico que: 

Possibilita e promove formas de descentralização políticas 
com ativa ação de setores populares, cujo desafio é promover 
uma nova hegemonia plural e democrática fundada num novo 
contrato social solidário e tolerante. (LIXA, 2013, p. 134).

Neste marco, que vem a importância de discussão da ideia do 
decolonialismo em uma vertente pluralista de Direito, que, por si só, 
pressupõe movimento e diversidade. Em uma realidade existencial de 
humanidade plural e diversificada, universalizar o Direito, mesmo que 
de forma não totalmente hegemônica, mostra-se atitude de exclusão da 
diversidade inerente à humanidade. De acordo com Wolkmer (2015, p. 41), 
os desafios das medidas decoloniais para uma teoria crítica alternativa estão 
diretamente postos na “busca de novas fontes de legitimidade por meio do 
reconhecimento de epistemes alternativas que foram sempre ocultadas, 
minimizadas ou mesmo negadas, no âmbito de diversidades culturais em 
ricas tradições da América Latina, África e Oriente”.

Em síntese, pensar e operacionalizar uma teoria crítica alternativa/
descolonial implica, hoje, ir além dos marcos emancipatórios 
de tradição moderna, essencialista, racionalista e eurocêntrica; 
é direcionar-se para uma construção realista, contextualizada 
e transformadora de espaços societários, políticos e culturais 
subalternos. Daí a defesa de um saber liminar e de uma prática 
libertadora que irrompa do “paradigma outro”, do “alternativo 
sul” e do “descolonial”. Trata-se de superar a condição de 
subordinação, exploração e violência, criando um pensamento 
insurgente que parta de nossas tradições intelectuais e de nossa 
própria experiência histórica. Uma teoria crítica alternativa/
descolonial como expressão de um conhecimento articulado 
com a prática social, capaz de oferecer mudanças de consciência 
e rupturas com o real (“um outro mundo possível”), engendrando 
novas formas de resistências, dando respostas descolonizadoras 
aos problemas emergenciais e produzindo saberes que tenham 
relevância social. (WOLKMER, 2015, p. 42-43).

O pluralismo, portanto, em sua atuação prática pressupõe a apreciação 
da diversidade existencial da humanidade como característica inerente a sua 
existência, possibilitando que a análise e compreensão de mundo seja mais 
plena e adequada do que a realizada por um monismo jurídico focado na 
atribuição estatista legislada de Direito. O mundo é movimento, movimento 
pressupõe diversidade e diversidade pressupõe pluralismo.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Em meio a conturbações teóricas de pouco funcionalismo prático 
em relação a diversidades não observadas, desigualdades exorbitantes e 
colonialismo dominante, é que surge a Teoria Crítica do Direito. Em um espaço 
de luta e transformação como fora o que originou o Direito, a aplicação de 
um tradicionalismo instrumental de labor técnico não serviu às inquietações 
sociais, inevitavelmente gerando uma criticidade jurídica em emancipatória 
e revolucionária.

A importância de uma Teoria Crítica que faça frente à Teoria Tradicional 
de Direito não está apenas na concepção de uma nova teorização de Direito 
que possibilite transformação social e emancipação, mas, também, na ideia 
de reflexão e autocrítica que direcionam o pensamento para uma busca de 
“não absolutização”, concebendo a ideia de respeito à dignidade, diversidade 
e pluralidade das relações sociais.

Em perspectiva global, ao analisar a diversidade na qual a sociedade 
está inserida, discutir e refletir sobre as questões de colonialismo são 
imprescindíveis para um desenvolvimento em esferas fundamentais, 
principalmente social. A América Latina, principalmente, dentre outras regiões 
submetidas a tamanho colonialismo, está sujeita a formas de dominação 
complexas. Um método de crítica e reflexão de tal colonialismo que faça 
emergir um desenvolvimento sustentável é essencial. De toda forma, a Teoria 
Crítica do Direito fornece meios de reflexão e de aplicação de um Direito 
alternativo que se atente às demandas sociais, não se qualificando como 
meio absoluto em manifestação ao ponto que sua essência seja desmitificada.

A chave para o entendimento da proposta do presente trabalho, ao 
citar Antonio Carlos Wolkmer, incansavelmente, é demonstrar o que David 
Sánchez Rubio (2013, p. 58) esclarece ao especificar que Wolkmer “considera 
que o mais importante reside na necessidade de construir uma interpretação 
nova de sua natureza, dadas as características especiais do contexto global 
em que a América Latina é situada”. Isto porque, em uma perspectiva crítica 
decolonial e já predominantemente plural, de acordo, ainda, com Rubio 
(2013, p. 58) “a pluralidade normativa e cultural é uma das características 
centrais da esfera jurídica latino-americana e brasileira”. 

De forma mais direta, para demonstrar a importância do pluralismo 
e do decolonialismo, ao fazer uma aproximação em certa medida a uma 
compreensão mais poética do ponto de vista acadêmico, Boaventura de 
Sousa Santos (2016, p. 210) alude ao fazer uma “carta” ao século XXI, 
que “operavam três poderes em simultâneo, nenhum deles democrático: 
capitalismo, colonialismo e patriarcado; servidos por vários subpoderes, 
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religiosos midiáticos, geracionais, étnico-culturais, regionais”.  Com tal ponto 
de vista em pauta, entende-se a importância de um Direito que observe essa 
realidade de forma combativa e emancipatória, que possa resistir e trazer 
progressos à humanidade em um plano funcional e operacional, sem um 
racionalismo meramente lógico-instrumental que não busque reflexões 
sobre a verdadeira razão cínica que opera na sociedade.
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1. INTRODUÇÃO

A conquista e dominação da América Latina realizada pelos 
europeus, em especial portugueses e espanhóis, foram marcadas por lutas 
e usurpações, não apenas de características mercantilista e territorial, mas 
também epistemológica. A fim de gerar riquezas e maiores lucros para a 
metrópole, tal dominação foi baseada na objetificação das populações 
originárias colonizadas, bem como dos povos escravizados e para cá trazidos, 
inferiorizando, menosprezando e por vezes criminalizando suas práticas e 
costumes (Wolkmer; Kyrillos, 2015, p.2).

A tentativa de homogeneização cultural impunha como legítimos 
apenas os saberes de matriz eurocêntrica, suprimindo e “inviabilizando 
a dinâmica espontânea e consuetudinária de um pluralismo comunitário 
indígena” (Wolkmer, 1998, p.76), viés esse que, mesmo após a 
independência, permaneceu, sob a prevalência da ideia de centralidade e 
hierarquia do conhecimento. 

Contudo, a luta dos povos originários em busca do reconhecimento 
de suas diferentes nações, culturas e práticas sociais, identificando novos 
saberes até então subestimados em razão da prevalência secular de toda 
uma cultura colonizadora, quando apenas o pensamento eurocêntrico possui 
valor acadêmico e reconhecimento institucional (Ferrazzo; Lixa, 2017, p. 
2631), tem ganhado força.

Nessa perspectiva, a ideia de um direito de base pluralista ganha 
importância, sobretudo diante do reconhecimento da organização e 
possibilidade de autodeterminação das comunidades originárias latino-
americanas. Direito esse que já está previsto na legislação brasileira desde 
1973 no Estatuto do Índio, foi reconhecido na Constituição de 1988 e 
encontra amparo também na legislação internacional como na Convenção 
169 da Organização Mundial do Trabalho (OIT) e mais fortemente nas 
Constituições atuais do Equador (2008) e Bolívia (2009). Ainda que venha 
sendo amplamente discutida e reconhecida, essa pluralidade ainda carece 
de efetividade.

O reconhecimento da pluralidade étnica, cultural e jurídica da América 
Latina, mais especificamente do Brasil, embora seja tarefa difícil, é um dos 
caminhos para a superação da colonialidade e da visão eurocêntrica, monista 
e hierarquizada do direito.

Nas palavras de Rosembert Ariza Santamaría (2015, p. 167):
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Pretender práticas jurídicas e formas regradas de convivência, 
sem ordem hierárquica ou submissão racional entre si, é um 
exercício hermenêutico profundamente complexo, que exige 
despojar-se da prepotência racional legal e da supremacia 
jurídica dos detentores do discurso formal do direito ocidental. 
(tradução livre da autora)4

É nesse cenário de busca de legitimação que surge, em 2016, um 
precedente inédito no direito brasileiro, proveniente do Tribunal de Justiça 
do Estado de Roraima, no qual o Desembargador relator entendeu que 
deveria ser afastada a aplicação da jurisdição brasileira, uma vez que o fato 
já havia sido julgado pela comunidade indígena, conforme os preceitos de 
seu direito consuetudinário.5

Objetivando verificar a possibilidade da aplicabilidade do direito 
consuetudinário indígena, vencendo a barreira dominante do direito Estatal 
que privilegia a legislação positivada em detrimento da tradição oral e dos 
usos e costumes que caracterizam as comunidades originárias, o presente 
texto, através de revisão bibliográfica e análise jurisprudencial, perpassa por 
alguns pontos. Inicialmente menciona o processo colonizador perpetrado no 
período de dominação da América Latina, verificando a trajetória de busca 
pela descolonização do direito.

A seguir, passa para a conceituação do pluralismo jurídico indicando 
suas principais características, no sentido de superação da visão monista e 
hierarquizada do direito estatal.

Por fim, verifica a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado 
de Roraima, indicando algumas discussões acerca do reconhecimento legal, 
nacional e internacional do pluralismo jurídico, cuja aplicabilidade importa 
na afirmação da autonomia dos povos originários.

2. O PROCESSO DE CONQUISTA E A SUPERAÇÃO DA COLONIALIDADE 

LATINOAMERICANA

O projeto de expansão ultramarina que trouxe os europeus à 
América Latina imprimiu características diferenciadas e bastante violentas 

4 Pretender prácticas jurídicas y formas de convivencia regladas, sin orden jerárquico ni so-
metimiento racional de unos a otros es un ejercicio hermenéutico profundamente complejo 
que requiere despojarse de la prepotencia racional y de la supremacía jurídica a los detenta-
dores del discurso formal del derecho occidental.
5 BRASIL. Tribunal de Justiça de Roraima. ACr 0090.10.0003020. Apelante: Ministério Público 
do Estado De Roraima, Apelado: Denilson Trindade Douglas. Rel. Des. Mauro Campello, Câ-
mara Única, julg.: 18/12/2015, DJe 17/02/2016.
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em sua concretização. Com novas possibilidades de comércio e relações 
com outros países a economia se fortaleceu, dando início ao sistema de 
economia capitalista, mais vantajoso que o feudalismo para a nova classe de 
comerciantes que emergiu a partir de então.

Ter como principais objetivos a expansão comercial e o consequente 
aumento dos lucros influenciou fortemente a forma como os conquistadores 
enxergavam os povos que encontraram habitando a região ao chegar às 
Américas, não os reconhecendo como seres humanos, mas sim como 
coisas, objetos dos quais poderiam se apropriar e explorar conforme 
suas necessidades. Como relata Aníbal Quijano (2005, p. 228), essa é a 
base do colonialismo, a partir da qual se cria a ideia de distinção racial, 
na qual as diferenças existentes são hierarquizadas e a incorporação de 
certos valores faz com que europeus (nós) se considerem superiores aos 
povos originários, africanos escravizados e seus descendentes (outros). 
Essa possibilidade de classificação dos seres humanos em diferentes 
raças tinha a finalidade de desumanizar os diferentes e, de acordo com 
o autor, só passou a existir após o início da colonização nas Américas, 
pois se adequava perfeitamente aos objetivos capitalistas de exploração 
idealizados pela elite burguesa das metrópoles.

Nessas bases se desenvolveu a conquista e a colonização de toda 
América Latina, com a dominação dos territórios, da natureza e dos povos, 
eliminando tudo que fosse contrário ao ideal de modernidade europeu6, 
passando principalmente pelo processo de aculturação dos povos 
originários, na tentativa de impor um pensamento único, iniciando pela 
apropriação da terra e dos corpos, em seguida pela religião, passando 
pela produção do conhecimento e alcançando a organização do Estado e a 
produção e aplicação das leis.

O pensamento colonizador eurocêntrico baseia-se principalmente 
na ideia de que o homem europeu é o único civilizado frente ao restante 
do mundo, e que possui, portanto, a missão de civilizar os demais povos, 
marginalizando e até mesmo criminalizando as práticas e saberes dos povos 
originários (Ferrazo; Lixa, 2016, p. 2633). Esses elementos que tentam anular 
os saberes originários, substituindo-os por uma perspectiva eurocêntrica de 
produção do conhecimento que se coloca como superior a todas as outras – e 

6 A modernidade pode ser compreendida de várias maneiras. Pode-se associar a modernidade 
com o “Iluminismo e a razão, partindo da ideia de que teria ocorrido uma saída das trevas da 
ignorância” ingressando “no período das luzes, proporcionado pela racionalidade científica”. 
É possível também pensar a modernidade a partir da tese de Enrique Dussel, segundo a qual 
a modernidade iniciou com a chegada dos colonizadores ao continente americano, quando 
os europeus impuseram sua vontade sobre o índio americano, através da apropriação e da 
violência (Wolkmer; Kyrillos, 2015, p. 2).
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em todos os campos do saber (cultural, religioso, científico, político, jurídico) 
– naturalmente acabaram sendo incorporados por boa parte das populações 
latino-americanas, o que garantiu a perpetuação da colonialidade7 dos povos 
por séculos, inclusive após a independência.

Por outro lado, como destaca Quijano (2005):

Se o conceito de modernidade refere-se única ou fundamentalmente 
às ideias de novidade, do avançado, do racional-científico, 
laico, secular, que são as ideias e experiências normalmente 
associadas a esse conceito, não cabe dúvida de que é necessário 
admitir que é um fenômeno possível em todas as culturas e 
em todas as épocas históricas. Com todas as suas respectivas 
particularidades e diferenças, todas as chamadas altas culturas 
(China, Índia, Egito, Grécia, Maia-Asteca, Tauantinsuio) anteriores 
ao atual sistema-mundo, mostram inequivocamente os sinais 
dessa modernidade, incluído o racional científico, a secularização 
do pensamento, etc.

Ainda que colonizadas, mesmo que de forma precária e subjugada, 
as populações autóctones mantiveram viva a cosmovisão indígena não só 
como forma de sobrevivência, mas também de resistência. Nessa linha Sérgio 
Luiz Fernandes Pires (1998, p. 59) se reporta à análise de Héctor Bruit:

Héctor Hernan Bruit, na obra Bartolomé de Las Casas e a 
Simulação dos Vencidos, afirma – trabalhando o imaginário e 
o mundo simbólico dos vencidos – que, uma vez cientes que 
não teriam forças materiais para enfrentar os ibéricos naquele 
momento [da conquista], os índios fingiram-se conformados, 
guardando dentro de si a revolta e a esperança de liberação 
futura, num simulacro de conformismo. (grifo do autor)

O arcabouço normativo latino-americano foi construído com base na 
colonialidade do pensamento e da produção do conhecimento, resultando daí 
um direito monista e hierarquizado, que enxerga a normatividade indígena 
como primitiva e secundária, deslegitimando sua aplicação ao validar apenas 
a legislação de fonte estatal.

A superação da eurocentralidade passando à valorização dos saberes 
locais, ainda que careça de estratégias para sua efetiva implementação 
no plano social, tem se consolidado com o fortalecimento e expansão 

7 Como destaca Grosfoguel (2010, p. 115-147) é importante diferenciar colonialismo 
de colonialidade. Colonialismo se dá na instituição de uma relação hierárquica de poder 
político que se estabelece entre a metrópole e a colônia, findando com a independência da 
nação colonizada. Já a colonialidade são os efeitos históricos do colonialismo, ou seja, são 
as diferentes construções/idealizações da imagem do colonizador que o ovo colonizado 
elabora em detrimento da sua própria. 
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dos movimentos sociais, em especial os indígenas que, recentemente, 
promoveram um grande avanço no direito constitucional latino-americano, 
ao conquistar o reconhecimento da plurinacionalidade e da autonomia dos 
povos originários nas atuais constituições do Equador (2008) e da Bolívia 
(2009), tendo como princípio basilar do Estado a descolonização, numa onda 
que se propaga por todo o continente.

3. PLURALISMO JURÍDICO

Ainda que o projeto de civilização na América Latina tenha se 
desenvolvido baseado na “violência contra o homem no processo produtivo e 
exclusão total do autóctone no aspecto antropológico” (Pires, 1998, p. 55-56), 
a partir do qual a metrópole objetivava impor um Direito único, homogêneo, 
padronizado nos moldes luso-hispânicos, não houve como impedir certa 
adequação ou modificação frente à diversidade cultural e jurídica encontrada 
pelos colonizadores ao aportarem no continente americano.

Nesse contexto, e utilizando as palavras de Wolkmer (1997, p. 
157), é possível definir pluralismo jurídico como uma “formulação teórica 
e doutrinária” que “designa a existência de mais de uma realidade, de 
múltiplas formas de ação prática e da diversidade de campos sociais com 
particularidade própria”, coexistindo diversas fontes do direito para além da 
legislação estatal, em que os diferentes grupos estruturam e regulam suas 
próprias jurisdicidades. Nesse mesmo sentido, Santamaría (2015, p. 166), 
considerando assumir uma postura progressista, define pluralismo jurídico 
como “a capacidade de compreensão sem pretensão de fusão entre sistemas 
jurídicos, práticas jurídicas e formas regulamentadas de convivência, sem 
ordem hierárquica nem submissão racional de uns aos outros”8 (tradução 
livre da autora). 

Ainda que subjugados, essa sempre foi uma realidade dos povos 
originários latino-americanos, em especial das populações andinas e 
amazônicas, que resistiram à colonização e mantiveram vivos seu modo de 
vida, sua cultura e, dentro do possível, suas instituições.

Examinando a obra de John Griffiths, Wolkmer (1997, p.185) destaca 
a crítica feita em relação à dificuldade que algumas formulações pluralistas 
apresentam de romper com a ideologia do centralismo jurídico, que “concebe 

8 La capacidad de comprensión sin pretensión de fusión entre sistemas jurídicos, practicas 
jurídicas y formas de convivencia regladas, sin ordem jerárquico ni sometimiento racional 
de unos a otros.
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o Direito como ordem exclusiva e unificada numa hierarquia de proposições 
normativas”. Nesse ponto, faz-se importante diferenciar o pluralismo legal 
- ou conservador - quando o Estado eventualmente reconhece e incorpora 
em seu ordenamento determinadas manifestações plurais da sociedade, 
ainda que com o objetivo de manter o monopólio da produção normativa, 
deslegitimando toda e qualquer prática pluralista de origem não estatal; 
daquele pluralismo realmente autêntico - ou progressista - que possui 
uma matriz horizontal, de produção normativa não hierárquica, fruto das 
relações existentes entre os diferentes campos e atores sociais (Wolkmer, 
1997, p.185).

Nessa esteira, o pluralismo jurídico vem ganhando reconhecimento 
no meio acadêmico e institucional como maneira eficaz de resolução de 
conflitos por meio do reconhecimento de normas próprias de determinadas 
comunidades, não com a intenção de se sobrepor ou negar o direito de 
matriz estatal, mas sim de legitimar diferentes fontes jurídicas que sempre 
existiram na sociedade.

Duas das principais causas determinantes que estimulam a aceitação 
do pluralismo jurídico, de acordo com Vanderlinden (apud Wolkmer, 2015, p. 
260) são: a) a ineficácia do paradigma hegemônico e monista do direito estatal, 
que não consegue atender as especificidades de interesses e características 
dos diferentes grupos sociais; e b) o caráter injusto do modelo monista e 
hegemônico de produção normativa, o qual se mostra incapaz de perceber 
a relatividade da ideia de justiça criada por “diferenças naturais, físicas, 
culturais, sociais e econômicas que somente o pluralismo, sem incorrer num 
nivelamento centralizador, saberá adequar com grau de justiça e equidade”.

Ainda de acordo com Wolkmer (2015), a característica emancipatória 
do pluralismo jurídico, que propõe um projeto político que derive dos 
processos de lutas dos grupos oprimidos, pressupõe, como requisitos, 
a legitimidade de novos sujeitos sociais, além da democratização e 
descentralização da participação política, buscando legitimar as diferentes 
juridicidades existentes nos espaços não estatais.

Herrera Flores (2009, p. 25) observa que a conquista de direitos, 
e sua posterior positivação – seja no plano internacional, ou no plano 
interno de cada Estado - surge do fortalecimento de indivíduos, grupos e 
organizações, para servir de processo no qual a finalidade principal é o 
acesso aos bens materiais e imateriais, que trazem dignidade à vida humana. 
Nesse aspecto, a afirmação e consolidação do pluralismo jurídico é o caminho 
para o fortalecimento dos processos de lutas desses povos e, consequente, 
conquista de maior dignidade, focalizando principalmente no respeito a sua 
autodeterminação.
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Esse é um dos princípios fundamentais do Estado, expresso no texto 
constitucional de uma série de países latino-americanos, mais recentemente 
nas constituições do Equador (2008) e da Bolívia (2009), compreendendo a 
coexistência entre as jurisdições indígenas e a jurisdição estatal em igualdade 
hierárquica.

Essas constituições representaram grandes conquistas, demonstrando 
com clareza a força dos movimentos populares e a intenção de consolidação 
de um novo modelo de Estado, muito mais democrático, inclusivo e 
participativo.

No direito brasileiro, o reconhecimento da pluralidade jurídica pode 
ser encontrado no Estatuto do Índio (1973), na Constituição Federal (1988) 
e em tratados e convenções internacionais ratificados pelo legislador pátrio, 
com destaque para a Convenção 169 da Organização Internacional do 
Trabalho (1989) e a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos 
Povos Indígenas (2007). 

Tanto a legislação nacional quanto a internacional citadas 
anteriormente reconhecem a legitimidade da organização social, tradições 
e costumes indígenas, prevendo regras para coexistência do direito estatal 
com o direito consuetudinário dessas comunidades. Um de seus principais 
preceitos é que se devem considerar os costumes e práticas normativas 
desses grupos na aplicação da legislação estatal, possibilitando inclusive a 
prevalência das leis e costumes indígenas em detrimento das normas estatais, 
desde que estejam de acordo com os direitos humanos e fundamentais 
internacionalmente reconhecidos, deixando claro o respeito à autonomia das 
comunidades ou nações indígenas.

A América Latina sempre foi reconhecidamente plural e complexa, 
daí a dificuldade em aplicar o modelo normativo eurocêntrico, abstrato 
e homogeneizador. Não obstante, a tarefa de vencer a colonialidade e 
reconhecer a pluralidade cultural e jurídica da sociedade é difícil e lenta, 
devendo envolver todos os atores sociais – sociedade, juristas, estudiosos, 
entre outros. (Fagundes; Wolkmer, 2011, p. 398-399).

Nesse contexto de reconhecimento da pluralidade étnica e jurídica 
como possibilidade concreta, surge o precedente inédito9 na jurisprudência 
brasileira, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, em 
fevereiro de 2016, que reconheceu a aplicabilidade da jurisdição indígena 
em detrimento da estatal.

9 Conforme notícia veiculada no site do TJ/RR em 21 de março de 2016. Disponível em: 
<http://www.tjrr.jus.br/index.php/11-noticias/86-decisao-inedita-tjrr-afasta-condenacao-
de-indio-ja-punido-pela-tribo>
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4. EM BUSCA DA EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO INDÍGENA

Em que pese serem considerados inferiores e por vezes 
menosprezados, os costumes são fonte legítima e importante do direito, 
uma vez que a norma deriva das relações sociais e tem como fundamento 
primeiro as necessidades, aspirações e reinvindicações de seus membros.

Essa inferiorização, principalmente em relação às comunidades 
indígenas, muito se dá em razão da visão eurocêntrica de que as populações 
originárias são primitivas, selvagens ou não civilizadas sendo, portanto, 
incapazes de produzir e aplicar normas de maneira justa e adequada (Curi, 
2012, p. 230-234).

O direito indígena se baseia na oralidade e na aplicação dos usos e 
costumes presentes nas suas sociedades. Trata-se de uma normatividade 
tradicional, criada espontaneamente pelos membros da comunidade (Curi, 
2012, p. 234). Muito embora não seja escrito, o direito costumeiro indígena 
é transmitido de geração em geração, adequando-se às mudanças sociais e 
culturais de maneira muito mais dinâmica que o direito estatal. 

Desse modo, ainda que alguns juristas mais conservadores entendam 
que as relações sociais das populações originárias não se encaixam na 
concepção de direito, é necessário entender que o direito pode ser tanto 
aquele proveniente do Estado quanto o de produção comunitária, numa 
relação de interação que tanto pode ser conflitante quanto consensual, 
convivendo e se relacionando de maneira não hierarquizada ou subordinada 
(Curi, 2012, p. 235).

Nesse sentido, o Tribunal do Estado de Roraima, em sede de julgamento 
de recurso de apelação criminal decidiu em fevereiro de 2016, de forma 
inédita no Brasil, afastar a aplicação da jurisdição estatal, reconhecendo a 
legitimidade do julgamento e consequente aplicação de sanção, realizado 
pela comunidade indígena.

O caso, resumidamente, tratava-se de homicídio praticado por um 
indígena, membro da comunidade Manoá, contra seu irmão. O indígena foi 
julgado pelo conselho da sua comunidade, que decidiu pela aplicação de 
algumas sanções, como, por exemplo, a construção de uma casa para a 
esposa da vítima e a proibição de se ausentar da comunidade sem permissão 
dos Tuxauas da tribo.

Em seguida, o acusado foi também julgado por um novo conselho 
formado por lideranças de várias comunidades da região, que decidiram pela 
aplicação de outras sanções, conforme seus usos e costumes.

Conforme se extrai da decisão, as penalidades aplicadas pelo 
conselho indígena foram as seguintes:
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1.  O índio Denilson deverá sair da Comunidade do Manoá e 
cumprir pena na Região do Wai Wai por mais 5 (cinco) anos com 
possibilidade de redução conforme seu comportamento;
2. Cumprir o Regimento Interno do Povo Wai Wai, respeitando a 
Convivência, o costume, a tradição e moradia junto ao povo Wai Wai;
3. Participar de trabalho comunitário;
4. Participar de reuniões e demais eventos desenvolvido pela 
comunidade;
5. Não comercializar nenhum tipo de produto, peixe ou coisas 
existentes na comunidade sem permissão da comunidade 
juntamente com o tuxaua;
6. Não desautorizar o tuxaua, cometendo coisas às escondidas 
sem conhecimento do tuxaua;
7. Ter terra para trabalhar, sempre com conhecimento e na 
companhia do tuxaua;
8. Aprender a cultura e a língua Wai Wai;
9. Se não cumprir o regimento será feita outra reunião e tomar 
(sic) outra decisão. (fls.224).
Cabe acentuar que todo o procedimento supramencionado foi 
realizado sem mencionar um (sic) momento algum a legislação 
estatal, tendo apenas como norte a autoridade que seus usos e 
costumes lhe confere.

No voto, o Desembargador relator assevera que a possibilidade de 
aplicação da jurisdição indígena é possível por estar prevista na legislação 
ordinária nacional e internacional, quais sejam: no artigo 57 do Estatuto do Índio10, 
no artigo 9º da Convenção 169 da OIT – Sobre Povos Indígenas e Tribais11 e no 
artigo 231 da Constituição Federal12. Em seu texto, cita ainda alguns precedentes 
internacionais similares de países como Estados Unidos e Austrália.

Nesse ponto, chama-se atenção para alguns aspectos. Ainda 
que a decisão tenha se mostrado como um grande passo inicial no 
reconhecimento do pluralismo jurídico é importante destacar que tanto 
o magistrado de primeiro grau, quanto o Desembargador em grau de 
recurso, mantiveram a decisão do conselho indígena, apontando que tal 
fato estava autorizado pela legislação estatal vigente no país, o que se 
pode interpretar como o entendimento de que há uma hierarquia entre a 

10 Art. 57. Será tolerada a aplicação, pelos grupos tribais, de acordo com as instituições 
próprias, de sanções penais ou disciplinares contra os seus membros, desde que não revistam 
caráter cruel ou infamante, proibida em qualquer caso a pena de morte.
11 Artigo 9o: 1. Na medida em que isso for compatível com o sistema jurídico nacional 
e com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos, deverão ser respeitados os 
métodos aos quais os povos interessados recorrem tradicionalmente para a repressão dos 
delitos cometidos pelos seus membros.  2. As autoridades e os tribunais solicitados para 
se pronunciarem sobre questões penais deverão levar em conta os costumes dos povos 
mencionados a respeito do assunto.
12 Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e 
tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo 
à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
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jurisdição indígena (inferior) e a jurisdição estatal (superior), quando esta 
“autoriza” o reconhecimento daquela.

Outro ponto a se destacar está no fato de que, em que pese alguns 
países da América Latina terem ampliado sobremaneira a valorização das 
comunidades originárias – especialmente nos textos constitucionais da 
Bolívia e Equador – elevando ao patamar de igualdade as jurisdições indígenas 
e a estatal, os precedentes utilizados como fundamentos da decisão foram 
buscados em julgamentos realizados nos Estados Unidos e na Austrália.

Como observa Santamaría (2015, p. 174), atualmente Europa e América 
do Norte conformam a referência hegemônica do direito global, que operam 
conjuntamente a colonialidade do pensamento no continente Latino Americano, 
que após séculos de colonialismo reconhece alguns direitos específicos às 
comunidades indígenas e afrodescendentes. Dessa forma, pode-se atentar 
ao fato de que ainda é incipiente o progresso que algumas autoridades estão 
fazendo no sentido de legitimar o pluralismo que sempre existiu no continente.

Ainda de acordo com o autor, salvo algumas exceções, a maioria 
dos países latino-americanos ainda não evoluiu nesse sentido, pois não 
instituíram um verdadeiro pluralismo jurídico que se desprenda do modelo 
positivista de direito.

Nessa esteira, é necessário refletir sobre como se dará a verdadeira 
efetivação da pluralidade jurídica que sempre existiu nas Américas. Uma 
efetivação que vá além de seu mero reconhecimento, mas que implique 
na concretização e aplicabilidade prática, envolvendo nesse processo 
todos os sujeitos interessados – comunidades, juristas, pensadores do 
direito, governantes.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto de expansão ultramarina realizado pelos europeus na América 
Latina foi marcado por um conjunto de estratégias violentas de apropriação e 
exploração tanto do território quanto das populações aqui encontradas.

Nesse processo, o aculturamento e colonização do pensamento 
tiveram papel determinante para o sucesso e perpetuação do colonialismo, 
classificando e hierarquizando as diferenças étnicas, culturais e jurídicas.

Dessa forma, estruturou-se o direito das colônias, tendo como 
resultado um sistema monista, hierarquizado e eurocêntrico, que menospreza 
e criminaliza qualquer expressão comunitária de produção jurídica, ainda 
que tivesse que encontrar maneiras de se adaptar a um cenário de grande 
pluralidade étnica e cultural existente no continente.
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Nesse contexto, ainda que as normas próprias dos povos indígenas 
sigam sendo consideradas inferiores ou primitivas, a discussão a respeito 
do “verdadeiro” pluralismo jurídico – de característica emancipadora, 
intercultural e progressista – vem crescendo no meio acadêmico e jurídico, 
ganhando novas possibilidades de reconhecimento.

A positivação, no plano constitucional e internacional, dos direitos das 
nações indígenas é fruto das lutas dos movimentos sociais protagonizados por 
essas populações, de sua resistência e busca histórica pelo reconhecimento 
e valorização de sua autonomia e garantia de proteção de seu modo de vida, 
sua cultura, suas especificidades e seus direitos.

Contudo, o simples reconhecimento não é suficiente para uma real 
descolonização do pensamento jurídico, sendo necessário um passo adiante no 
sentido da legitimação e aplicação do direito consuetudinário das comunidades 
originárias. Passo inicial que parece ter sido dado pelo Tribunal de Justiça 
do Estado de Roraima, ao possibilitar a aplicação da jurisdição indígena em 
detrimento da jurisdição estatal, no julgamento de um crime cometido por um 
indígena da comunidade indígena Manoá, produzindo um precedente inédito 
no país podendo inspirar a fundamentação de outros julgamentos.

Muito embora seja possível considerar a decisão proferida como um 
avanço no reconhecimento da pluralidade, os fundamentos utilizados foram 
baseados num pluralismo estatal, que apenas reconhece como legítima a 
possibilidade normativa prevista no direito positivado. Nesse sentido, reflete 
Melissa Volpato Curi (2012, p. 245), “se por um lado o ordenamento jurídico 
internacional identifica a existência de normas legais dentro das sociedades 
indígenas, por outro, não as legitima se não estiverem em consonância com 
o que o direito ocidental preceitua como correto e justo”.

Desse modo, ainda que consagrado pelas novas Constituições Latino 
Americanas e por Tratados e Convenções internacionais, no plano concreto 
parece haver um grande desafio no que diz respeito à efetividade de um 
Estado verdadeiramente plural, pautado no respeito às suas diferenças 
culturais, na justiça social e na sustentabilidade ambiental. 

A proposta do pluralismo jurídico é desconstruir o monismo e a 
hierarquização do sistema jurídico estatal, buscando uma interpretação 
horizontal e fraterna do direito, procurando refletir se realmente a sociedade 
está a caminho de uma verdadeira descolonização do pensamento jurídico 
brasileiro, ao identificar que, embora de maneira inicial, esteja-se no caminho 
do reconhecimento e legitimação da pluralidade que é característica marcante 
da América Latina. Ao fim e ao cabo, parece que ainda não foi possível se 
desprender das amarras do direito positivo estatal, de base eurocêntrica e 
que não reconhece a sua potencialidade.
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1. INTRODUÇÃO

Em todas as sua trajetória, os direitos humanos foram excluídos por 
governos autoritários e por políticas abusivas.

Nessa perspectiva, buscou-se estabelecer a conexão entre os direitos 
humanos e democracia, haja vista que ambos são advindos de árduos 
processos de lutas no curso da história.

Assim, contemporaneamente os direitos humanos e a democracia 
passaram a figurar como principais discursos nas agendas políticas, todavia, 
nem sempre foi assim, pois o Estado figurou por muito tempo como o 
principal predador dos direitos humanos.

No período liberal não havia proteção efetiva de direitos humanos, 
a relação era entre o Estado e o mercado, assim, o que se tinha era uma 
visão mercantilista dos direitos, os direitos dos indivíduos eram avaliados de 
acordo com a relação capital e trabalho.

Por esse motivo, em uma concepção estatal, os direitos eram 
pensados como se fossem do Estado, sem esquecer a ascensão do capital 
em uma sociedade burguesa.

Quando começou a se falar em direito à liberdade, na realidade se 
referiam ao cunho contratualista, fazendo, assim, menção à liberdade de 
propriedade, portanto, não se falava em direitos coletivos e sim em direitos 
individualistas.

Nesse contexto, surge a necessidade de lutar por melhores condições, 
por direitos humanos, pois estes encampam uma preocupação maior em 
relação à vida e à pessoa humana em si, não cabendo avaliar as pessoas pelo 
que são, senão pelo fato de serem pessoas e, como tal, suas vidas devem 
estar acima de interesses alheios.

Dessa forma, não poderá um governo atuar para si, deve ele reger 
a nação para que os cidadãos que ali se encontram sejam respeitados, 
valorizados, vivam de forma digna, justa e igualitária, eliminando-se as 
diferenças por meio de leis e esforços mais amplos. 

Justifica-se, assim, o presente objetivo da análise, ou seja, a relação 
de democracia e direitos humanos, bem como a força que possuem 
os movimentos sociais para a efetivação desses direitos, pois, não há 
desenvolvimento tecnológico, comercial, econômico, social ou de qualquer 
outra espécie sem que as coletividades estejam envolvidas. Em face disso, 
priorizar suas necessidades é auxiliá-las a compreender seu papel enquanto 
sujeitos que constroem seu espaço social e sua institucionalidade.

Pois a relação de democracia e direitos humanos dentro de um 
estado democrático de direito, deve-se ao fato de a democracia ser uma 
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forma participativa de organização do Estado e os direitos humanos devem 
ser assegurados pelo Estado enquanto direitos de todos.

E ainda, menciona-se que uma democracia tem por base o princípio 
da liberdade, e em razão disso, tem-se o reconhecimento da legitimidade 
dos movimentos reivindicatórios, sob esse aspecto, nem sempre a regra da 
maioria pode prevalecer.

Ora, o cerne dos direitos humanos sempre foi reduzir abusos de poder 
dos governos ou indivíduos mais fortes sobre as parcelas mais fragilizadas 
da população, sendo os movimentos sociais de extrema importância para a 
efetivação dos direitos humanos.

Por fim, justifica-se o estudo em face da abusividade que existiu no 
passado e que ainda perdura no presente, uma vez que apenas alterou-se a 
forma como é projetada, por isso, a atuação dos movimentos sociais em prol 
dos direitos do povo também serve como mecanismo limitador da atuação 
estatal, devendo os direitos humanos ser uma das condições de um sistema 
democrático de direito.

2. BREVE HISTÓRICO DOS DIREITOS HUMANOS 

Nos primórdios, os direitos humanos surgiram de um ideal religioso, 
nos quais os homens seriam iguais perante a divindade, e a igreja deveria 
abençoar os nobres e os plebeus de forma igualitária, no entanto, essa 
igualdade, encontrava-se na concepção de aceitação da entidade religiosa 
(NOVO, 2017).

Contudo, ainda residia na sociedade a ideia de preocupação 
individualista, ou seja, os indivíduos preocupavam-se apenas com os seus 
interesses, de maneira que somente suas necessidades e dificuldades 
individuais tivessem importância, frente as dos demais indivíduos. O 
poder econômico e as classes sociais dos cidadãos, à época, definiam a 
existência de direito, sendo menosprezados os grupos menos favorecidos 
(BOBBIO, 2004).

Para Pinheiro (2008), não apenas um indivíduo ou um grupo deve 
ser protegido, mas sim todos os indivíduos, dentro ou fora de determinado 
grupo, uma vez que todos – sem exceção – devem ter o seu valor reconhecido 
e respeitado, haja vista a semelhança entre os homens. Desta forma, segundo 
o autor, a noção de direitos, enquanto normas de conduta, assegura a adoção 
de comportamento em prol do desenvolvimento pessoal e coletivo.

Mesmo surgindo ainda no passado, a visão de que o homem/indivíduo 
merece respeito e valorização, o homem demorou anos para perceber e 
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se organizar para definir quais e o que são direitos humanos, bem como 
responder de qual maneira tais direitos seriam protegidos. Tendo em vista, 
que as convenções e normas internacionais são hodiernos (BOBBIO, 2004; 
PIOVESAN, 2010).

Afirma Comparato (2003) que a partir da evolução das sociedades 
e do homem é que surgem os direitos humanos, corroborando assim um 
retorno social no qual a lógica apregoada determina que, ao valorizar as 
pessoas ao seu redor, acaba por retornar uma valorização coletiva e, por 
consequência, do seu próprio indivíduo.

Já Bastos (2012), tranquilamente, assinala que não existiam direitos 
fundamentais na Antiguidade e na Idade Média, nem na Idade Moderna, 
pois a noção de Estado de Direito ainda não estava consolidada. O que 
somente ocorreu em meados do Séc. XVIII, quando surgiu o chamado Estado 
Democrático de Direito.

A partir da Revolução Francesa passou-se a busca por garantias, 
segurança, respeito e dignidade nas relações sociais, marcando o 
fortalecimento dos ideais de direitos humanos e desenvolvimento de 
ferramentas para sua garantia (CUNHA, 2016). 

Na Europa, países como Inglaterra e França, segundo Wolkmer e 
Lippstein (2017), influenciaram amplamente no estabelecimento de direitos 
humanos garantidos a todos os homens. Ainda, conforme os autores, a 
busca por dignidade e justiça num panorama internacional é percebida pelo 
homem, que vê a necessidade de garantir direitos a seus assemelhados, em 
qualquer circunstância, lugar, ou momento da vida.

Nesse viés, os países europeus, pelo menos no que diz respeito à 
idade moderna, por serem os precursores a darem a devida importância 
aos direitos humanos, também foram os principais influentes das normas 
formalizadas. Mesmo que o desenvolvimento tenha se dado em países 
eurocêntricos, seus princípios devem ser válidos e aplicáveis em qualquer 
país e civilização, haja vista a característica humana dos cidadãos (WOLKMER; 
LIPPSTEIN, 2017).

Um dos primeiros dispositivos presentes de direitos humanos foi a 
Petition of Rights (1628), segundo Comparato (2003), alicerçada na Magna 
Charta Libertatum assinada por Carlos I, o qual garantia o direito de postular 
junto ao rei, bem como em que um homem livre não fosse esbulhado de seu 
feudo, detido ou aprisionado sem a existência de sentença, baseada em um 
ilícito cometido, e a necessidade de punição por tal conduta.

Comparato (2003) evidencia que a Petition of Rights traz a concepção 
de liberdade e respeito ao homem, de forma que não pudessem ser cometidos 
abusos contra si nem seus bens em detrimento de terceiros. Apesar de 
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não se igualar aos conceitos de presunção de inocência e nem de prova 
em contrário, somente depois de sentenciado é que o indivíduo poderia ser 
privado de sua propriedade.

Com intenção de limitar o poder do rei, Carlos II, em 1679 firma 
o Habeas Corpus Act com função de mandado judicial em situações 
de arbitrariedade quando das prisões, que anterior a isso, prendia 
antagonistas conforme suas vontades, sem o devido processo criminal 
legal (COMPARATO, 2003).

De acordo com Comparato (2003), a declaração de direitos, ou Bill of 
Rights, assinado em 1689, conjunto de direitos e liberdades com perspectiva 
a delimitar o poder estatal e robustecer a legalidade nas intervenções de 
privação de liberdade e sequestro de bens.

Leciona Bastos (2012) que o Bill of Rights prescrevia que os atos da 
autoridade real para arrecadar dinheiro para coroa ou em nome da coroa, 
além do consentido pelo Parlamento, era tido como ilegais.

A Declaração de Virgínia, estabelecida em 1776, composta por 
catorze parágrafos correlacionados expressamente com os direitos naturais 
da pessoa, igualdade dos homens ante a lei, reconhecimento da soberania 
popular, condição de igualdade política, direito à liberdade de imprensa, 
instauração do tribunal do júri, são exemplos de conquistas advindas deste 
instituto (COMPARATO, 2003).

Foi a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, 
que se definiram normas claras e específicas para o desenvolvimento das 
nações evidenciando o respeito ao cidadão como âmago da vida em sociedade. 
Países subscritores da Declaração Universal dos Direitos Humanos elaboraram 
políticas de proteção aos seus cidadãos, contra abuso, excessos, desrespeito 
ou discriminação, tendo como paradigma o texto aceito, internacionalmente, 
pela maioria dos países do mundo (WOLKMER; LIPPSTEIN, 2017).

Autora como Piovesan (2010) disserta que a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos versa sobre uma vitória de todos os países, coletivamente, 
e para os homens, à luz do individual, pois deixa todos os cidadãos em um 
único escalão, não há superior nem inferior em relação ao outro, não têm 
mais nem menos direitos. Realmente, uma conquista alcançada ao longo dos 
anos, e, consubstanciado na Declaração Universal dos Direitos Humanos em 
que a vontade do Estado não deve se justapor às necessidades dos cidadãos.

O homem não pode se tornar um escravo do governo, e sim o Estado 
deve operar para que os direitos do indivíduo sejam garantidos nas mais 
diversas relações recorrentes (PIOVESAN, 2010).

Consoante Piovesan (2008), a Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica, de 1969), com 
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vigência a partir de julho de 1978, garante ao acusado a presunção de 
inocência, até prova em contrário, através do devido processo legal. Por 
consequência, mesmo havendo indícios de culpabilidade, o indivíduo 
somente cumprirá eventual sanção por previsão legal e ulteriormente ao 
devido processo, assim, até lá, os seus direitos serão mantidos válidos 
e os direitos humanos asseverados.

Acerca da evolução dos direitos humanos, Esse (2012) explana que 
internacionalmente a proteção aos direitos humanos advém da Declaração 
das Nações Unidas sobre Direitos Humanos de 1948 que inaugurou critérios 
gerais sobre direitos humanos. A posteriori, a Convenção de Viena de 1969, a 
qual estipula o conceito do Jus Cogens, transformou os direitos humanos em 
“direitos primordiais”, dando-lhes status especial e impedindo que Estados-
membros da comunidade internacional os violassem.

Por serem celebrados em forma de acordos, os tratados internacionais, 
conforme esclarece Comparato (2003), são fontes de direito internacional, 
destinados a todas as nações, de forma que sejam inseridos, valorizados e 
cumpridos por todos os Estados-membros participantes.

Portanto, verificam-se as primeiras cartas de proteção do indivíduo, 
ainda que tenha como princípio basilar o universalismo, possuem uma 
importância histórica na construção da proteção dos direitos humanos, cujas 
lutas são constantes para sua proteção e concretização.

3. CONEXÃO ENTRE DIREITOS HUMANOS E DEMOCRACIA

Inicialmente, tendo em vista a luta histórica acerca da conquista dos 
direitos humanos, não se pode deixar à margem a efetiva concretização e 
realização desses direitos, nesta senda, a democracia e os direitos humanos, 
por sua vez, figuraram contemporaneamente como discursos de muitas 
agendas políticas e nos mais diferentes governos.

No entanto, notadamente percebe-se que nem sempre os direitos 
humanos estiveram no centro e em quaisquer discursos políticos ou no 
aparato estatal (RAMOS, 2016).

Os direitos na concepção estatal foram, ao longo do tempo, pensados 
como se fossem direitos estatais, ou até mesmo como se transcorressem do 
Estado, devido à vinculação que era feita dos direitos em conjuntura com o 
Estado. Assim, ao que concerne a relação do Estado com os direitos humanos 
existia através de uma proteção mínima, havendo, portanto, muitos pontos 
de tensão, pelas traições, violações e até mesmo de exclusão dos direitos 
humanos (ESTEVÃO, 2011).
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Quanto às violações dos direitos, não está errado a afirmação de que 
o Estado foi o principal aniquilador, por este motivo, “[...] alguns teóricos 
consideram [..] que os direitos são primariamente proteções contra o Estado, 
como resposta à centralização política do poder e acrescente penetração do 
mercado que perturbaram a vida social no século XVII (ESTEVÃO, 2011, p.2).

Nessa perspectiva, chama-se a atenção para o período liberal na 
qual a atuação estatal e seu poder regulador eram extremamente negativos, 
em que a defesa e proteção dos direitos eram limitadas e baseadas pelos 
constrangimentos do contrato social, quando as liberdades eram, liberdade 
individual e liberdade à propriedade (ESTEVÃO, 2011).

Dessa forma, não se falava em bem-estar social, os direitos à liberdade, 
propriamente ditos, consistiam apenas em questões particulares, assim, 
os direitos não eram coletivos, sendo apenas inter partes, até mesmo no 
âmbito internacional somente os Estados tinham direitos, restando negados 
aos cidadãos o reconhecimento de seus direitos na esfera legal internacional 
(ESTEVÃO, 2011).

Portanto, Wolkmer (2015) relata que os esforços eram centrados 
nos interesses em espaços privados e na racionalidade liberal-individual, 
inexistindo fenômenos coletivos comunitários.

Nesse contexto, a insurgência do individualismo liberal está 
representada pela sociedade burguesa e produção capitalista, principalmente 
pelo Estado moderno e Soberano, cuja juridicidade a ser produzida atingiria 
a hegemonia, mas somente a hegemonia burguesa (WOLKMER, 2015).

Ora, o direito era produzido unicamente pelo Estado e seus órgãos, 
tratando-se de um monismo jurídico, enquanto referencial da sociedade 
moderna ocidental. No entanto, esse referencial era advindo de uma 
sociedade capitalista burguesa, ou seja, a proteção do interesse privado em 
face dos direitos da coletividade (WOLKMER, 2015).

Nessa conjuntura, os direitos humanos encontram novos desafios, 
tendo em vista que o papel do Estado está relacionado com o papel de 
mercado (ESTEVÃO, 2011).

[..] os direitos humanos confrontam-se com sérios desafios que 
resultam de novas concepções do papel do Estado e do mercado, 
com implicações a vários níveis, desde logo no modo como os 
sujeitos são valorizados, como a cidadania se constrói, como 
o trabalho se redefine, como os efeitos da mudança social são 
assumidos. Por sua vez, os direitos tendem a ser obedientes 
aos desígnios de mercado, prevalecendo agora os desejos e 
a vontade individuais; ou seja, os direitos individuais passam 
a ter prioridade absoluta como questão da justiça (ESTEVÃO, 
2011, p. 3).
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Os novos desafios se dão sob a perspectiva do liberalismo, pois os 
direitos humanos “[..] são entendidos sobretudo como direitos do proprietário, 
direitos que são pensados a partir do mercado e, neste aspecto, são direitos 
que se estendem não apenas às pessoas individuais, mas também às pessoas 
jurídicas coletivas, sobretudo privadas” (ESTEVÃO, 2011, p.3).

Dessarte, o Estado tentava estabelecer uma política como protetor e, 
ao mesmo tempo, como regulador, pois se de um lado apenas protege, estaria 
deixando de outro, a questão mercantilista, e do contrário, estaria violando 
direitos do indivíduo, restando complexa a situação (ESTEVÃO, 2011).

Sob este aspecto, Sen (2003) discorre acerca da necessidade de se 
adotar uma postura em oposição à postura mercantil, apontando uma forte 
posição do Estado Social, assumindo uma postura interventora em prol dos 
direitos humanos, ainda que prematura.

Faz, assim, oposição ao que pregava o capitalismo, o qual 
dispunha que os indivíduos devessem ser tratados de forma diferente, 
em razão da forma que estariam posicionados em relação ao capital e 
trabalho (SEN, 2003).

Ainda, segundo Sen (2003), fez-se necessário um novo contexto em 
razão da promoção da vida e da liberdade que hoje usufruímos, mudando a 
forma como eram tratados os direitos dos indivíduos.

Portando, a abordagem assumida pelo Estado passa a ser uma 
atitude interventora, em defesa dos direitos humanos, da justiça e com 
fundamento na igualdade. Todavia, esse olhar não pode ser interpretado 
como crescimento econômico e igualdade econômica das pessoas, mas sim, 
deve ser interpretado como um processo de inicialização das liberdades das 
pessoas, liberdades reais (SEN, 2003). 

Partindo dessa premissa da igualdade e liberdade reais das pessoas, 
a liberdade seria o primeiro direito e o ponto crucial para que as pessoas 
conseguissem lutar pelos seus direitos, sem, contudo, fechar os olhos, ou 
acreditar no universalismo desses direitos como foi empregado ao longo 
da história.

Ora, a liberdade deve ser considerada condição preliminar para o bom 
funcionamento de um Estado democrático, pois é através desta condição 
que os indivíduos conseguem exprimir suas opiniões (BOBBIO, 2015).

Ao discorrer sobre a democracia, segundo Mota (2013), democracia 
pode significar muita coisa, constituindo também uma forte concepção 
ideológica Ocidental, em sua visão, dentre todos os males que existem em 
um sistema, pode ser considerado o melhor.

Contudo, a democracia está sempre em um processo de 
transformação, cujo significado não parece ser um problema linear, 
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ocorrendo uma variação de conceito e definição na forma de sua 
implementação, pois possui um elo de acordo com as consequências que 
se está disposto a encarar (MOTA, 2013).

Conforme Mota (2013) a palavra significa o “poder do povo”. 
Democracia é, portanto, dar a voz ao povo na tomada de decisão, isso ocorre 
por meio do sufrágio.

Neste viés, Leone (2015), dispõe que democracia deve ser trabalhada 
como um potencial emancipatório e ao mesmo tempo com critérios de 
qualidade que permitam o seu real desenvolvimento. Assim, na visão de 
Leone (2015), democracia deve ser compreendida em três aspectos, sendo 
eles: procedimental, de conteúdo e de resultados. 

O aspecto procedimental possui ligação com uma estrutura 
institucional estável, como, por exemplo, eleições livres, competitivas, 
universal, resguardada pelo direito, leis e respeito aos direitos individuais 
(LEONE, 2015).

 Ao que tange o aspecto de conteúdo, significa o exercício dos direitos 
e liberdades de forma simultânea com os procedimentos democráticos, para 
que se consiga garantir formalmente e materialmente a participação dos 
cidadãos (LEONE, 2015).

Em relação ao aspecto de resultado, é inerente a capacidade de 
resposta satisfatória dos governantes em detrimento das necessidades dos 
governados (LEONE, 2015).

Por sua vez, Bobbio (2015) ensina que um sistema democrático 
é um conjunto de diretrizes procedimentais, no qual a regra da maioria 
principal, não a única, acaba por prevalecer. Assim, explica que é por meio 
dessas normas que se desenvolvem a luta política, sendo a regra principal 
desenvolvida através do sufrágio periódico.

Sob este aspecto, alerta-se que um sistema democrático pode ser 
compatível com o desrespeito aos direitos humanos, em qual pode prevalecer 
a regra da maioria não humanista (MOTA, 2013).

Portanto, um sistema democrático pressupõe a existência de uma 
constituição e nela são previstas as regras e procedimentos, até mesmo a 
possibilidade de se poder realizar modificação nos procedimentos (BOBBIO, 2015).

Assim, Mota (2013) relata que de fato em uma democracia - e em 
sistema político democrático - pressupõe-se que existe uma constituição e 
que nela são consagrados normas e procedimentos, inclusive, em detrimento 
da regra da maioria por meio da votação, existem regras contra a violação de 
direitos das minorias, mesmo que não seja a vontade da maioria.

Logo, para Mota (2013, p...), “os direitos humanos das minorias estão 
consagrados, mesmo que fosse da preferência da maioria não os respeitar, 
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assim como são proibidos os partidos ou as propostas de lei que sejam 
contrárias à igual participação do povo na tomada de decisão”.

Verifica-se, portanto, que de fato existe um impasse entre a temática 
direitos humanos e democracia, uma vez que o respeito pelas minorias 
tende a estar determinado de uma forma não democrática, no entanto, 
isto é justificado para evitar o desrespeito pela maioria não humanista 
(MOTA, 2013).

Ocorre que, muitas vezes, os direitos humanos estão previstos, 
entretanto, não são realizados ou concretizados, por isso a democracia e os 
direitos humanos têm sido trabalhados nos discursos e na dinâmica social, 
como estratégias ideológicas (RAMOS, 2016).

Os direitos humanos podem ser legitimados pelas ordens vigentes 
autoritárias, ou podem ser trabalhados através de “[...] mobilizadores de 
forças contestadoras do status quo na construção da emancipação social 
(ruptura das estruturas de opressão) e autonomia do sujeito (agente de sua 
própria transformação)” (RAMOS, 2016, p. 9).

Assim, a relação de direitos humanos esta intrinsicamente ligada à 
democracia, mesmo que sejam distintas na esfera política. Figurando a democracia 
como uma forma de organização do Estado e os direitos humanos como direitos 
universais que devem ser assegurados pelo Estado (RAMOS, 2016).

Parece claro que os direitos humanos são advindos de lutas históricas, 
bem como, a democracia que está em constante transformação, logo, é 
necessário uma abordagem dos movimentos contestatórios das opressões, 
dada a sua relevância na concretização dos direitos humanos.

4. EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS ATRAVÉS DOS MOVIMENTOS 

REINVINDICATÓRIOS E SUA LEGITIMIDADE DENTRO DE UM SISTEMA 

DEMOCRÁTICO

A luta pelos direitos humanos advém de uma longa trajetória de 
violações por parte do Estado e por aqueles que detinham poderes, os 
quais eram medidos através do capital, assim, ao longo do tempo começou 
a serem estabelecidos movimentos e atitudes contestadoras das violações 
e opressões.

As conquistas libertadoras tiveram como ponto de partida uma visão 
individualista e restrita àqueles que tinham posses, as “liberdades dos homens” 
que ali eram empregadas não eram a todos os cidadãos (HUNT, 2009).

Ou ainda, como no caso de diversas declarações de direitos, cuja 
igualdade ali empregada era igualdades dos homens perante lei, sendo que 
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o reconhecimento da soberania popular e igualdade de condição política 
eram igualdades que não se referiam a alguns grupos como, por exemplo: 
as mulheres, os imigrantes, os negros, etc. (HUNT, 2009).

Nessa direção, os direitos humanos eram trabalhados a partir da 
igualdade e universalidade, no entanto, esse status não dava a todos uma plena 
participação política e exercício da democracia, sendo claramente destacada 
uma distinção entre os indivíduos. Portanto, percebe-se que a construção 
dos direitos humanos e da democracia são processos de conquistas no curso 
da história e tiveram os seus percalços de erros e acertos (HUNT, 2009). 

Para (RAMOS, 2016, p.10) “os direitos humanos constituem uma parte 
intrínseca da democracia, isto, porque a garantia dos direitos e liberdades 
básicas são condições necessárias para que as pessoas tenham voz ativa nos 
negócios e nas esferas políticas plurais”.

Sob os aspectos das liberdades, Bobbio (2015) relata que a liberdade 
de associação e liberdade de opinião somente é possível em uma sociedade 
em que o sistema seja democrático, pois mesmo que muitas reivindicações 
ocorram de forma distinta das regras de procedimentos, ainda assim, são 
legítimas em razão do princípio da liberdade.

Naturalmente, os direitos humanos encapam a inclusão de direitos 
sociais, principalmente na propagação de um leque de direitos das minorias e 
nas lutas dos movimentos sociais, a partir das reivindicações de autogoverno, 
uma luta para serem institucionalizados (FLORES, 2009).

Inicialmente, os movimentos sociais surgiram na década de 60, mesmo 
que fizessem reivindicações, mantinham as relações de subordinação com 
o Estado, partido político e sindicatos. Neste cenário, ocorre uma mudança 
quando insurge os movimentos sociais nos países capitalistas, centrais e 
periféricos entre os anos 1970 e 1980, chamados de “novos movimentos 
sociais”, os quais através de suas manifestações e reivindicação tornaram-se 
novos sujeitos históricos na produção legal não estatal (Wolkmer, 2015).

Assim, Bobbio (2015) aponta que os movimentos sociais são 
reconhecidos, dentro de certos limites que podem variar de país para país, 
mas isso, com base em países democráticos nos quais possuem como base os 
princípios fundamentais da liberdade de associação e liberdade de opinião. 
E ainda, segundo o Autor:

A liberdade de associação e a liberdade de opinião devem 
ser consideradas como condições preliminares para o bom 
funcionamento de um sistema democrático, pois colocam os 
atores deste sistema [...] em condições de exprimir as próprias 
demandas e de tomar as decisões após criteriosa avaliação e na 
sequência uma livre discussão (BOBBIO, 2015, p. 117).
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Portanto, Bobbio (2015) reconhece a existência dos grupos sociais 
em razão dos princípios de liberdade de associação e liberdade de opinião, 
por serem princípios fundantes em um sistema de democracia, todavia, 
dispõe que esse reconhecimento é variável, mas que acabam fazendo parte 
constitutivamente das regras do jogo democrático.

A luta que se arma pelos direitos humanos, é um longo processo de 
construção por melhores condições sociais, econômicas, políticas e culturais, 
para que seja possível lutar contra os processos opressores que figuram 
como impeditivo ao acesso de bens materiais e imateriais (FLORES, 2009).

Isto posto, a importância dos direitos humanos constitui-se 
numa batalha e em práticas que devem ser entendidas como uma busca 
por espaços sociais de democracia, espaços em que grupos e indivíduos 
consigam encontrar a conscientização, e através disso, combater os sistemas 
totalitários, autoritários e abusivos (FLORES, 2009).

Neste desiderato, da evolução histórica dos direitos humanos 
emerge um progresso moral para a humanidade, configurando-se uma arena 
discursiva, na qual os objetos são as lutas pela cidadania e justiça social 
(BOBBIO, 2004).

Por conseguinte, os indivíduos são mobilizados por meio dos 
movimentos sociais e nas mais variadas redes e escalas de organização 
política e social, como forma de estabelecer e dar efetividade aos direitos 
dentro de uma nação (BOBBIO, 2004).

Assim, o cenário democrático é composto necessariamente pela 
criação e reconhecimento de direitos e que devem fazer referência ao sujeito, 
sendo isto uma conquista democrática, através da luta de novos sujeitos e 
principalmente dos sujeitos coletivos de direitos (ESCRIVÃO FILHO; SOUSA 
JUNIOR, 2016).

Essa conjuntura se dá em um regime político democrático, pois 
advém dos mais variados formatos de resistência, em oposição aos regimes 
autoritários, e, por assim ser, trata-se de uma conquista social, com vistas 
à construção de sociedades democráticas orientadas para a efetivação dos 
direitos humanos (ESCRIVÃO FILHO; SOUSA JUNIOR, 2016).

Acerca desse contexto, Wolkmer (2015) relata que o surgimento dos 
movimentos sociais se deu em oposição às resistências oficiais de poder, com 
o intuito de realização das necessidades humanas fundamentais, assim, os 
movimentos sociais emergem ao longo das décadas de 70, 80 e 90, ensejando 
uma nova construção de cultura política e de organização social emancipatória.

Nesta linha, “[...] os movimentos sociais emergem como uma potência 
de solidariedade ético-política na luta contra-hegemônica pelos direitos 
humanos.” (ESCRIVÃO FILHO; SOUSA JUNIOR, 2016, p. 105).
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A luta contra-hegemônica dos movimentos sociais possui legitimação 
na organização social da liberdade para combater e superar as mais variadas 
formas de violências e opressões que se estenderam nas sociedades, 
principalmente naquelas que foram colonizadas e passam pelo processo de 
descolonização (ESCRIVÃO FILHO; SOUSA JUNIOR, 2016).

A conquista dos direitos sociais e reconhecimento da diversidade 
significa dizer que todos devem ter a possibilidade de reagir culturalmente 
diante das relações que são estabelecidas no mundo em que vivemos 
(FLORES, 2009).

Reagir significa respeito para garantir que sejam colocadas em 
práticas as lutas por dignidade e, através disso, aprender a distinguir as 
concepções de privilégios e subordinação, além de ter discernimento das 
concepções de mundo (FLORES. 2009).

Logo, “o reconhecimento da diversidade, o respeito ao outro, 
a redistribuição de poder e a responsabilidade pelos atos praticados são 
posturas que emergem junto aos movimentos sociais como prática na luta 
pela efetivação dos direitos humanos [...]” (ESCRIVÃO FILHO; SOUSA JUNIOR, 
2016, p. 105).

Por consequência, para a realização da democracia é necessário ter os 
direitos humanos como uma das condições de um sistema democrático, tanto 
na proteção, quanto na realização e efetivação desses direitos, observando as 
peculiaridades sociais, políticas e culturais de uma determinada sociedade.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os direitos humanos são direitos advindos de um processo histórico 
longo, e no qual foram travadas lutas árduas com instituto de garantir 
igualdade de direito entre seus cidadãos. Tendo sido previstos a sua proteção 
nas primeiras cartas de direitos no âmbito internacional.

As lutas travadas, em proteção dos direitos humanos, deram-
se também em razão do clamor das sociedades em detrimento do poder 
autoritário exercido pelo Estado.

Para tanto, a mudança do paradigma, ocorreu a partir da necessidade de 
proteção de direitos humanos, em face do poder de mercado, primando, assim, 
pela defesa das necessidades coletivas e não mais individualista, que era advinda 
de uma base dominada pela liberdade e propriedade individual contratualista.

Surgindo a necessidade de avançar sob o aspecto de proteção dos 
direitos do cidadão, haja vista, que, por muito tempo, o Estado foi o principal 
predador e violador dos direitos do povo.
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Assim, os movimentos reacionários figuram na luta por decisões 
democráticas e em defesa de seus direitos, para que se possa construir 
um novo ideal de justiça e mudança social, que levem em consideração as 
peculiaridades sociais, políticas e culturais de uma determinada sociedade.

Em suma, os movimentos sociais, trabalham em prol de um novo 
paradigma democrático para a proteção e efetivação dos direitos humanos, 
mas que também, defendam a possibilidade de combinar na democracia 
a igualdade social e a diversidade cultural, possibilitando um exercício de 
democracia real e não utópica em defesa dos interesses dos cidadãos. 
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1. INTRODUÇÃO

Pretende-se, nesta pesquisa, investigar eventual tensão entre a 
teoria do direito ocidental e teoria neoconstitucional latino-americana. 
Em tal perspectiva, parte-se da análise da constitucionalização da ordem 
jurídica brasileira, refletindo sobre o questionamento acerca da teoria 
do direito no Brasil, a fim de que seja pensada uma construção jurídica 
própria. Esse questionamento se faz imprescindível para que se pense 
uma construção jurídica brasileira que dê conta cabalmente de suas 
especificidades, a fim de que a reflexão, a descrição e a aplicação do 
direito propiciem a percepção de descolonização frente ao momento 
que urge de rompimento dos silêncios e censuras impostas pelos 
sistemas preponderantes.

A hipótese primária gira em torno da afirmação da possibilidade 
de uma construção jurídica desde a margem, levando-se em consideração 
o aporte teórico apresentado, como tendência acadêmica, política e 
epistemológica, que fornecem uma nova visão a respeito do conhecimento 
em si e alinhando a significação da trajetória jurídica brasileira, e o contexto 
sócio-político-econômico-cultural não só brasileiro, mas do globo, e suas 
influências no cenário jurídico. Não se trata de desconsiderar o fato das 
influências colonizadoras e adotar uma postura fundamentalista, mas, sim, 
de alertar para o que esta pode acarretar, ou seja, ler a nossa realidade, para 
apontar limites e superação dessas próprias teorias. A colonização silencia, 
censura. De(s)colonizar é quebrar com essa realidade. A hipótese secundária 
é negativa, no sentido de que o âmbito jurídico atual requer uma construção 
teórica constitucional sobre toda a ordem jurídica, justamente considerando 
a realidade atual e suas necessidades, numa lógica vigente construída 
estrategicamente para isto.

O objetivo geral da pesquisa é o de verificar a possibilidade da reanálise 
da teoria do direito e da construção do conhecimento jurídico voltado para 
realidade do direito, reavaliando o antipositivismo, num primeiro momento 
estudando sobre as teorias neoconstitucionais e a constitucionalização da 
ordem jurídica, para, então, analisar quanto à possibilidade da premente 
retomada da teoria do direito e reflexão acerca de uma construção de 
conhecimento jurídico própria. O método de abordagem da presente pesquisa 
será o dedutivo, qual seja, partindo-se de teorias e leis para a análise e 
explicação de fenômenos particulares, do geral para o particular. O tipo de 
pesquisa se dará por meio do modo bibliográfico, baseando-se em consulta 
de todas as fontes secundárias.
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2. O PENSAMENTO JURÍDICO OCIDENTAL PÓS II GUERRA: RECORTES 

NEOCONSTITUCIONALISTAS E PÓS-POSITIVISTAS 

Em tempos de economia globalizada é importante elaborar análise 
de todo o contexto para verificar a possibilidade da transformação do Estado 
de Direito para o Estado constitucional. Qual a realidade em que estamos 
inseridos e em que ela influencia no processo de (des)construção do Direito? 
No Brasil, para onde as teorias hodiernas têm apontado quando da perspectiva 
da Teoria do Direito? 

Logo de início, há autores que compreendem que a constitucionalização 
do Direito atual impede uma concepção positivista mais purista do Direito. 
Para o Figueroa, denomina-se constitucionalização o processo e o resultado 
da transformação do Direito causada pela Constituição, que tem dado 
lugar ao constitucionalismo. Neste viés, aponta três aspectos implícitos 
da constitucionalização: material (moral crítica na forma dos direitos 
fundamentais), estrutural (argumentação das normas) e funcional. Na lógica 
do autor, o constitucionalismo atual tem se convertido numa teoria do Direito 
oposta ao positivismo jurídico como método, ressaltando-se a importância 
dos princípios (FIGUEROA, 2007)16.  Nessa linha de raciocínio, Direito e 
Moral é o que tem sustentado o critério pós-positivista jurídico. Segundo 
Figueroa, o êxito atual do novo paradigma constitucionalista se explica por 
sua oportunidade diante das novas circunstâncias jurídicas, históricas e 
sociopolíticas. Requer ao positivismo jurídico compromisso com a filosofia 
moral e com a teoria da argumentação jurídica (2007). 

Susanna Pozzolo, por sua vez, apresenta como constitucionialista 
a corrente jusfilosófica dedicada à formulação e predisposição dos limites 
jurídicos ao poder político. Em seu diagnóstico, o neoconstitucionalismo tem 
como objeto específico a análise dos modernos ordenamentos constitucionais 
e democráticos do Ocidente. A autora italiana propõe certo modelo 
teórico para a explicação e descrição do Direito do Estado Constitucional, 
caracterizado por negar a tese juspositivista da separação conceitual entre 
Direito e moral. Em sua compreensão, neoconstitucionalismo parece prezar 
uma leitura estritamente anti-juspositivista ou jusnaturalista (POZZOLO, 
2003). Segundo a autora, a constitucionalização do direito determinaria uma 
mutação qualitativa do Direito por inteiro. 

16 Faz crítica a Dworkin e a teoria da única resposta correta frente a natureza bifronte 
dos princípios. Por outro lado, exalta Alexy, quando este reconhece o alto tribunal como 
uma instância de reflexão do processo político capaz de ostentar com êxito uma repre-
sentação argumentativa por oposição a representação política do legislador (FIGUEROA, 
2007).
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No debate teórico entre Dworkin e Ferrajoli – este, pós-positivista 
aquele, neoconstitucionalista –, apresentam modelos distintos no âmbito 
do Direito. “Los derechos en serio” é um importante livro de filosofia do 
Direito publicado pela primeira vez em 1977 por Ronald Dworkin. Este se 
fundamenta contra as filosofias dominantes do positivismo jurídico, como foi 
descrito por H. L. A. Hart e o utilitarismo, ao propor os direitos do indivíduo 
contra o Estado que existe fora da lei positiva e precedem ao interesse da 
maioria. Para explicar o cenário a que se propõe, faz um aparato histórico 
sobre a jurisprudência (DWORKIN, 1984).

Para análise comparativa traz o exemplo da Inglaterra, onde a 
jurisprudência se apresenta como analítica (cuidadosa elaboração do 
significado de certos termos), diferente da jurisprudência ética/o que deve 
ser o direito. Para o autor, em certos momentos é necessário analisar o 
conceito moral de determinado termo, e não jurídico. Utiliza como exemplo, 
a culpa. Aponta que nos Estados Unidos os tribunais possuem importância 
mais significativa do que na Inglaterra, pois a constituição norte-americana 
deu caráter jurídico a ocasiões em que a Inglaterra sustenta caráter político. 
Busca demonstrar o enfoque da jurisprudência “que insiste no princípio de 
que não pode limitar-se a mostrar simplesmente os vínculos entre a prática 
jurídica e social, mas que há de continuar examinando e criticando a prática 
social, comparando-a com normas independentes de coerência e de sentido” 
(DWORKIN, 1984, p. 58).

Em seguida, aponta Hart como positivista jurídico, e diz ser o 
sentido de Austin incompleto. Na lógica do autor, o positivismo pode 
ser descrito como: (a) o direito de uma comunidade é um conjunto de 
normas especiais usadas direta ou indiretamente; (b) o conjunto dessas 
normas jurídicas válidas esgota o conceito de direito (juiz exercendo 
discricionariedade significa ir além da lei); (c) obrigação jurídica o mesmo 
que norma jurídica válida, na ausência desta, não há obrigação daquela. 
A versão de positivismo de Hart é mais complexa que de Austin; normas 
como diferentes gêneros lógicos, primárias e secundárias; norma análise 
geral mais elaborado, não depende de autoridade/força física pra fazer 
cumprir, a comunidade mediante suas práticas pode aceitar a norma como 
conduta, ou promulgada em conformidade com alguma norma secundária 
(normas válidas). Hart e Austin se assimilam, de acordo com o autor, quando 
reconhecem que normas jurídicas têm limites incertos e quando dizem que 
em casos difíceis os juízes têm e exercem discricionariedade para decidir 
mediante uma legislação nova (DWORKIN, 1984).

Ainda, para se discutir acerca do constitucionalismo como modelo 
teórico, Ferrajoli (2015) aborda os percursos da modernidade jurídica 
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analisando três modelos de Direito: o jurisprudencial, legislativo e 
constitucional. Segundo o autor, é possível distinguir esses três paradigmas/
modelos teóricos de direito a partir de experiências históricas, levando em 
consideração que não são modelos descritivos e que consistem em modelos 
conceituais. Importante ressaltar que ele tem como parâmetro a experiência 
europeia (FERRAJOLI, 2015).

No primeiro modelo, a validade das normas está ligada imediatamente 
ao seu conteúdo normativo, isto é, sua substância. No segundo modelo ela se 
reconhece e se identifica com a sua positividade, suas formas de produção. 
No terceiro modelo forma e substância encontram-se ambas vinculadas.  
“Temos, assim, três modelos de direito identificáveis com base em três 
diferentes normas de reconhecimento, que por sua vez correspondem a três 
noções de validade diferentes” (FERRAJOLI, 2015, p. 21).

Ferrajoli discute as concepções neoconstitucionalista x juspositivista, 
quando a primeira, para o autor italiano, serve como sinônimo ao Estado 
Liberal de Direito. De acordo com o autor, “o constitucionalismo é concebido, 
não como um novo e mais desenvolvido paradigma juspositivista, mas como 
uma superação em sentido antipositivista do próprio positivismo”, (FERRAJOLI, 
2012, p. 17).  Exemplifica o controle norte-americano como difuso e o controle 
europeu como concentrado. Trata como constitucionalismo argumentativo o 
principialista versus o constitucionalismo normativo como o garantista. De 
acordo com o autor, os princípios classificam-se como normas prescritivas 
que diferem das regras. Argumenta ainda quanto à crise da linguagem legal, 
que não são simples defeitos da legislação (FERRAJOLI, 2012).

Diante destes registros é possível trazer à discussão o debate recente 
entre Manero e Ferrajoli. O primeiro aponta como discricionariedade aquilo 
que não é guiado por normas jurídicas, sem relação com valoração normativa. 
Traz a questão das lacunas e afirma haver vários tipos, como, por exemplo, 
as axiológicas, normativas, antinomias, de reconhecimento etc. Para o autor, 
as lacunas não são ausências de regras, mas diante de desequilíbrio no 
sistema, cria uma regra para o caso. A partir disto abre discussão sobre sua 
teoria do direito principialista (FERRAJOLI; MANERO, 2012).

Enquanto Manero propõe falar de princípios (constitucionais) e 
da dimensão regulativa das constituições e que esta esteja integrada 
por princípios (tese normativa), Ferrajoli argumenta que princípios são 
regulativos, diretivos. Para Manero e Atienza observam-se os princípios em 
sentido estrito. Diretrizes ou normas pragmáticas. Manero assinala o entender 
de Ferrajoli acerca do caráter vago e valorativo das normas constitucionais, 
o último rejeita as teses descritiva e normativa. Quando Manero fala da 
tirania dos mortos contra os vivos, Ferrajoli argui quanto à normatividade 
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das constituições rígidas, o que ele chama de atar as mãos presentes pelo 
bem das gerações futuras. Ainda de acordo com o autor, o papel normativo 
da Constituição se verifica como sistema de limite e de vínculos, tanto para 
o legislativo quanto para o judiciário (FERRAJOLI; MANERO, 2012).

Pode-se dizer que a percepção de modelo de constitucionalismo de 
Manero, tendo em vista sua perspectiva sobre o papel da constituição, é 
o que abre espaço para momentos como o que o Brasil vive atualmente? 
A discussão e elaboração do Direito quando de certa forma afastada da 
lógica da teoria pura do direito enriquece o Direito ou o torna mais aberto 
a uma aplicação fragilizada? Se dentro de uma estrutura fechada de normas 
já ocorrem desvios de forma a dar abertura a circunstâncias de fora da 
estrutura, e, no mínimo, inconvenientes à sociedade, em uma estrutura mais 
aberta não se abre mais espaço ainda pra esse tipo de situação?

Diante das teorias e diálogos propostos pelos autores anteriores, 
questiona-se como o cenário teórico jurídico vem sendo construído ou 
desconstruído, e para isso é necessário não apenas análise das teorias 
propostas. Contudo, urge apontar que o contexto brasileiro deve considerar 
não só o cenário jurídico, mas também o político, econômico, social e 
cultural, tendo em vista que todos estes aspectos influenciam no que diz 
respeito ao fazer Direito. Ainda mais, apurar até que ponto estas mudanças 
de paradigmas são benéficas ao nosso Estado (Democrático) de Direito, à 
nossa realidade jurídica e social.

3. A ABSTRAÇAO DO PENSAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO FRENTE AO 

SEU CONTEXTO ATUAL

Diante do exposto, parte-se para a inquietação acerca das materialidades 
regidas pelo Direito e pela forma com que isso é procedimentalizado. 

Enquanto teoria do direito, o foco de pesquisa está localizado entre 
as abordagens puramente externas ou uma abordagem puramente interna 
que é característica da dogmática jurídica. Pensa-se o Direito como parte 
da regra do jogo e como possibilidade de alteração dessas regras. Foucault 
em uma de suas obras, que não aborda especificamente a respeito de 
uma teoria do direito, mas fornece elementos para tal, busca explicitar 
como/quanto aos contextos históricos, sociais e econômicos levam à 
modificação dos modelos de “governamentabilidade”, demonstrando o que 
os contextos propiciam (FOUCAULT, 2008). O Direito não pode ser uma 
função sem limites. Nesse sentido, questiona-se: o que nosso contexto 
social e econômico atual propicia?
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José Eduardo Faria interpela como estamos saindo desse modelo de 
hierarquia de pirâmide de normas para uma sociedade e direito em rede, 
onde não temos mais como operacionalizar esse sistema. Por que tem se 
dado essa mudança de paradigma de norma para decisão? (FARIA, 2004). 
O Estado foi do Liberal para o Social, do Social para o Neoliberal (no Brasil). 
Estado/Direito social como regulamentação positiva, pensado para modificar 
os resultados desse jogo, alterando as regras. Altera também o horizonte do 
judiciário, por meio de estratégias hermenêuticas. O Direito reflexivo possui 
muitos pontos em comum com o Direito Social. Já o Direito Neoliberal dispõe 
não mais de direito, mas sim de força: Direito penal e fiscal no limite. Uma 
recolonização sem colônia, através do Direito.

Imperioso compreender que a concepção formalista17 do direito foi 
fortemente criticada no século XX, e como resultado, o direito está sendo 
processado. O ordenamento jurídico vem modificando-se pela passagem do 
fechado para o aberto em que a produção das normas depende de agentes 
externos.  O Direito não mais cria o Direito. Não falamos mais em ordem 
sistemática, a ordem jurídica flexibiliza-se repercutindo em proliferação de 
leis. Realidade não nova, mas advinda de um modelo de duzentos anos: 
liberalismo moderno/revolucionário. Modificação da natureza e significado 
do próprio Direito. Direito não mais como norma, não mais como ato de 
vontade, mas como força.

Pontua José Eduardo Faria que “os anos 90 representam o período 
histórico de intercruzamento entre duas eras econômicas. Uma é a do 
pós-guerra, caracterizada pelo planejamento estatal, pela intervenção 
governamental, e a outra era é a da economia globalizada” (FARIA, 2004, 
p. 111). Neste cenário, o autor aborda a questão da ingovernabilidade 
sistêmica e ineficácia jurídica: os problemas do direito na era econômica 
keynesiana, pontua que as políticas desta inspiração propiciaram o advento 
de um “círculo virtuoso” entre aumento de salários reais, elevação da 
produtividade e redução das distâncias sociais (...) criando um clima político 
e social de confiança. No viés positivista-normativista, citando Kelsen, 

17 Diante deste cenário, também se pode pensar a teoria kelseniana, formalista, que 
serve como limite ao arbítrio. O Direito não é a vontade do legislador, mas, sobretudo 
um esquema de imputação de invalidade de determinadas decisões; legislativas, judi-
ciárias e administrativas. O Direito estabelece parâmetros adequados para a formulação 
normativa: o Direito cria o Direito. Necessidade de limites formais e materiais na Con-
stituição. Trabalha-se, portanto, com os abusos do legislador. Um poder, originário con-
stituinte, que é constituição, os demais são constituídos. A independência dos poderes 
não permite que um poder decida em caso próprio.  São a forma, conteúdo, instrumento 
político que constroem um ordem normativa, estabelecendo um limite. Na lógica kelse-
niana pode-se criar um direito (violar a moldura) desde que não interfira/ultrapasse a 
constituição (KELSEN, 1986).
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desde um ponto de vista estritamente técnico-jurídico, portanto, as normas 
revelam-se eficazes quando podem ser aplicadas e exigidas dentro dos 
limites estritos do sistema legal. Já em outra vertente teórica, as normas 
e as leis costumam ser eficazes quando encontram, na realidade por elas 
regulada, as condições sociais, econômicas, políticas, culturais, ideológicas 
e até mesmo antropológicas, para seu reconhecimento, para sua aceitação e 
para seu cumprimento por parte de seus destinatários (FARIA, 2004). Ainda 
de acordo com o autor

Uma das tendências no âmbito do pensamento jurídico 
tem sido utilizar os conceitos de Direito Internacional como 
marco referencial para a identificação do perfil da cultura, 
das regulações e das instituições jurídicas surgidas com a 
transnacionalização dos mercados de insumo, produção, 
capitais, finanças e consumo. Outra tendência tem sido tratar 
as cadeias normativas da “economia-mundo”, as formas legais 
transnacionais e a interseção das regras autoproduzidas pelas 
corporações financeiras e empresariais com o direito positivo 
dos Estados-nação a partir do ângulo do pluralismo jurídico. 
(FARIA, 2004, p. 150).

Elucida o autor que o que se tem na prática é uma inequívoca situação 
de pluralismo jurídico; pluralismo esse aqui encarado na perspectiva da 
sobreposição, articulação, intersecção e interpenetração de vários espaços 
jurídicos misturados. Todo este cenário contribui para tornar os sujeitos – 
do cenário jurídico – objetos de rotinas carentes de espontaneidade, abre 
caminho para uma individualidade desprovida de espírito crítico e conduz 
à alienação, à tecnificação, à “juridificação” e à burocratização da vida 
social (FARIA, 2004). Para o autor, do ponto de vista empírico, se identificou 
uma situação de fragmentação expressa pelas redes e cadeias jurídicas 
constituídas. Do ponto de vista teórico, o equilíbrio limitado e cambiante 
desses diferentes direitos entreabre a necessidade de instrumentos analíticos 
muito mais complexos do que os propiciados pelo paradigma da dogmática 
jurídica. Por fim, em termos estritamente técnico-jurídicos, o próximo passo 
deveria ser o aprofundamento deste modelo teórico de direito (FARIA, 2004).

Há um senso comum teórico dos juristas de ofício, no aspecto de 
que representa de forma hegemônica justificações e saberes acumulados, 
que se expressam por meio de disciplinas específicas advindas e legitimadas 
por discursos conexos a órgãos institucionais e reafirmadas por práticas 
jurídicas correspondentes a esses órgãos. A racionalidade imperante é 
meramente formal e abre espaço para tal senso comum teórico, implicando 
por sua vez em uma saturação ideológica na área do conhecimento do Direito, 
resultando num fechamento na possibilidade de discussões epistemológicas, 
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e, consequentemente, a uma inércia reflexiva, a falta de anseio pela reforma 
social, ao conformismo (FARIA, 1987).

Uma das grandes denúncias da autora Hannah Arendt já pairava 
sobre o objeto da volta a uma legalidade natural. Defendia a autora alemã 
um Direito que comedisse esse fluxo insano nas sociedades, servindo como 
baliza, e não simplesmente como um instrumento do positivismo cego à letra 
da lei (ARENDT, 2012). É preciso que os mecanismos jurídicos auxiliem para o 
equilíbrio e satisfação mínima social, e não de forma inversa, evitando novos 
ou repetidos momentos conflituosos. Trata-se de ciclos que dependendo da 
forma como conduzidos restarão em diversos resultados, como questiona 
Giorgio Agamben: “O que é uma prática humana integralmente entregue a 
um vazio jurídico?” (2004, p. 77). 

 

4. NEOCONSTITUCIONALISMO LATINO-AMERICANO: UMA PROPOSTA 

PARA PENSAR O ORDENAMENTO JURÍDICO DO PAÍS E DA ANÁLISE DA 

PRÓPRIA TEORIA DO DIREITO

Do panorama hermenêutico atual, tem-se a primazia da discussão 
sobre a divisão entre neoconstitucionalistas e juspositivistas: concepção 
da teoria jurídica quanto à vinculação Direito e Moral. A inquietação que se 
faz é, na realidade brasileira, como tal imaginário sócio-jurídico molda o 
sistema jurídico?

É comum, nos meios jurídicos, especialmente os acadêmicos, se ouvir 
que não há uma tradição de teoria e/ou filosofia do direito. Tal afirmação 
pode encontrar lastro na realidade, mas de modo relativo: há a produção 
de conhecimento jurídico, especialmente crítico, acerca da construção 
jurídica brasileira, das práticas jurisdicionais e, inclusive, do ensino jurídico 
brasileiro18. Contudo, tais formações críticas se confrontam com os discursos 
universais, advindos do pensamento ocidental, que ainda pairam em nossas 
doutrinas e cortes. Um exemplo disso é a utilização de teorias europeias, 
incorporadas em tribunais europeus, para a argumentação e aplicação do 
direito pelo Supremo Tribunal Federal. 

Isso ocorre, dentre vários fatores, pela colonialidade presente 
no imaginário sócio-jurídico e pela primazia de teorias alienígenas sem o 
questionamento sobre a oportuna aplicabilidade das mesmas em nosso 
próprio contexto. Importar teorias oculta o nosso próprio direito e isso 

18 Apresentamos produções jurídicas críticas como as de Thaís Colaço, Antonio Wolkmer, 
Vera Regina de Andrade, para situar no contexto catarinense, somente.
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faz com que não tenhamos um ciclo fechado da nossa teoria do direito. 
É necessário compreender que refletir a teoria do direito passa pela 
compreensão da expansão indiscriminada dos cursos e currículos de direito, 
da desconstituição da pesquisa, os privilégios das corporações jurídicas 
no país etc. Quais são as teorias importadas? Qual o papel do direito nos 
contextos? Como se dá o império e o domínio através das instituições postas?

Michel Foucault propõe algumas respostas e visualização desse 
panorama. Aduz que o Direito se mostra como o grande regulador do 
Estado, fazendo com que o liberalismo econômico se incorpore ao Estado 
Democrático. Demonstra que no século XX a desigualdade foi construída 
sobre a moldura jurídica. Em suma de sua extensa obra é possível ultimar 
pela indispensabilidade de repensar o Direito e vê-lo como uma construção 
histórica, e não como algo natural (FOUCAULT, 2008).

Olhando brevemente para a nossa realidade jurídica é possível 
afirmar que pós-constituição de 1988 o direito material foi sacrificado pelo 
direito processual, diante disto, utiliza-se o próprio reconhecimento de um 
autor norte-americano, Dworkin, que afirma que se deve ser estudada a 
teoria do direito do próprio país, em seu caso, nos EUA: objeto geográfico 
e cultural distinto. Para melhor dizer, as experiências de países e períodos 
históricos devem ser vistas como distintas, para não recair em generalizações 
(DWORKIN, 2007), assim, é importante que olhemos para as nossas próprias 
especificidades e criemos nossas próprias teorias baseadas em nossas 
experiências enquanto país periférico. A defesa não é a de que haja um 
rompimento brusco com a construção do conhecimento externo, apenas de 
que a aplicação das teorias importadas seja elaborada a partir de uma lente 
crítica atenta ao nosso contexto.

Considerável salientar o fato de que neste trabalho tenha sido citado, 
em maior parte, autores europeus, isto já se configura como um dado, tendo 
em vista que o conhecimento produzido para além de nossas fronteiras 
nem sempre é aquilo que cabe ao nosso cenário, mas ainda assim, pode ser 
aproveitada determinada linha teórica, desde que a aplicação à nossa realidade 
seja elaborada de forma crítica. Ainda, que as teorias que nos são apresentadas 
em sala de aula, primordialmente, seguem a linha de produção intelectual 
europeia e imperialista. No início deste trabalho autores europeus que 
seguem um pensamento neoconstitucional foram apresentados justamente 
para contrapor o raciocínio central desta pesquisa provocativa, sendo que 
esta não considera a hermenêutica neoconstitucional deslocalizada como a 
melhor saída para o cenário jurídico brasileiro; pelo contrário, considerando 
o apoio, ainda, do pensamento europeu e a desconsideração do pensamento 
regional. E também serviu para refletir sobre estudarmos autores brasileiros 
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que tenham como foco a própria realidade brasileira, o que no mais das 
vezes não ocorre nas salas de aulas nos cursos de Direito deste país.

Aqui, é de suma relevância apontar o que leciona Grosfoguel, quando 
com auxílio de outros autores latino-americanos, nos esclarece a forma 
como ainda somos colonizados em sentido de hierarquias globais. Afinal, 
é relevante/faz diferença o local de onde o sujeito fala ou não? A realidade 
vivida, o contexto no qual está inserido, vai importar distinção na produção 
de conhecimento? Para além, na produção de conhecimento prática? O que 
herdamos a partir da colonização? O autor pontua nove situações de resquícios 
do colonialismo que sofremos, neste sentido, a colonialidade, são elas: (a) 
formação de classes no âmbito global; (b) divisão internacional do trabalho 
entre centro e periferia (esta última produz para a primeira); (c) sistemas 
de organizações político-militares europeus; (d) hierarquia étnico-racial 
global que privilegia europeus; (e) hierarquia global que privilegia homens 
relativamente às mulheres com suporte do patriarcado; (f) hierarquia sexual 
que privilegia heterossexuais a homossexuais (aqui pontua-se que a maioria 
dos povos indígenas das Américas não via a sexualidade entre homens como 
um comportamento patológico nem tinha qualquer ideologia homofóbica); 
(g) hierarquia espiritual que privilegia religiões cristãs relativamente às 
espiritualidades não cristãs/europeias (catolicismo, depois protestantismo); 
(h) hierarquia epistêmica que privilegia a cosmologia e conhecimento 
europeus e institucionalizada no sistema universal global; (i) hierarquia 
linguística entre as línguas europeias e não-europeias, subalternizando as 
últimas exclusivamente como produtoras de folclore ou cultura, mas não de 
conhecimento/teoria (GROSFOGUEL, 2008, p. 122-123).

Nessa linha de pensamento:

(...) a matriz de fundamentação acerca do “novo” 
constitucionalismo na América Latina não há de ser encontrada, 
incorporada e reproduzida da cultura jurídico-constitucional 
eurocêntrica, enquanto conceito contraditório, marcado por 
vários significados e ambiguidades, centrado na formalização 
e garantia de direitos, e na exegese restritiva do texto 
constitucional, bem como, na hegemonia de princípios e de 
valores, e no ativismo hermenêutico e programático do poder 
judicial. Neste aspecto, o “novo” constitucionalismo incide em 
ruptura de paradigma com a teoria constitucional clássica da 
modernidade eurocêntrica (WOLKMER E MELO, 2013, p. 10).

Essa forma de pensar o Direito e sua teoria promove a legitimidade 
das pessoas indicadas em seus termos normativos, com o reconhecimento 
da soberania popular. Assim, esse novo constitucionalismo latino-americano 
é conhecido por constitucionalismo sem pais, considerando a desvinculação 
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com o pensamento colonial, tendo em vista que “[...] não cabe a uma elite 
de vanguarda ou autoproclamada, mas ao próprio povo, a decisão de como 
organizar a vida coletiva e qual futuro escolher” (CUÉLLAR, 1997, p. 56).

Tendo em vista as dificuldades encontradas no contexto jurídico 
brasileiro, bem como na sua produção de conhecimento, aliados à trajetória 
política e social brasileira, bem como por todo o contexto externo que afeta 
o interno, é possível almejar a aplicação dos aportes teóricos que visem 
especificamente a realidade brasileira. Estudos que objetivem evidenciar 
o reconhecimento do nosso próprio conhecimento e de nossas próprias 
especificidades, qualidades e defeitos, enquanto sociedade periférica que 
somos. Desta forma, admitindo tais distinções apresentam-se, de maneira 
mais transparente, quais os melhores métodos para que lidemos com a nossa 
própria realidade social e jurídica. Destaca-se aqui, novamente, que não se 
renega por completo as teorias importadas de outros países, cujos contextos 
históricos, econômicos, sociais e culturais sejam tão distintos dos nossos, 
mas sim a importância de reconhecer tais distinções, e quando da aplicação 
destas teorias às nossas realidades, seja feito por meio de “lentes críticas”, 
ou seja, observando minuciosamente a nossa realidade e o que cabe a ela.

A multiplicidade de teorias – principalmente as importadas desconexas 
com a realidade brasileira – acabam por suscitar certa “inflação jurídica”, tornando 
praticamente impossível um debate sério e sólido, gerando desacatamento 
por seus supostos destinatários e aplicação irreal por parte do Judiciário, 
ocasionando, por consequência, a “desvalorização” progressiva do direito 
positivo e o impedindo de exercer satisfatoriamente suas funções controladoras 
e reguladoras. Tudo isto comprometendo o frágil direito construído ou com 
pretensões de. É urgente a cautela quando da reflexão, descrição e aplicação 
do direito, para que tudo isto, quando não observado, possa impedir que mais 
materialidades vitais – nossos corpos – sejam lidos de forma equivocada (pelo 
padrão europeu) e não pela nossa realidade (pelas vivências colonializadas).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo do presente trabalho foi o de verificar a possibilidade 
da reanálise da teoria do direito e da construção do conhecimento 
jurídico voltado para realidade do direito, reavaliando o antipositivismo, 
num primeiro momento estudando sobre as teorias neoconstitucionais 
e a constitucionalização da ordem jurídica, para então analisar quanto à 
possibilidade da premente retomada da teoria do direito e reflexão acerca de 
uma construção de conhecimento jurídico própria. 
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O constatado através da pesquisa é de que apesar das dificuldades 
encontradas na trajetória do contexto jurídico brasileiro, bem como por todo o 
contexto externo que afeta o interno, e diante da reflexão do contexto social, 
político, econômico, cultural e jurídico e o que eles propiciam, a reanálise da 
teoria do direito e a construção do conhecimento jurídico voltado para a nossa 
realidade não é só possível, como urgente. Para que de fato possamos refletir, 
em seguida descrever, e então elaborar teorias que admitam as distinções 
da nossa realidade para com as demais, e assim se apresente de forma mais 
transparente e coerente quanto aos melhores métodos, para que possamos 
lidar com os nossos próprios anseios jurídicos e sociais.

É difícil apresentar uma resposta pronta para os problemas que 
encontramos no âmbito do direito (e não somente nele), entretanto, é a partir 
de reformulações ou novas ideias, a partir da busca pela construção de algo 
moldável ao nosso cenário que vai fazer com que, quem sabe, possamos de 
fato desenvolver aquilo que é necessário. Analisar a nossa realidade, descrevê-
la e refletir sobre possibilidades. Reconstruir e tapar os buracos de nossa 
história. Pois olhando para a nossa conjuntura jurídica, é observável o fato 
de que possuímos uma “colcha de retalhos”, ou seja, não há uma construção 
sólida de nossa ordem jurídica, ela é composta por pequenos pedaços que 
conjuntamente apresentam um sistema inacabado, insustentável. Diante disto 
questiona-se se tal circunstância não acarreta no que vivemos atualmente no 
país: um deslocamento de funções das instituições jurídicas, um desprovimento 
do agir dos operadores do direito, e a incoerência demonstrada por parte destes 
operadores, até mesmo daqueles que representam a mais alta corte do país.

Os cenários jurídicos e político brasileiro, assim como o latino-
americano, são conturbados na medida em que durante grande espaço 
de tempo sofreu exploração colonizadora, e de certo modo, ainda sofre. 
Para além disso, as alianças que se formaram durante a nossa trajetória, 
sobretudo durante a redemocratização do país, contribuíram para que não 
houvesse a melhora conforme as expectativas propostas. A prática deve 
passar pela construção do conhecimento, esta deve ser observada ou o 
caos será instalado, a insegurança jurídica predominará. Então, é urgente 
levar a sério essa construção de conhecimento, reconhecendo aquilo que se 
aplica a nossa realidade, bem como estudando o que também não se aplica, 
para melhor consciência sobre isto, no sentido de que teorias estrangeiras 
importam, sim, por variados motivos, mas que a produção local também 
é relevante, e mais do que isto, urgente. É pressurosa a inevitabilidade de 
percepção voltada à nossa existência jurídica, social, histórica.

A “inflação jurídica” deve ser repensada, para que não se comprometa o 
frágil direito construído ou com pretensões de construção.  Imediato repensar 
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até onde a quantidade de teorias é desejável para debate e práticas sérios 
e sólidos, principalmente quando a maiorias destas teorias são importadas 
sem as lentes críticas quanto à aplicabilidade razoável aos nossos contextos. 
Trata-se de uma construção, e conforme o seja, urgente pensar medidas de 
forma legítima, para que se formule uma linguagem jurídica própria e que dê 
conta efetivamente da realidade.
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1. INTRODUÇÃO 

A tradição constitucional latino-americano esteve, desde sua gênese, 
comprometida com o estabelecimento e manutenção do sistema-mundo 
moderno/colonial e com o avanço do capitalismo, conservando as velhas 
relações de poder e dominação colonial e engendrando outras mais novas e 
mais complexas, como o fenômeno que nos propomos a analisar no presente 
artigo, a colonialidade.

Partindo-se da percepção do encobrimento e subalternização do ser 
latino-americano, é possível se ter uma nova visão da modernidade e de seu 
aspecto velado, o eurocentrismo, que resultará na tomada de consciência da 
existência de um “mito” sacrifical da modernidade que precisa ser revelado 
e superado. 

Sem qualquer vinculação com a realidade concreta, com a vivência 
cotidiana e com a cultura dos povos latino-americanos, as constituições 
asseguraram benefícios e privilégios a uma mesma elite liberal composta por 
uma reduzidíssima parcela da população que vem se perpetuando no poder, 
adequando, inclusive, os sistemas jurídicos às suas necessidades. 

Contudo, as mudanças recentes que vêm se desenvolvendo nos 
Estados latino-americanos, a partir de processos constituintes protagonizados 
pelas “faces ocultadas” da modernidade, que compõem o chamado “bloco dos 
oprimidos”, explorados e ocultados do “sistema mundo moderno/colonial”, 
representam uma nova possibilidade de renovação no âmbito da política, 
dos mercados, dos ecossistemas e da justiça social.

Diante desse quadro, o presente artigo traz como problema 
central o seguinte questionamento: é possível identificar no chamado 
novo constitucionalismo latino-americano a emergência do pensamento 
descolonial como possibilidade de rompimento com os eixos de dominação 
colonial para explorar alternativas para além do pensamento moderno? 

Para tanto, a hipótese formulada é a de que há indícios para a 
identificação de opções descoloniais dentro do novo constitucionalismo da 
América Latina, como um conceito contra-hegemônico e enquanto modelo de 
produção viável, distinto do modelo atual, que buscou, até então, projetar-se 
como a única forma de vida possível.

Assim, o objetivo geral do trabalho consiste em demonstrar a 
aparente articulação e a convergência entre a descolonialidade e os 
elementos inovadores no novo constitucionalismo latino-americano em 
direção à construção de sistemas adequados e fornecendo meios para 
realizar mudanças estruturais e pensar uma nova sociedade para além 
do eurocentrismo. 
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Desse modo, a primeira parte do artigo irá abordar o pensamento 
descolonial na América Latina, buscando revelar o complexo de relações de 
dominação escondidas detrás da retórica emancipadora da modernidade e 
evidenciar a função encobridora e colonizadora do discurso jurídico monista 
importado da Europa, que corresponde à visão de mundo da sociedade 
burguesa, capitalista e liberal-individualista.

No segundo ponto, abordar-se-á o novo constitucionalismo latino-
americano e suas inovações, que apontam para a consolidação de novos 
paradigmas através da reinvenção de instituições colonizadoras como o 
Estado e a Constituição, por meio da intervenção de saberes e práticas 
pré-coloniais.

Na última seção, verificar-se-á a possibilidade de identificar, no 
chamado novo constitucionalismo latino-americano, a emergência do 
pensamento descolonial como possibilidade de ruptura com a racionalidade 
moderna/colonial. 

De maneira a cumprir com o objetivo proposto, adotou-se o método 
hipotético-dedutivo, com emprego de procedimento monográfico e das 
técnicas de pesquisa bibliográfica e documental, com consulta a livros, 
revistas e material coletado via internet sobre o novo constitucionalismo 
latino-americano e sobre os conceitos da “descolonialidade”, “eurocentrismo” 
com enfoque nas constituições equatoriana e boliviana. 

2. PENSAMENTO DESCOLONIAL NA AMÉRICA LATINA 

Quando nos propomos a um estudo Descolonial, primeiramente, 
é preciso ter em mente o fenômeno colonialidade, legado do colonialismo 
que subsistiu mesmo depois dos processos de “independência” ocorridos no 
continente americano, e que criou as condições ideais para que o projeto da 
Modernidade pudesse prosperar. 

Como bem sabido, o fim do colonialismo político não representou 
a libertação dos povos periféricos, mas, nas palavras de Roberto Gomes, 
consistiu na transformação dos países colonizados “[...] em satélites dos 
impérios que emergiam [...]”. Com isso, “[...] nossa dependência prolongou-
se, assumindo diferentes formas, às vezes tão sutis que chegamos a pensar, 
sem brincadeiras, que éramos livres.” (GOMES, 1994, p. 35).

Segundo Enrique Dussel (1993), foi 1492 o ano do nascimento da 
Modernidade, quando a Europa pode se confrontar com o “Outro” e controlá-
lo, vencê-lo, violentá-lo, e se definir como colonizadora da Alteridade; foi o 
ano em que a Europa se estabelece como “centro” e constitui a América Latina, 
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depois África e Ásia como periferia, dando origem a um “mito” de violência 
sacrificial muito particular. Para Dussel, jamais houve o “descobrimento” dos 
povos originários, mas o “en-cobrimento” do não-europeu.

Para muitos, especialmente para os próprios europeus, a Modernidade 
é fruto de processos internos ocorridos naquele continente, e, por 
conseguinte, como experiência e produto única e exclusivamente europeus 
(QUIJANO, 2005, p. 111-112). Mas, no pensamento de Mignolo (2017a, p.2) 
a Modernidade é expressa como:

[...] uma narrativa complexa, cujo ponto de origem foi a Europa, 
uma narrativa que constrói a civilização ocidental ao celebrar as 
suas conquistas enquanto esconde, ao mesmo tempo, o seu lado 
mais escuro, a “colonialidade”. 

Portanto, para os adeptos do Pensamento Descolonial, em lugar da 
categoria “sistema-mundo-moderno”, deve-se utilizar a expressão “sistema-
mundo moderno/colonial”, devido à impossibilidade de dissociar a ideia de 
colonialidade da de modernidade. Como escreve o Grosfoguel, o que chegou 
às Américas com o conquistador foi uma estrutura de poder muito vasta e 
complexa para ser explicada por uma redutora perspectiva econômica do 
sistema-mundo (GROSFOGUEL, 2010, p. 463). 

Um dos eixos principais desse padrão colonial de poder é a 
classificação da população mundial em raças, expressão da dominação 
colonial, e que, desde então, “permeia as dimensões mais importantes do 
poder mundial, incluindo sua racionalidade específica, o eurocentrismo. Esse 
eixo [...] provou ser mais duradouro e estável que o colonialismo em cuja 
matriz foi estabelecido.” (QUIJANO, 2005, p. 107). 

 Assim, a negação do Outro se torna condição de existência do padrão 
colonial de poder, pois, nas palavras de Boaventura: a “[...] humanidade 
moderna não se concebe sem uma sub-humanidade moderna.” (SANTOS, 
2010, p. 39).

E essa “sub-humanidade” moderna a que se refere Boaventura é 
produto da supressão do modo de vida tradicional e das formas originárias 
de organização política e de culturas jurídicas coletivas e comunitárias, 
resultando na negação da autodeterminação dos povos originários do 
continente americano. Dussel descreve esse processo como um “[...] choque 
devastador, genocida, absolutamente destruidor do mundo indígena.” 
(DUSSEL, 1993, p. 64). 

Mignolo sintetiza o tema da seguinte forma: “Colonialidade’ equivale 
a uma ‘matriz ou padrão colonial de poder’, o qual ou a qual é um complexo 
de relações que se esconde detrás da retórica da modernidade (o relato da 
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salvação, progresso e felicidade) que justifica a violência da colonialidade.” 
(MIGNOLO, 2017b, p.13).

Dessa forma, por trás do discurso da Modernidade como emancipação, 
práticas econômicas racistas dispensavam as vidas humanas consideradas 
inferiores (MIGNOLO, 2017a, p.4). Note-se que a “[...] negação de uma parte da 
humanidade é sacrificial, na medida em que constitui a condição para a outra 
parte da humanidade se afirmar enquanto universal.” (SANTOS, 2010, p. 39).

Aqui se compreende aquilo que Dussel (1993) definiu como “mito” 
da modernidade: a auto definição da cultura europeia como superior e a 
condenação do Outro à inferioridade, à barbárie, e a uma imaturidade 
culpável, de modo que a dominação torna-se, na realidade, “emancipação”, 
“civilização”, “modernização”.

Resta evidente a pretensão de centralização, superioridade e 
universalidade da cultura ocidental europeia. A colonialidade se apoia numa 
racionalidade individualista, que enaltece a superioridade do homem branco 
europeu e que nega a alteridade e o Outro latino-americano. Conforme Ferrazzo 
o “poder colonial [...] apoia-se numa racionalidade onde a medida do mundo é 
o homem – antropocentrismo – e a dimensão do homem é o individualismo.” 
(2015, p. 129). É, portanto, um antropocentrismo que expressa a excelência 
de uma raça civilizada sobre outras primitivas (2015, p.116). 

Sobre esse aspecto Lander (2005) afirma que o modelo liberal adquiriu 
hegemonia com a modernidade e projetou-se como a única forma de vida 
possível, ficando supostamente demonstrada sua superioridade tanto pela 
conquista e submissão dos demais povos do mundo, como pela superação 
histórica das formas anteriores de organização social.

Então, conforme visto, a:

[...] colonialidade é um dos elementos constitutivos e específicos 
do padrão mundial do poder capitalista. Sustenta-se na imposição 
de uma classificação racial/étnica da população do mundo como 
pedra angular do referido padrão de poder e opera em cada um dos 
planos, meios e dimensões materiais e subjetivos, da existência 
social quotidiana e da escala societal. (QUIJANO, 2010, p.84). 

Grosfoguel (2010, p. 465) afirma que “[...] as noções européias [...] 
foram exportadas para o resto do mundo através da expansão colonial, 
transformadas assim nos critérios hegemônicos que iriam racializar, 
classificar e patologizar a restante população mundial de acordo com uma 
hierarquia de raças superiores e inferiores. 

Ludwin (2010) explica que o projeto da Modernidade conduziu a 
pluralidade originária latino americana à unidade, a diversidade à mesmidade, 
negando e oprimindo a periferia. 
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Ao se falar da consolidação de alguns “paradigmas coloniais”, deve-se 
também considerar a função colonizadora do discurso jurídico. Wolkmer, ao tratar 
do monismo jurídico, assinala que o fenômeno jurídico moderno corresponde 
à visão de mundo da sociedade burguesa, ao modo de produção capitalista 
e à ideologia liberal-individualista. Deste modo, constata-se que a forma de 
organização institucional, em um primeiro momento, compatibilizou-se “[...] na 
constituição e na práxis de um paradigma jurídico universalista, marcado pelos 
princípios do monismo (univocidade), da estatalidade, da racionalidade formal, 
da certeza e da segurança jurídica.” (WOLKMER, 2015, p. 24). 

A partir desse paradigma e dos cânones jurídico-políticos importados 
da Europa, Estado e Constituição, perpetua-se a colonialidade, e ora de 
maneiras sutis, ora de maneiras abertamente repressoras, segue se ocultando 
e favorecendo os eixos da dominação colonial (FERRAZZO, 2015).

Segundo Wolkmer, a “[...] moderna cultura liberal-burguesa e a 
expansão material do capitalismo produziram [...] racionalidade instrumental 
positiva que não liberta, mas reprime, aliena e coisifica o homem.” (WOLKMER, 
2015, p. 26). 

Wolkmer (2015), a partir do pensamento de Enrique Dussel, aponta a 
categoria “povo” como a mais concreta e que melhor representa o contingente 
humano explorado. Constituem “[...] a “outra face” [...] da Modernidade: os 
outros en-cobertos pelo des-cobrimento, os oprimidos das nações periféricas 
[...], as vítimas inocentes do sacrifício.” (DUSSEL, 1993, p. 159).

Para Dussel, é possível se ter uma nova visão da Modernidade, 
o que nos descobrirá o “mito” vitimário e destruidor, de um europeísmo 
fundado numa “falácia eurocêntrica” e “desenvolvimentista” (1993, p. 24). 
Isso implica na “[...] percepção de crise e de esgotamento do modelo jurídico 
liberal-individualista, próprio da cultura monista, iluminista e racionalizada 
da tradição ocidental, que não oferece respostas satisfatórias (eficazes) aos 
reclamos político-sociais [...]” (WOLKMER, 2015, p.14).  

Então, se pretendemos a 

[...] superação da Modernidade, [...] a outra-face negada e 
vitimada da Modernidade deve primeiramente descobrir-se 
inocente: é a vítima inocente do sacrifício ritual, que ao descobrir-
se inocente julga a Modernidade como culpada da violência 
sacrificadora, conquistadora originária, constitutiva, essencial. 
Ao negar a inocência da Modernidade e ao afirmar a Alteridade 
do Outro, negado antes como vítima culpada, permite des-cobrir 
pela primeira vez a outra-face oculta e essencial à Modernidade: 
o mundo periférico colonial [...] (DUSSEL, 2005, p.29). 
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Desse modo, o pensamento descolonial e as opções descoloniais 
são nada menos que um esforço analítico para compreender, com o 
objetivo de superar, a lógica da colonialidade por trás da retórica da 
modernidade (MIGNOLO, 2017). Para Mignolo, a “[...] descolonialidade é a 
resposta necessária tanto às falácias e ficções das promessas de progresso 
e desenvolvimento que a modernidade contempla, como à violência da 
colonialidade.” (MIGNOLO, 2017, p. 13).

O Pensamento Descolonial traz em si a proposta de uma abertura e 
“[...] liberdade de pensamento e de formas de vida-outras (economias-outras, 
teorias políticas-outras); a limpeza da colonialidade do ser e do saber; o 
desprendimento da teoria da modernidade e de seu imaginário imperialista 
articulado na retórica da democracia.” (CASTRO-GOMEZ; GROSFOGUEL, 2007, 
p. 29-30) (Tradução livre)21.  

Grosfoguel afirma que as soluções devem ser buscadas na pluralidade 
epistêmica do planeta, e não em uma única epistemologia (a eurocêntrica), 
quem por conta seu particularismo e provincialismo conduz a falsos 
pensamentos universais (2012, p. 358). 

Ora, o novo constitucionalismo latino-americano, como se verá 
adiante, apresenta características descolonizadoras e aponta para a abertura 
para novas formas de pensar, com o reconhecimento da cosmovisão indígena 
e com um novo projeto societário, que busca incluir sujeitos e coletivos 
historicamente excluídos e marginalizados. 

3. NOVO CONSTITUCIONALISMO LATINO-AMERICANO: ASPECTOS 

INOVADORES NAS CONSTITUIÇÕES BOLIVIANA E EQUATORIANA 

O presente tópico tem como objetivo analisar a série de inovações 
ocorridas na América Latina, fruto da participação popular nos recentes 
processos políticos no continente, especialmente na Bolívia e Equador, 
que tem se caracterizado como uma nova forma de luta, capaz de 
reformular as bases institucionais, sociais, culturais e econômicas da 
sociedade. 

Historicamente, o Constitucionalismo latino-americano comprometeu-
se com o estabelecimento da sociedade burguesa, capitalista e liberal-
individualista e do sistema capitalista, conveniente à industrialização e à 

21 El giro decolonial es la apertura y la libertad del pensamiento y de formas de vida-otras 
(economías-otras, teorías políticas-otras); la limpieza de la colonialidad del ser y del saber; el 
desprendimiento de la retórica de la modernidad y de su imaginario imperial articulado en la 
retórica de la democracia. (CASTRO-GOMEZ; GROSFOGUEL, 2007, p. 29-30)
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expansão dos mercados. Sem qualquer relação com a realidade concreta 
da região, garantiu benefícios a uma pequena parcela da população que 
compunha a cidadania. 

Tal constitucionalismo serviu na maioria dos casos à formação e 
desenvolvimento do capitalismo, lançando as bases de um Estado em que 
a soberania do povo deslocou-se para a soberania estatal, se convertendo 
em autonomia econômica internacional, “[...] afastando o povo das decisões 
de poder e, consequentemente, da satisfação de suas reais necessidades.” 
(WOLKMER; ALMEIDA, 2013, p. 143). 

A tradição do constitucionalismo liberal burguês, portanto, mostrou-
se insuficiente para explicar as sociedades colonizadas, pelo que se propõe 
um novo constitucionalismo “andino, plurinacional e transformador” a 
partir dos processos constituintes, das mudanças políticas e dos direitos 
emergentes nos países latino-americanos (WOLKMER, 2013, P. 29).

Diante disso, resta evidente que, conforme sustentam Wolkmer e 
Fagundes (2011, p. 377), os movimentos político-jurídicos ocorridos nas 
últimas décadas nos países da América Latina buscaram superar a “lógica 
liberal individualista” das cartas constitucionais do constitucionalismo 
tradicional, “[...] reinventando o espaço público a partir dos interesses e 
necessidades das maiorias alijadas historicamente dos processos decisórios.” 
Assim, tal processo busca refundar as instituições políticas e jurídicas para 
além das bases do modelo liberal-burguês de matriz eurocêntrica. 

Considerando a construção do constitucionalismo latino-americano 
que seguiu os moldes coloniais vigentes, é possível concluir que este “[...] 
somente assumiu potencial de instrumento de luta e defesa de direitos do 
povo após sua reinvenção pela ação do próprio povo, mobilizado e seu 
estado de rebelião [...]” (WOLKMER; FERRAZZO, 2016, p.16). 

Assim, importa destacar o protagonismo popular no decorrer 
destes processos constituintes, pautando sua mobilização social na 
busca pela permanência do poder constituinte. Nesse aspecto, o novo 
constitucionalismo latino-americano distingue-se substancialmente do 
novo, do constitucionalismo tradicional de matriz eurocêntrica (WOLKMER; 
FAGUNDES, 2011). 

Viciano e Dalmau (2011) sustentam que o novo constitucionalismo 
latino-americano é um fenômeno produto das reivindicações populares e dos 
movimentos sociais que, por meio de assembleias constituintes plenamente 
democráticas, têm traduzido aos textos constitucionais a vontade 
revolucionária dos povos. 

No âmbito da reflexão sobre a eclosão de reivindicações em alguns países 
latino-americanos, Wolkmer e Ferrazzo (2016) apontam que tais movimentos 
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implicam a consolidação de novos paradigmas através da reinvenção de 
instituições colonizadoras como o Estado e a Constituição, “[...] através da 
intervenção de saberes e práticas populares pré-coloniais.” (p.16). Assim, tais 
inovações contribuem para a descolonização das instituições ocidentais. 

Neste contexto, portanto, deflagrou-se “[...] uma nova cultura jurídica, 
engendrada desde as especificidades do continente latino-americano – por 
isso mais democráticas – e desde as necessidades fundamentais do povo – 
por isso mais justas.” (WOLKMER; FERRAZZO, 2016, p.16). 

As novas cartas constitucionais latino-americanas reconhecem os 
grupos historicamente negados através da consagração da cosmovisão andina 
e da construção de mecanismos institucionais para a sua operacionalização. 
Ademais, tais constituições manifestam, na concepção do autor, a vontade de 
reconstruir o modelo democrático, o que implica na reconstrução do espaço 
público para além dos espaços formais (RADAELLI, 2017). 

Assim, as novas constituições da América Latina representam “[...] a 
possibilidade de preencher o vazio ideológico ineficaz deixado pela tradição 
oligárquica e colonizadora atravessada pelos Constitucionalismos de teor liberal 
e social nas sociedades da região.” (FREITAS; WOLKMER, 2017, p. 26-27). 

Wolkmer (2013), ao analisar as etapas de reformas constitucionais que 
irão introduzir os horizontes do constitucionalismo tipo pluralista, introduz 
como primeiro momento a Constituição Brasileira (1988). Entretanto, como 
autêntica precursora do “novo” constitucionalismo, Wolkmer (2013) traz a 
constituição da República Bolivariana da Venezuela de 1999, que, de caráter 
independentista e anticolonial, visa a refundação da sociedade venezuelana, 
tendo consagrado o pluralismo político como um de seus valores supremos. 

Uma terceira etapa no constitucionalismo latino-americano, contudo, 
é representada pelas constituições do Equador (2008) e da Bolívia (2009), 
cujas redações trazem importantes inovações.  

Conforme Wolkmer (2013) a Constituição do Equador de 2008 
preconiza um momento de grande impacto no novo constitucionalismo latino-
americano, em razão do seu “giro biocêntrico”, fundado nas cosmovisões 
dos povos indígenas, que assegura direitos próprios à natureza e direitos ao 
desenvolvimento do bem viver. 

Trouxe, ademais, importante mudança no tocante à jurisdição indígena 
(art. 171) e ao fortalecimento do princípio da interculturalidade do direito à 
educação, que trata do diálogo intercultural. Entretanto, as inovações de 
maior impacto versam sobre os princípios e o regime dos direitos do “bem 
viver”, bem como à introdução da natureza como sujeito de direitos. 

Como desfecho do ciclo constitucional latino-americano Wolkmer 
(2013) introduz a constituição boliviana de 2009 como um dos mais 
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contundentes exemplos de transformação institucional que se experimentou 
nos últimos tempos, na medida em que avança para um modelo de Estado 
plurinacional, e estabelece o primeiro Tribunal Constitucional eleito 
diretamente pelos cidadãos. Preconiza, portanto, um novo direito de tipo 
comunitário plurinacional e descolonial. 

Deveras, o constitucionalismo democrático representado por tais 
constituições visa materializar a vontade constituinte e estabelecer os 
mecanismos de relação entre soberania, essência do poder constituinte 
e a constituição, entendida em seu sentido amplo como a fonte do poder 
constituído e limitado. Assim, a preocupação do novo constitucionalismo 
latino-americano não é unicamente acerca da dimensão jurídica da 
Constituição, mas sobre a sua legitimidade democrática (VICIANO PASTOR; 
MARTÍNEZ DALMAU, 2011). 

Como observa Brandão,

[...] existe um Novo Constitucionalismo Pluralista que se 
contrapõe ao antigo Constitucionalismo latino-americano, 
marcado pelo elitismo, pela ausência de participação popular 
e pela subordinação das práticas, saberes e conhecimento dos 
povos indígenas. (2013, p. 35).

Na perspectiva de Médici (2010) os movimentos populares, como 
os que eclodiram os processos constituintes da Bolívia e Equador, buscam a 
adequação da constituição jurídica formal à complexidade socioeconômica 
e social dessas sociedades. Tais movimentos populares, no contexto da 
América Latina, têm permitido alternar a relação de forças (constituição real) 
e adequar as constituições formais à realidade dos países latino-americanos.

Em suma, esse momento político que se vem presenciando na 
América Latina representa “[...] um movimento popular de exigibilidade de 
nova mirada política, com mudanças institucionais profundas para além das 
elites, oligarquias e aristocracias proprietárias [...]”. (FAGUNDES, 2015). 

 Ora, este novo constitucionalismo apresenta características 
claramente descolonizadoras, com o reconhecimento da cosmovisão indígena 
e com um novo projeto societário, que busca incluir sujeitos e coletivos 
historicamente excluídos e marginalizados, especialmente os indígenas, as 
mulheres e os campesinos (BRAGATO, CASTILHO, 2014). 

Por fim, as novas constituições na América Latina tem buscado ser o 
fiel reflexo do poder constituinte, bem como permear o ordenamento jurídico 
e revolucionar o status quo de sociedades em condições de necessidade, 
através de suas novas práticas democráticas, que representam a possibilidade 
de descolonização. 
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4. POSSIBILIDADES DE DESCOLONIZAÇÃO ADVINDAS DAS INOVAÇÕES 

DO NOVO CONSTITUCIONALISMO LATINO-AMERICANO

Os processos constitucionais na América Latina refletiram a 
colonialidade em múltiplos aspectos (econômico, político, cultural e 
epistemológico), uma vez que foram construídos a partir de conceitos 
europeus que negam as diferenças existentes entre as nações, 
fundamentados na concepção de universalidade de seus preceitos 
(RADAELLI, 2017). 

Nesse âmbito, a reflexão sobre a eclosão de reivindicações em 
alguns países latino-americanos, apontam que tais movimentos implicam 
a consolidação de novos paradigmas através da reinvenção de instituições 
colonizadoras como o Estado e a Constituição, por meio da intervenção de 
saberes e práticas pré-coloniais. (WOLKMER; FERRAZZO, 2016). 

Com o novo constitucionalismo, portanto, emerge “[...] um pensamento 
jurídico crítico, que promete questionar o processo de colonização do 
pensamento constitucional em nuestra América” (BRANDÃO, 2013, p. 139), 
rompendo com as estruturas coloniais e reconstruindo as relações entre 
Estado e populações originárias, camponesas e camadas populares da 
sociedade, “[...] que passam a integrar o processo constituinte de forma ativa 
e, mais do que isso, passam a nortear as próprias constituições a partir de 
suas cosmovisões.” (BERNARDES, 2017, P.217). 

Assim, a pretensão descolonizadora encontra-se fortemente 
relacionada com a busca pela superação das opressões geradas pelos laços 
de dependência euro-americana, e “[...] direciona-se de maneira sensível 
às formas de produção, reprodução e transformação de subjetividades, 
especialmente ao locus de enunciação e produção do conhecimento.” Ora, 
“[...] são as histórias negadas e as teorias silenciadas que precisam vir à 
tona, em uma opção de resistência ao euro e etnocentrismo.” (BRAGATO, 
CASTILHO, 2014, p. 24). 

Daí decorre uma profunda relação entre as novas constituições 
do novo constitucionalismo latino-americano e as aspirações populares 
que buscavam recuperar, das mãos das elites econômicas internacionais, 
a soberania sobre as suas riquezas (WOLKMER; FERRAZO, 2014), uma vez 
que o constitucionalismo ocidental e sua adaptação ao continente latino-
americano respondem a suas necessidades e anseios particulares, a partir de 
sua compreensão lógica de direito e Estado.

Assim, “La descolonización es, pues, un elemento fundamental para la 
construcción de una teoría jurídica y un estado diferente, que reconfiguraría 
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los mapas jurídicos y políticos.”22 Para o autor, não se trata de aperfeiçoar o 
direito do Estado nação, mas de permitir outras manifestações normativas e 
institucionais (SANTAMARIA, 2011, p. 76). 

Trata-se, portanto, de construir-se um Estado e um direito distintos, 
traços que são encontrados nas novas constituições latino-americanas, 
especialmente as constituições boliviana e equatoriana, que “[...] son un 
llamado para hacer un salto paradigmático del estado tradicional y neoliberal 
a un estado realizador del buen vivir, y que caracterizan al constitucionalismo 
transformador.”23 (SANTAMARIA, 2011 p. 80). 

Consequentemente, “Há que se priorizar construções teóricas e 
opções metodológicas que reflitam os anseios de nossas próprias experiências 
histórico-jurídicas, e que sejam aptas para revelar a originalidade e a 
identidade do “ser” latino-americano.” Para tanto, a matriz de fundamentação 
do “novo” constitucionalismo na América Latina não deve ser construída desde 
a cultura jurídico-constitucional eurocêntrica, mas reproduzida a partir da 
ruptura de paradigma com a teoria constitucional clássica da modernidade 
eurocêntrica.  (WOLKMER, 2013, p.10). 

Nesse sentido, o novo constitucionalismo latino-americano pode 
encontrar sua fundamentação teórica e a explicação para suas origens, 
suas pretensões e suas tendências nas teorias descoloniais. Tal movimento 
desafia, portanto, “[...] as noções institucionais importadas da Europa e dos 
Estados Unidos da América e lida com questões relativas a experiências 
culturais, sociais e políticas latino-americanas.” (BRAGATO, CASTILHO, 
2014, p.22). 

É possível afirmar que os estudos descoloniais abordam 
profundamente as raízes da opressão e da vulnerabilidade de setores 
majoritários da sociedade, cujas pautas foram historicamente invisibilizadas 
por meio de laços de dependência existentes e até hoje fortalecidos pela 
ordem capitalista global (BRAGATO, CASTILHO, 2014). Assim, o Novo 
Constitucionalismo Pluralista acena para um novo modelo de sociedade em 
que os atores sociais que historicamente foram marginalizados possam ser 
protagonistas de sua própria história (BRANDÃO, 2013). 

Esses sujeitos sociais negados que emergem do campo sociopolítico-
jurídico são responsáveis pelos processos de reinvenção dos poderes 

22 A descolonização é, então, um elemento fundamental para a construção de uma teoria 
jurídica e um estado diferente, que reconfiguraria os mapas legais e políticos (SANTAMARIA, 
2011, p. 76) (tradução própria). 
23 [...] eles são um chamado para fazer um salto paradigmático do estado tradicional e neo-
liberal para um estado de bem viver, e que caracterizam o constitucionalismo transformacio-
nal. (SANTAMARIA, 2011, p. 80) (tradução própria). 
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constituídos, colocando em marcha um “[...] novo paradigma estatal 
(plurinacional) e jurídico (pluralismo), que revelam a importância política de 
um movimento que vai em busca do resgate da cultura que foi violentamente 
encoberta e marginalizada.” (FAGUNDES, 2013, p.156). 

Tratando do potencial descolonizador do movimento, Freitas e 
Wolkmer (2017, p.27) sustentam que a teoria Constitucional mais recente 
tem sido influenciada “[...] pelos “ventos andinos” da descolonização do 
“novo” Constitucionalismo latino-americano de tipo pluralista”.

No tocante aos últimos processos constituintes vividos pelo Equador 
e Bolívia, estes apresentam importantes rupturas na tradição constitucional 
latino-americana, bem como, a possibilidade de construção de um novo 
modelo democrático em que haja a efetiva participação popular, permitindo 
a realização de uma verdadeira transformação social. 

Quanto à forma de governo na Bolívia e Equador, se reconhece 
seu caráter Plurinacional e práticas democráticas diretas, comunitárias e 
representativas, bem como o pluralismo jurídico no exercício das funções 
judiciais, possibilitando a superação da estrutura Estado como monopólio 
do direito que historicamente tem reconhecido como únicas formas de 
exercício legítimo de democracia e cidadania às provenientes da democracia 
representativa liberal e minoritária (MEDICI, 2010). 

Nesse sentido, Brandão (2013) aponta que a busca por uma nova 
democracia delineada nas constituições do Equador e da Bolívia depende 
da correlação de forças políticas, cujo projeto constitucional encontra-se 
diretamente relacionados à descolonização do Estado. 

As inovações de maior impacto inseridas na Constituição do Equador 
de 2008 dizem respeito aos direitos do “buen vivir” e aos dispositivos que 
versam sobre biodiversidade e recursos naturais, pois, rompendo com 
a tradição constitucional clássica, introduz a natureza como sujeito de 
direitos (WOLKMER, 2013). Ou seja, de objeto de propriedade, a natureza 
passa a sujeito de direitos, resgatando o “direito à existência dos próprios 
seres humanos”, por meio da manutenção dos sistemas de vida (ACOSTA, 
2010, p. 18). 

No tocante às inovações ocorridas no contexto boliviano, o país 
atravessa um período de transição paradigmática em que não prevalece 
hegemonicamente nenhum modelo político. Conforme Wolkmer (2013), 
a Constituição boliviana de 2009 inaugura um novo direito de tipo 
comunitário plurinacional e descolonial, a partir da refundação do Estado 
“[...] marcadamente indígena, anticolonialista e plurinacional”:
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Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho 
Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, 
democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. 
Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, 
económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso 
integrador del país.24

Para Brandão (2013, p. 125), o debate sobre colonialidade é relevante 
para definição do desenho institucional do país, uma vez que, “[...] com base 
nos debates dos camponeses e dos indígenas para a refundação do Estado: 
o Estado Plurinacional é o espaço da descolonização [...]”, à medida que 
visa desconstruir a colonialidade que se encontra assentada na formação 
estrutural do Estado. 

O Estado plurinacional, portanto, não implica somente o “[...] 
reconhecimento dos direitos indígenas, mas que esses povos definam a nova 
formatação do Estado, o qual reconhece a existência de várias nacionalidades 
ou povos, dirigindo-se ao desmonte do colonialismo.” (BRANDÃO, 2013, p. 
126-127). 

Além disso, o Estado boliviano, através de sua Carta Constitucional, 
reconhece as formas de democracia representativa, participativa e 
comunitária. Tais formas de organização política baseadas em hábitos, 
práticas e modo comunitários, partem de técnicas de democracia e cidadania 
regidas por parâmetros morais e políticos distintos dos valores liberais e 
efetivam-se a partir de associações, assembleias em âmbito local e regional. 
(LINERA, 2004).  

Ademais disso, a constituição boliviana de 2009 constitucionaliza 
em seus arts. 30 a 32 os direitos das nações e povos indígenas, originários 
e camponeses, cuja existência precede a invasão colonial espanhola. Ao 
lado do projeto de um Estado comunitário plurinacional, [...] surge como 
uma das maiores inovações, a regulamentação do chamado “igualitarismo 
jurisdicional”, ou seja, a igual hierarquia entre a jurisdição ordinária e a 
indígena, originária e camponesa (art. 179, I e II) (WOLKMER, 2013, p. 37).

Esses últimos processos constituintes vividos pelo Equador e 
Bolívia apresentam rupturas na tradição constitucional latino-americana 
em que grupos e suas cosmovisões excluídas, silenciadas e ignoradas, têm 
recuperado um protagonismo que possibilita a construção de uma nova 
teoria social e constitucional, apta a enfrentar as mazelas existentes nessas 

24 A Bolívia consitui-se em Estado Social Unitário do Direito Comunitário Plurinacional, livre, 
independente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado e autônomo. A Bolívia 
se baseia na pluralidade e no pluralismo político, econômico, jurídico, cultural e lingüístico, 
no processo de integração do país. (tradução livre). 
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sociedades, herança de seu passado colonial (MEDICI, 2010). Ora, o novo 
constitucionalismo latino-americano proporciona uma nova compreensão 
acerca do constitucionalismo a partir da criação de mecanismos interculturais 
e descoloniais, notadamente, desde a autodeterminação e autonomia dos 
povos indígenas, propiciando grandes avanços em termos de descolonização 
do Estado (BRANDÃO, 2013). 

O que se percebe é que o chamado novo constitucionalismo latino-
americano representa a possibilidade de abertura institucional às reivindicações 
culturais e políticas dos povos por projetos radicalmente democráticos e 
interculturais (BRAGATO, CASTILHO, 2014), abrindo, principalmente nas 
constituições do Equador (2008) e da Bolívia (2009), “[...] espaço estratégico de 
inspiração e legitimação para impulsionar o desenvolvimento de paradigmas 
de vanguarda no âmbito das novas sociabilidades coletivas (povos originários, 
indígenas e afrodescendentes) e ao direito aos bens comuns naturais [...] e 
culturais[...]” (WOLKMER, 2013, p. 39). 

Em suma, a partir das inovações trazidas pelo movimento constitucional 
ocorrido na América Latina nas últimas décadas, produto da consciência da 
condição marginalizada do ser latino-americano e cujo engajamento visa a 
satisfação das necessidades humanas, é possível visualizar no âmbito das 
novas constituições, que o novo constitucionalismo latino-americano tem 
clara pretensão descolonizadora (BRAGATO, CASTILHO, 2014).  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As mudanças recentes que vêm se desenvolvendo nos Estados latino-
americanos, tal como ocorre no Equador e na Bolívia, apontam para uma 
transição paradigmática marcada pela crise do Estado moderno e do modelo 
democrático clássico, demandando uma nova articulação político-jurídico 
e possibilitando novas formas de luta, capazes de reformular as bases 
institucionais, sociais, culturais e econômicas da sociedade. Nesse cenário, é 
possível verificar possibilidades concretas descoloniais de rompimento com 
o padrão de poder colonial, de limpeza da colonialidade e de abertura de 
modos de pensar e formas de vidas-outras, para além do horizonte moderno. 

Dentre essas alternativas, destaca-se o novo constitucionalismo 
latino-americano e suas inúmeras inovações, especificamente o representado 
pelas Constituições do Equador (2008) e da Bolívia (2009). Ao se abordar as 
novidades trazidas por tal movimento, merecem destaque as novas formas 
de pensar o ser latino americano, principalmente a partir das cosmovisões 
indígenas e do processo histórico-social do continente.  
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O (re)surgimento do ser latino americano, do outro historicamente 
encoberto pela matriz epistêmica eurocêntrica, possibilitou, portanto, 
o surgimento de alternativas que representam a ruptura com a tradição 
constitucional latino-americana, bem como, a possibilidade de construção de 
um novo modelo democrático em que haja a efetiva participação popular e 
que permita a realização de uma verdadeira transformação social, buscando 
o resgate da cultura, da autodeterminação e autonomia dos povos periféricos 
como protagonistas de sua própria história.

Ora, com a tomada de consciência da condição subalternizada 
das populações latino americanas, foi possível evidenciar ainda mais a 
função colonizadora escondida detrás da retórica da modernidade, abrindo 
possibilidades de ruptura com a falácia do discurso jurídico monista, 
eurocêntrico e liberal-individualista.

Portanto, o desafio que se tem em vista consiste em assegurar 
o avanço dessas conquistas, ampliando os horizontes de luta contra a 
perpetuação do padrão colonial de poder e de um modelo de Estado monista 
“transplantado” que não representa nem reflete a realidade do continente 
latino americano.

O processo de transformação recentemente engendrado pelo 
novo constitucionalismo latino americano revela toda a urgência 
necessária na consolidação dos avanços dos estudos descoloniais, 
pois oportunizam a visibilidade de outras alternativas, de forma de 
vida outras, possibilitando, sobretudo, a identificação da emergência 
das nossas próprias experiências histórico-jurídicas, aptas a revelar 
toda a originalidade e a identidade do “ser” latino-americano como 
conceito contra-hegemônico e insurgente, e enquanto ferramenta de 
luta e possibilidade de construção de novas instituições que ensejem 
mudanças profundas e rupturas com a colonialidade.

Em suma, a tarefa de que se está adiante é a de amplificar a 
visibilidade das práticas constituintes ocorridas recentemente na América 
Latina que demonstram a possibilidade e a necessidade de pensar e agir 
para além da lógica da colonialidade. Apresentam-se como um polo que 
articula novas teorias e novas práticas institucionais, apontando para as 
possibilidades concretas de descolonialidade em direção a um sistema 
de vida voltado à abertura e liberdade de pensamento e de outras formas 
de vida.
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1. INTRODUÇÃO

Os fluxos migratórios entre países sempre se prestaram a revelar 
precariedades relacionadas à ordem sociocultural, econômica e política, 
tanto dos países de onde migram essas pessoas quanto dos países que as 
recepcionam, merecendo especial atenção dos movimentos sociais de defesa 
dos direitos humanos.

No caso do Brasil, dentre outros fatores, reconhecia-se existir um 
déficit normativo, resultante das inúmeras limitações impostas pelo Estatuto 
do Estrangeiro, editado em 19 de agosto de 1980, fruto da ditadura, e 
que previa apenas deveres a serem observados pelos migrantes, criando 
restrições de acesso ao mercado de trabalho e aos serviços públicos, por 
considerá-los uma ameaça à estabilidade nacional. 

A Lei 13.445, de 24 de maio de 2017, veio para tentar suprir esse 
déficit normativo e foi o resultado do trabalho de uma Comissão independente, 
formada por juristas e cientistas políticos, que tinham por propósito produzir 
uma estrutura normativa compatível com os fundamentos e princípios que 
norteiam a Carta Magna de 1988. 

Para tentar entender como essa nova estrutura normativa dialoga 
com as demandas apresentadas pelos movimentos de defesa dos direitos 
humanos, primeiramente impõe-se descrever o processo histórico em que 
surgem os direitos humanos, de acordo com a visão clássica ou tradicional, 
fruto da luta de determinadas classes e povos (países nórdicos) que 
almejavam cessar com violações, injustiças, e exclusões, culminando com 
a edição dos principais documentos e tratados internacionais de direitos 
humanos, onde há também a afirmação e o reconhecimento do migrante 
como sujeito de direitos.

Na sequência, passa-se a apresentar uma visão de direitos humanos, 
a partir das reflexões propostas por autores como Joaquím Herrera Flores 
e Helio Gallardo, os quais, a partir de uma perspectiva crítica, fazem uma 
análise sobre a (não) efetividade dos direitos humanos positivados.

Em um terceiro momento, propõe-se apresentar quais os direitos 
humanos dos migrantes que cruzam a fronteira, em especial o direito a 
migrar e o direito à vida, principalmente diante das restrições dos Estados 
(direito de soberania) quanto à entrada e saída de seus territórios.

Por fim, objetiva-se demonstrar como se deu o advento da nova lei 
de migração, pontuando seus aspectos positivos e, a partir de uma visão 
crítica dos direitos humanos, indicando quais as fragilidades que o novo 
marco legal apresenta quanto a sua efetividade e alcance das finalidades 
pretendidas pelo legislador e pela sociedade brasileira.
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2. A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS HUMANOS SOB A 

TEORIA TRADICIONAL, OCIDENTAL OU CLÁSSICA

Os direitos humanos surgem em decorrência de uma evolução 
histórica ocorrida por meio das lutas, batalhas e revoluções que resultaram 
na afirmação dos direitos do homem. Muitos foram os acontecimentos que 
contribuíram para a construção dos direitos humanos na visão tradicional, 
podendo-se fazer menção à Magna Carta (1215), a Lei de Habeas-Corpus 
(1679), a Declaração de Direitos (Bill of Rights de 1689), dentre outros fatos 
históricos. Mas, não há dúvida de que os mais marcantes são a Declaração 
de Independência Norte Americana, a Declaração dos Direitos do Homem e 
do Cidadão e a Declaração Universal dos Direitos do Homem.

A Declaração de Independência dos Estados Unidos assinalou uma 
ruptura entre as treze colônias americanas e a Grã Bretanha. Em virtude de 
seu desenvolvimento econômico e tendo certa autonomia diante da grande 
metrópole, tornou-se inevitável cessar com a exploração de uma série de 
fatores, principalmente das leis mercantilistas, como Lei do Selo, Lei do 
Açúcar, Lei do chá (Boston Tea Party), as quais impunham aumento de 
impostos e taxas e privavam os americanos de sua liberdade. Desta forma, 
a  independência Norte Americana simbolizou o ato inaugural da democracia 
moderna, aliando a representação popular à limitação do poder estatal e 
promovendo o respeito aos direitos humanos, tais como o direto à liberdade, 
à propriedade,  à liberdade regiosa e de imprensa, entre outros. 

Como bem observa Comparato:

A importância histórica da Declaração de Independência encontra-
se justamente aí: é o primeiro documento político que reconhece, 
a par da legitimidade da soberania popular, a existência de 
direitos inerentes a todo ser humano, independentemente das 
diferenças de sexo, raça, religião cultura ou posição social. A 
Confederação dos Estados Unidos da América do Norte nasce 
sob a invocação da liberdade, sobretudo da liberdade de opinião 
e religião, e da igualdade de todos perante a lei (1999, p.90).

Tal documento, de extrema importância, serviu de estímulo para a 
Revolução Francesa, uma vez que a situação da França, no século XVIII, era 
de extrema injustiça social, possuía regime monárquico, ou seja, governada 
pelo rei por direto divino. A autoridade do monarca não possuia limites e 
não se sujeitava a qualquer controle,  já que decorria da vontade de Deus 
(CASTILHO, 2010). 

Nesse período, a sociedade francesa era estratificada e hierarquizada, 
sendo dividida entre os que pertenciam ao clero, à nobreza e ao povo. Não 
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havia mobilidade social e quem nascia em uma determinada classe iria 
morrer naquela mesma classe. A vida dos trabalhadores e camponeses era 
extremamente precária, e a burguesia, mesmo tendo uma condição social 
melhor, desejava uma participação política maior e mais liberdade econômica 
em seu trabalho. 

Outro fator de influência importante para a Revolução francesa foi o 
pensamento dos filósofos iluministas, que eram contrários ao absolutismo 
e apoiavam a liberdade religiosa e a educação para todos, dentre os quais 
destacavam-se Montesquieu, Denis Diderot, Jean Le Rond D’alembert, Jean 
Jacques Rousseau, Marie Jeas Antonie Nicolas Caritas Condorcet, François-
Marie Arouet mais conhecido como Voltaire, dentre outros (CASTILHO, 2010). 

Montesquieu foi um dos primeiros a contestar todos os poderes nas 
mãos do Rei. Autor da obra De l’esprit des lois, traz a ideia de separação de 
poderes - Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário - que deveria 
ser exercidos de forma harmônica e independente entre si. 

Tudo isso contribuiu para que, em 26 de agosto de 1789, ocorresse 
o que Siqueira Jr e Oliveira chamou de  “consagração normativa dos direitos 
humanos fundamentais”, quando a Assembléia Nacional promulgou a 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, contendo 17 artigos, e que, 
em seu início, continha os ideais da revolução (liberte, egalité, fraternité)” 
(2007, p.89), estabelecendo diversas garantias, como a propriedade, 
liberdade de reunião e associação, segurança, o bem comum como finalidade 
da sociedade, dentre outras. 

Assim, pode-se dizer que a Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão foi inspiração para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
trazendo em seu art. 1º declara: Os homens nascem e são livres e iguais em 
direitos (ONU, 2018).

Essa Declaração nasce a partir do contexto de atrocidades cometidas 
após a II Grande Guerra que levaram os Estados a refletir sobre a necessidade 
de criação de um direito mundial que assegurasse a paz estável e a prevalência 
dos direitos do ser humano, independente de sua localização geográfica 
(ANNONI, 2003), pois, em virtude do regime do terror implantado, imperava 
a lógica da destruição e as pessoas eram consideradas descartáveis. 

Em razão disso, emerge a necessidade de reconstrução do valor dos 
direitos humanos, como paradigma e referencial ético que orientassem a 
ordem internacional (PIOVESAN, 2011). Nas palavras de Piovesan: 

Em decorrência da Segunda Guerra Mundial, em meados do 
século XX, surge o “Direito Internacional dos Direitos Humanos”. 
O seu desenvolvimento pode ser atribuído às desmedidas 
violações de direitos humanos da era Hitler e à crença de que 
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parte dessas violações poderiam ser prevenidas, se um efetivo 
sistema de proteção internacional de direitos humanos existisse 
(2011, p.136).

No ano de 1948, logo após a Segunda Grande Guerra, a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos veio com intuito de universalizar os direitos 
do ser humano, direitos que pertencem a todos os membros da espécie 
humana, sem descriminação de qualquer espécie, seja de sexo, raça, classe 
social, pessoas com deficiências, idade, religião, orientação sexual ou 
qualquer outra condição. Para Comparato: 

Seja como for, a Declaração, retomando os ideais da Revolução 
Francesa, representou a manifestação histórica de que se formara 
em fim, em âmbito universal, o reconhecimento dos valores 
supremos da igualdade, da liberdade e da fraternidade entre 
homens, como ficou consignado em seu artigo I (1999, p. 209).

Em que pese a referida Declaração não ser um tratado, nem ter força 
vinculante, ou normativa, ela inicia a concepção contemporânea de direitos 
humanos, marcada pela universalidade e indivisibilidade desses direitos. 
Universalidade, na medida em que protesta pela extensão universal dos 
direitos humanos, sob a crença de que a condição de pessoa é o requisito 
único para a titularidade de direitos, ponderando o ser humano como um 
ser essencialmente moral, dotado de unicidade existencial e dignidade, 
entendida esta como valor intrínseco à condição humana. E indivisibilidade, 
em razão de que a garantia dos direitos civis e políticos é condição para a 
observância dos direitos sociais, econômicos e culturais e reciprocamente. 
Quando um deles é violado, os demais também o são. 

Pode-se inferir, então, que tais acontecimentos históricos tiveram 
como fundamento o “eu versus o outro”, em que a alteridade era o 
elemento legitimador para extinguir direitos do outro, pois assim seria 
mais fácil conceber o diferente como  “desumano” ou menor em dignidade 
e direitos, como o que ocorreu no nazismo quando o diferente era um 
escravo ou judeu, cigano, negro, homossexual, considerados “menos 
humanos” e, do outro modo, considerados mero objeto. Em razão de tais 
distorções é que foi necessária a especificação do “outro” como sujeito 
de direito e possuidor de dignidade; as violações de direitos humanos 
exigiram uma resposta. 

Assim também foi com os migrantes. Fugindo dos horrores 
provocados pelo nazismo e fascismo, tornavam-se heimatlos, já que tais 
regimes suprimiram a nacionalidade de diversos grupos minoritários, em 
especial dos judeus.  



94 95

Fernanda da Silva Lima e Ismael Francisco de Souza (Organizadores)

Em resposta a esse fenômeno é que, no plano internacional, 
considerou-se necessário estabelecer, no artigo 3º da DUDH, o direito à 
vida, no art. 14º, o direito de asilo, e no artigo 15º, o direito universal 
de nacionalidade (COMPARATO, 1999). Pela mesma razão, a edição da 
Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de todos Trabalhadores 
Migrantes e dos Membros de suas Famílias, considerou-se necessário afirmar 
os migrantes como sujeitos de direitos.

A evolução histórica ocidental, retrada nesses diversos documentos 
editados com o fim de garantir os direitos humanos, foram fundamentais 
para a construção e positivação dos direitos humanos, na medida em que 
se constituiram em atos de reconhecimento desses direitos. Eles foram 
resultado de conquistas obtidas a partir de lutas sociais – ainda que, em 
algum momento, somente de determinadas classes – e possibilitaram sua 
positivação nas  Constituiçôes de diversos Estados, nas leis e em tratados. 

3. MIGRANTES E DIREITOS HUMANOS A PARTIR DA TEORIA CRÍTICA 

Ao discorrer sobre os migrantes, existem dois direitos que devem ser 
considerados como essenciais: o direito humano a migrar e o direito à vida.

A migração não é um fenômeno recente, desde os primórdios 
das civilizações ela acompanha o homem. O homem primitivo, quando 
contestava que a terra já não mais era fértil, eis que não proporcionava 
os meios necessários para sua subsistência, procurava outras regiões 
para atender suas necessidades (GUERRA, 2011). As causas que levam as 
pessoas a migrarem para outros Estados Federativos são várias, podendo 
ser de origem econômica, política, religiosa, ou de outra natureza. O fluxo 
migratório acompanha a modernidade, principalmente na Europa pós-guerra, 
com destino à América e à Austrália, na busca de condições melhores de 
vida, fuga da fome e de perseguições político-religiosas (MAZZUOLI, 2009). 

Ao refugiado deve-se conceder especial atenção, pois o indivíduo 
nessa condição se vê obrigado a migrar para outros países, em decorrência 
de fatores que o afligem, não podendo ser devolvido a seu Estado de origem 
e, nem a ele regressar, diferença expressiva diante de um migrante.

Assim sendo, migrar é um direito humano e, não é por outra razão 
que foi afirmado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu 
artigo 13º, onde se lê: “toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, 
inclusive o próprio e a este regressar.”(ONU, 2018) 

No plano regional, a Convenção América de Direitos Humanos também 
disciplinou sobre o direito de migração em seu artigo 22º, ao dispor sobre 
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direito de circulação e residência. Entretanto, os Estados têm resssalvado o 
direito de dispor sobre a entrada e saída de estrangeiros em seu territóro 
(OEA, 2018). 

Assim, em que pese terem a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e a Convenção Americana de Direitos Humanos normatizado 
sobre o direito de migrar, absteram-se de também contemplar o direito de 
permanecer naquele país de ingresso, ficando a critério dos Estados promover 
ou não políticas de acolhimento e regulamentar os direitos inerentes a estes, 
forte na soberania de cada país.

Isso decorre da crença de que a  soberania está associada à ideia 
de sua defesa, como um direito social de ordem de defesa/econômica que 
dá  preferência a nacionais, em detrimento de migrantes. De tal noção de 
soberania advém leis como um conjunto de regras que têm por finalidade 
limitar direitos dos migrantes, de forma a preservar prerrogativas mesmo 
que representem o sacrifício de direitos humanos afirmados e reconhecidos 
no plano internacional. 

Outro viés que desconsidera o status do direito à migração como 
direito humano, é quando o Estado pune a migração ilegal como crime e 
não como infração admnistrativa, colocando o migrante em situação de 
ilegalidade e não de simples irregularidade. Ora, quando a migração irregular 
é tratada na esfera penal e não administrativa, resta negada a condição de 
direito ao ato de migrar e intensificada a condição de vulnerabilidade dos 
destinatários da punição (LUSSI, 2008). 

Criminalização e securitização da política migratória estão 
relacionadas e são interdependentes: onde há criminalização dos migrantes, 
há ideia de que estes irão atentar contra a segurança da população. Assim, a 
massa de migrantes é facilmente levada a formas de marginalização, o que 
favorece comportamentos xenófobos e expõe os estrangeiros ao risco de 
serem tratados como problemas da segurança pública (LUSSI, 2015). Tipificar 
como crime a migração irregular não irá interromper os fluxos irregulares 
se não existirem canais para fluxos regulares que incluam as populações 
normalmente excluídas dos critérios de entrada previstos na lei, sobretudo 
quem emigra em busca por melhores condições de vida (LUSSI, 2015).

A conjetura de direitos humanos em políticas de migração se depara com 
o paradoxo do nível de análise, ao considerar os direitos humanos individuais 
– equiparando direitos regulados para a população nacional para a população 
migrante – e os direitos de Estado de regular entradas e saídas (CASTRO, 2008).

Tão importante quanto o direito de migrar é o direito de viver, e é 
precisamente com o objetivo de preservar tal direito que homens, mulheres, 
crianças e idosos se movem na busca de melhores condições de subsistência.
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), aprovada 
em 1948 na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), 
estabeleceu, em seu artigo 3º, que “Todo ser humano tem direito à vida, à 
liberdade e à segurança pessoal” (ONU, 2018).

Além do mais, em 22 de novembro de 1969, a Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos, mais conhecida como Pacto de São José da 
Costa Rica, a qual possui no nosso ordenamento jurídico status de norma 
Constitucional, chancela o direito à vida, dispondo em seu artigo 4º, I (OEA, 
2018): “Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito 
deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. 
Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente.’’

A nossa Constituição, em seu artigo 5º, caput, consagra o direito à 
vida sob uma visão ampla, latu sensu, centralizando-o, como o mais essencial 
de todos os direitos, uma vez que, por meio deste, e somente por este, é 
possível a contemplação dos demais direitos.

Sendo assim, pode-se dizer que o direito a migrar consiste em um 
dos aspectos do direito à vida, uma vez que é inerente ao sujeito de direito 
tomar as melhores decisões com o propósito de preservar sua vida. O direito 
humano a uma vida digna deve ser contemplado com valor absoluto.

O que se infere é que, diante da teoria tradicional de direitos humanos, 
os direitos aos migrantes estão “assegurados” posto que são normatizados, 
no entanto, quando se fala em teoria crítica de direitos humanos remete-se a 
busca complexa do porque ainda exista tais mazelas no mundo.

A teoria tradicional, clássica ou liberal dos direitos humanos, é 
aquela construída sob a ótica ocidental, em que se compreendem os direitos 
humanos a partir da hegemonia dos valores ocidentais, ou seja, excluindo 
as conjunturas das demais culturas que não as pertencentes a determinado 
bloco. Os acontecimentos que rumaram para a conquista dos direitos 
humanos, segundo a teoria tradicional, são de toda valia, porém são produtos 
somente de determinados grupos que se consideravam privados de algo 
que lhes pertencia. Por essa visão, é necessário pertencer a alguma classe 
social ou ser membro conhecido na sociedade para ser titular de direitos, 
não bastando simplesmente ser humano.

A teoria crítica destaca os direitos humanos como processo cultural, 
no contexto de lutas sociais, e não apenas como decorrente de instrumentos 
positivistas. A partir dessa teoria, aponta que os direitos humanos não são 
ofertas do Estado, nem sequer algo dado, posto, positivado, mas se situam 
no contexto de lutas sociais e históricas. O surgimento desses direitos 
também não se dá de uma única forma, e os direitos humanos não são uma 
decorrência lógica de um ser humano, como ente abstrato.
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A teoria ocidental se vincula no “quê” são os direitos como se fossem 
algo já alcançados, não tendo motivo para ser objeto de maior investigação. 
Entretanto, para teoria crítica, é de extrema importância estudar e trabalhar 
o “porquê” de todos os processos (HERRERA FLORES, 2009a).

As declarações mencionadas no primeiro capítulo foram redigidas em 
um contexto social pós-guerra, diverso do contexto contemporâneo, em que 
a conjuntura social, econômica, política e cultural é completamente diversa. 
Segundo a DUDH, os direitos são tratados como algo dado/posto pelo simples 
fato de sermos seres humanos. Entretanto, isso não  condiz com a realidade, 
já que grande parte da população mundial não pode exercê-lo pela simples 
falta de condições materiais para isso (HERRERA FLORES, 2009a).

A partir dessa observação, a teoria crítica permite transcender o 
postulado do universalismo dos direitos humanos, tal como é apresentado 
no discurso liberal, quando identifica horizontes de referências normativas 
válidas para além dos contextos específicos de cada comunidade, em culturas 
plurais. Não basta afirmar o direito a ter direitos. É preciso, na verdade, 
garantir a efetividade dos direitos humanos, que só se dará por um conjunto 
de lutas pela dignidade, cujos resultados deverão ser – para não se dizer 
utópico - não só por normas jurídicas, mas por políticas públicas e por uma 
economia aberta às exigências da dignidade. (HERRERA FLORES, 2009a).

Nesse contexto, Helio Gallardo aduz:

A expressão “o que se diz e o que se faz” oculta por trás do 
impessoal “se” praticas diferenciadas de poder. Nem todo 
mundo diz, nem diz da mesma maneira, direitos humanos. 
Alguns Estados e governos, por exemplo, denunciam Estados e 
governos por violar ou não promover adequadamente direitos 
humanos. No memos movimento, esses Estados repudiam a 
competência de uma corte penal internacional para julgar seus 
cidadãos, em especial políticos e militares, diante de eventuais 
violações de direitos fundamentais, como a prática de tortura ou 
genocídio(2013, p. 21-22).

Nessa linha, a compreensão de que os direitos humanos são universais 
cai por terra. As constituições e códigos dizem direitos humanos de acordo 
com suas convenções. Entretanto, para superar tal paradigma deve ser 
rompida também a visão localista, posto que nessa predomina o “próprio”, 
o nosso, em detrimento ao dos “outros”, e centrada na ideia particular de 
cultura e de valor da diferença. (HERRERA FLORES, 2004).

Em busca de uma reformulação dos direitos humanos e não somente 
a sua redução a componentes jurídicos, Joaquín Herrera Flores propõe a 
interculturalidade, a qual orienta que são processos dinâmicos que têm 
por base o reconhecimento do direito à diferença, reconhecimento do 
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“outro” como forma de combater discriminação e desigualdades sociais, 
tentando promover um diálogo na sociedade plural entre pessoas e grupos 
pertencentes a universos culturais diferentes, reconhecendo suas diferenças 
e buscando uma mútua compreensão, sem que isso constitua a imposição de 
um determinado padrão cultural (HERRERA FLORES, 2009a). 

Para reformular os direitos humanos, devem ser superadas as 
especificidades dos outros, reconhecendo que os problemas culturais estão 
conectados com os problemas políticos e econômicos, a cultura é uma 
resposta, uma reação à forma como vão se constituindo e se desdobrando 
as relações sociais, econômicas e políticas (HERRERA FLORES, 2009a).

Hodiernamente, em plenos 70 anos da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, estes ainda são violados e isso não é diferente com 
relação aos direitos dos migrantes quase todos os dias há alguma notícia de 
violação dos direitos destes, mesmo tendo sido reconhecidos como sujeitos 
de direitos perante órgãos internacionais ou no plano nancional. Fronteiras 
contrapõem a ideia do universalismo dos direitos humanos. 

A teoria crítica se mostra como uma ferramenta poderosa para observar 
a realidade e descobrir que talvez não tenha correspondência entre teoria e a 
prática – o que positiva a teoria tradicional sobre as necessidades humanas e o 
que realmente se aplica na prática para satisfação de tais carências – talvez não 
resulte de um mero desajuste, mas do contexto político e social em que se vive.

Sendo assim, verifica-se mesmo positivado no âmbito internacional 
e nacional, inexiste um direito humano à migrar que efetivamente garanta a 
todos os indivíduos o direito de demandá-lo e de exercê-lo livremente.

Perpetuando essa linha de exclusão, o antigo Estatuto do Estrangeiro, 
estava preocupado somente com os aspectos de segurança nacional e de 
natureza militar e não em securitizar direitos e acolher os migrantes. Por 
isso, o advento da Lei de Migração representa um grande passo para o 
rompimento de tais exclusões no aspecto formal.

4. ANÁLISE DA LEI DA MIGRAÇÃO A PARTIR DA TEORIA CRÍTICA DOS 

DIREITOS HUMANOS

Para que se possa visualizar o avanço promovido com a edição da 
nova lei, importante pontuar as principais alterações formais trazidas pela 
atual Lei de Migração (13.445/2017) em relação ao revogado Estatuto do 
Estrangeiro (lei 6815/1980).

O aspecto histórico é sempre relevante para a criação de uma 
determinada legislação e isso não se mostrou diferente no caso em análise. 
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Nas décadas de oitenta, o Brasil era regido por um regime militar e autoritário, 
razão pela qual o objetivo maior do Estatuto do Estrangeiro, editado naquela 
época, era o de fazer preservar a segurança e a soberania nacional, o que 
acabaria por deixar em segundo plano os direitos dos migrantes. Já, diante 
do novo contexto em que foi promulgada a Lei de Migrações, sob a égide da 
atual Constituição, o migrante é reconhecido como sujeito de direitos sendo 
assegurados a ele uma série de direitos e garantias outrora trazidos pela 
Constituição cidadã de 1988.  

Nesta mesma esteira de raciocínio, revela-se oportuno pontuar 
alguns princípios basilares que inovaram toda a sistemática adotada frente 
ao migrante. No antigo Estatuto do Estrangeiro, a migração era vista como 
uma ameaça à segurança nacional e por essa razão, os migrantes ficavam 
sujeitos às sanções da lei, com a finalidade de conter sua permanência no 
território nacional. Com a consagração do princípio da “não criminalização 
da migração” pela nova Lei de Migração, o migrante é reconhecido como um 
sujeito detentor de direito e, por tal razão, deve ter sua situação regularizada, 
sem a imputação de qualquer penalidade. 

A lei de Migração vai além do migrante, no momento em que estende 
aos seus familiares o direito de um maior e eficaz acesso ao território 
nacional pelo princípio “da garantia do direito à reunião familiar”, o novo 
Estatuto garante aos familiares do migrante (de outras nacionalidades e com 
residência fora do país) o acesso facilitado e frequente ao território brasileiro.

Por fim, cita-se ainda o princípio da “colhida humanitária” que visa 
dar guarida ao nacional de qualquer país que esteja passando por situações 
graves, de iminente instabilidade institucional, desastres ambientais, grave 
violação de direitos humanos, dentre outros, o acesso ao território nacional, 
fruto da conscientização da responsabilidade de todos pelos problemas 
internacionais de um mundo globalizado.

Nesse sentido, pode-se citar a contribuição trazida pela alteração da 
nomenclatura jurídica normativa, quando o deixa de ser referenciado como 
“estrangeiro” ou “alienígena” para ser nomeado de “migrante” com o fito de 
retirar o caráter discriminatório e pejorativo das antiquadas denominações. 
Com isso, contribuiu de fato para a derrubada de barreiras culturais, 
facilitando sua regularização, inclusive no que diz respeito aos seus direitos 
civis no aspecto laboral e em outras esferas garantistas de um indivíduo, tais 
como o direito à residência, a reunificação familiar, inviolabilidade à vida, 
ao patrimônio e o acesso amplo à justiça. O aspecto laboral do migrante 
se torna de grande valia, - uma vez que necessita obter meios para a sua 
subsistência – foi assegurado meios jurídicos e representação sindical, por 
meio de associações profissionais. 
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Assim, vislumbra-se na Lei de Migração, a abolição de quaisquer 
mecanismos discriminatórios, inclusive sobre a descendência e naturalidade 
do migrante, oferecendo uma acolhida humanitária aos tutelados que 
necessitam fugir de seus países de origem, concedendo uma regular 
documentação e direito a manifestações políticas. Como acima elucidado, a 
intenção do legislador era dar materialidade e eficácia às normas expressas. 
Para tanto, busca não só regulamentar a entrada e a saída do migrante, mas 
também oferecer melhores alternativas à estadia de migrantes irregulares, 
não por sua retirada do território nacional, mas sim pela sua congregação de 
forma regular e eficaz.

Contudo, tal norma ainda convive com contradições e paradoxos. 
Exemplo disso foi o veto ao parágrafo 4º, do artigo 113, pelo qual se 
reconhecia como integrantes dos grupos vulneráveis os solicitantes de 
refúgio, os requerentes de visto humanitário, as vítimas de tráfico de pessoas, 
as vítimas de trabalho escravo, os migrantes em cumprimento de pena ou que 
respondem criminalmente em liberdade e os menores desacompanhados. 
Sob a alegação de que havia impropriedade, ao incluir os indivíduos que 
respondessem criminalmente em liberdade, perdeu-se a oportunidade de 
garantir o reconhecimento de vulnerabilidade aos requerentes de visto 
humanitário, comprometendo o caráter de norma mais acolhedora no que 
concerne à entrada de migrantes, eis que por tal condição encontram-se, 
fatalmente, mais suscetíveis a vulnerabilidades (BRASIL, 2018). 

Muito embora se tenha uma legislação inovadora, que caminha 
conjuntamente com os princípios da Constituição Federal e com tratados 
internacionais, que o Brasil é signatário, observa-se cotidianamente uma 
realidade totalmente diversa da apregoada por todas essas citadas normas. 
A ideia intercultural dos direitos humanos só se torna real, palpável e 
verdadeira quando compartilhada com o propósito de contemplar todas as 
minorias, inclusive o migrante.

Como diálogo intercultural, os direitos humanos dos migrantes devem 
ser garantidos não somente por normas jurídicas, mas também por políticas 
públicas e por uma economia aberta às exigências da dignidade humana 
(HERRERA FLORES, 2009a). Além do envolvimento de organizações, como o 
Acnur, Caritas, Adus, diversos órgãos e instituições também desenvolveram 
ações afirmativas em relação à temática e, é nosso dever moral exigir, em 
nosso próprio nome, um tratamento humano e justo, em favor de todos 
aqueles que lutam pelo exercício do direito humano à vida, como é o caso 
dos que migram. 

Defende Joaquín Herrera Flores: uma relação de diálogo intercultural 
de forma interativa, mas que se mostre capaz de ser efetiva na garantia 
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do ser humano tutelado. De nada adianta o Brasil aprovar uma legislação 
ampla em termos de consagração dos direitos humanos dos migrantes, se 
tais normas não encontrarem meios de se efetivarem na prática (2009a).

O que se observa é que o fato de voluntários, organizações não 
governamentais e instituições estarem em contato direto com a realidade 
vivenciada dos que pra cá migram, possibilita a efetivação dos direitos 
humanos, sendo feitas cobranças aos órgãos públicos responsáveis por 
questões migratórias (processos de lutas), ademais, deve-se difundir o 
princípio da solidariedade o qual consiste no dever das coletividades (todos 
nós!) de auxiliar membros de grupos que diante das contingências os colocam 
em uma posição hipervulnerável. 

Tal crítica à situação elucidada transcreve a problemática do tema 
da migração, o qual possui uma legislação rica em direitos humanos, mas 
que não possui uma aplicabilidade eficaz na prática. Por isso, o que deve 
ser pontuado não se trata mais de uma ausência normativa, mas de uma 
maneira que possa efetivar o que já está defeso em lei.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de um assunto tão rico e com abrangência multidisciplinar, 
envolvendo assuntos sociais, jurídicos e moralmente conflituosos, o 
legislador buscou elaborar um marco normativo que fosse harmonioso com 
os interesses constitucionais e internacionais e, o que é mais importante, 
para quais fins estes interesses foram tutelados, isto é, ampliando direitos 
aos migrante.

Assim, com a criação da Lei de Migração buscou-se solucionar o 
grande conflito social proveniente das migrações de pessoas, permitindo 
e incentivando a sua regularização. Observa-se que não só no Brasil a 
preocupação atual é congregar as diferenças humanas e manter a vida digna, 
tornando-a mais agradável possível.

Salientamos, também, a teoria crítica dos direitos humanos a qual 
nos faz refletir quanto à aplicabilidade prática das normas conferidas, uma 
vez que muito embora os direitos sejam garantidos formalmente em prol 
dos seus destinatários, raramente eles são efetivados. Como exemplo pode-
se citar, superficialmente, o conflito entre o poder legislativo (criação da 
Lei de Migração) com o poder executivo, pois enquanto o primeiro buscou 
legislar a matéria em consonância com os princípios acima apresentados o 
segundo, ao regulamentar a lei por meio do decreto 9199/2017, acaba por 
desvirtuar o espírito da nova lei. Tal fato evidencia todas as dificuldades 
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ainda enfrentadas pelos tutelados, reforçando o entendimento de que o 
desafio reside na efetividade e materialização do direito formalmente posto.

É, portanto, ao passo das lutas sociais cotidianas, que se deve agir dos 
atos da vida social, como um ideal de sociedade, com o fito de contemplar-se 
de forma efetiva os direitos humanos, em especial dos migrantes, os quais 
foram tutelados, mas ainda faltam serem contemplados fatidicamente.
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1. INTRODUÇÃO

O Direito, como se tem hoje, é produto de uma evolução histórica 
hegemônica, com origem na Europa Ocidental, que remonta aos séculos 
XVII e XIX. Como é notório, o Direito é resultado da vitória das sociedades 
dominantes, que impõem, por meio reconhecido como “legítimo”, seus 
anseios e aspirações. Em consequência disso, o reconhecimento da realidade 
dos “novos” direitos é exceção à regra, pois decorre da adesão a uma linha 
crítica e combativa que procura inserir, dentro dos limites já vigentes e, 
algumas vezes, além destes, novas estruturas normativas que suportem 
uma também nova realidade de pensamento (WOLKMER, 2003, p. 03). 

Durante todo o desenvolvimento do Direito ocidental, desde os 
primórdios romanos até o Direito que hoje vige, o pano de fundo histórico 
e social predominante foi essencialmente antropocêntrico e, além disso, 
majoritariamente individualista. Inúmeros são os exemplos ao longo do 
processo histórico mundial que corroboram com essa perspectiva, tais 
como o imperialismo da sociedade romana, o absolutismo dos monarcas, a 
burguesia reivindicando sua ascensão, o desenvolvimento e ampliação do 
Capitalismo, a concretização do processo globalizatório, entre outros.

Partindo-se desse pressuposto e, tendo-se presente ser enorme o 
desafio de tentar compreender, até para os mais críticos, a efetivação de 
“novos” direitos, especialmente direitos tão singulares como os Direitos 
da Natureza, considera-se imprescindível que se tenham presentes os 
fundamentos que lhes serviram de alicerce.

Para o alcance desse objetivo, sem a pretensão de esgotar os debates 
que envolvem o assunto, e lançando-se mão do método dedutivo com o 
uso de fontes primárias bibliográficas, o presente estudo se divide em três 
seções: a primeira composta pela cronologia histórica dos “Novos” Direitos, 
em especial os Direitos da Natureza; a segunda trata compreensão de seus 
fundamentos essenciais; e, por fim, nas considerações finais, busca-se articular 
os referenciais teóricos expostos objetivando apontar possíveis caminhos 
para efetivação desses direitos e sublinhar a importância da efetivação e 
incorporações desses direitos no arcabouço da normativa vigente.

2. OS “NOVOS” DIREITOS DA NATUREZA

A ideia de que o ser humano possui direitos inerentes a sua condição 
primária, que antecede o ser social, convivente em uma comunidade 
estruturada, existe fortemente desde os principais filósofos do Direito Natural, 
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vide Tomás de Aquino e Hugo Grócio. Contudo, estes direitos se destacaram 
na normatividade jurídica somente no século XVIII, com a Declaração de 
Virginia de 1776 e com a Revolução Francesa de 1789 (SODER, 1992, p. 73).

A essência desses direitos naturais residia na sua condição de “inerente 
a todo e qualquer ser humano”, pois fazia parte da existência do homem 
enquanto ser biológico. Locke (2000, p.32) defendia os direitos naturais como 
derivados da lei da natureza e, por consequência, representativos da vontade 
divina. Dessa forma, esses direitos eram concebidos como universais, pois 
se aplicavam a todos os indivíduos, sem valorar suas individualidades.

Nessa perspectiva, faz-se mister expor a justificativa para os “novos” 
direitos, qual seja, a compreensão de que esses direitos nada mais são do que 
meios de garantir a realização das necessidades humanas. As necessidades 
humanas, por sua vez, vão além do que se compreende hoje como necessidade 
sob a ótica capitalista; não devem ser reduzidas a interesses materiais, ou 
até mesmo culturais, e sim estendidos à própria sobrevivência (FALEIROS, 
1985, p. 25). Neste viés, destaca-se a questão basilar dos “novos” direitos, 
em especial dos Direitos da Natureza, que é a consciência de que ausente a 
plena existência dos seres de forma “primária” e biológica, não é possível a 
existência de nada mais (NUNES, 1989, p. 68).

Este é um ponto de suma importância na discussão dos Direitos da 
Natureza, pois apesar de a humanidade ter avançado quanto aos Direitos 
Humanos, tentando suprir a opressão causada pela engrenagem individualista 
predominante no Ocidente, assegurando e estabelecendo direitos mínimos 
de uma vida digna, esqueceu-se de compreender que o pressuposto da vida 
digna é a própria existência da vida. A consciência de que todos os seres 
fazem parte de um todo, de um sistema interligado e interdepende de vida, 
de que o ser humano é sim subjugado a esse sistema, sendo apenas um de 
seus componentes, é ponto crucial para alterar a atual concepção de mundo 
antropocêntrica e partir para a ideal visão biocêntrica (ACOSTA, 2017, p.02).

É nesta linha de pensamento que figuram os “novos” direitos, não 
como novidades do arcabouço jurídico, ou como novas técnicas de lei, mas 
como forma de grifar e legitimar direitos preexistentes ao próprio Direito e 
ao próprio ser social. Como refere Wolkmer (2004, p.04), eles não são em 
verdade “novos”, pois a sua novidade está no modo de adquirir direitos, que 
não se restringem às vias tradicionais, judicial e legislativa, mas resultam 
de um caminho de vitórias coletivas em busca da legitimação estatal de 
necessidades insurgentes. Dessa forma, ao referir os “novos” direitos, estará 
se afirmando a materialização das necessidades pessoais (ou sociais) que se 
originam de forma líquida e plural a partir de qualquer grupo ou estrutura 
social, não sendo obrigatoriamente prevista em uma norma positivada. 
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2.1 DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS E OS “NOVOS” DIREITOS DA 

NATUREZA

O desenvolvimento dos “novos” direitos pode ser associado a 
diferentes justificativas, porém, o processo de reconhecimento de sua 
existência aparece estreitamente atrelado às transformações sociais. No 
decorrer de seu processo histórico de afirmação e ampliação, conforme 
Norberto Bobbio (1992, p.68), destacaram-se três justificativas centrais: (i) a 
compreensão de que seres diversos ao homem são titulares de direitos antes 
a ele restritos; (ii) a extensão de bens a serem tutelados pelo Direito positivo; 
(iii) e principalmente, a nova releitura do homem, sendo agora percebido a 
partir de certas especificidades, como velho, criança, ser vivo integrante de 
um ecossistema, etc. (BOBBIO, 1992, p. 69).

Na tentativa de traçar um cronograma que exemplifique o 
processo de universalização dos “novos” direitos, doutrinadores os 
localizaram em uma sistemática de “gerações sucessivas de direitos”. 
Dentro dessa periodização da evolução dos direitos, os Direitos da 
Natureza estariam alocados nos direitos de “terceira dimensão”, 
considerados metaindividuais, coletivos, difusos e que ultrapassam a 
individualidade do homem. 

Ao tratar desses direitos na estrutura das dimensões, há de 
se perceber que duas posições se destacam. A primeira, defendida por 
Bonavides e Sarlet (2000, p. 121), entende ser uma “interpretação 
abrangente acerca dos direitos de fraternidade”, aqui incluídos o direito 
ao meio ambiente sadio e à qualidade de vida. A segunda entende ser uma 
“interpretação específica acerca de direitos transindividuais”, incluindo 
os direitos de titularidade difusa, corrente de pensamento absorvida por 
Oliveira Jr. (WOLKMER, 2003, p. 09).

A necessidade de repensar esses “novos” direitos transindividuais, em 
especial os que rediscutiam a natureza, surgiu com as bombas atômicas de 
Hiroshima e Nagasaki, no período pós-guerra (1945-1950), como produto da 
massiva aniquilação de vidas humanas e da degradação ambiental causada 
pelas substâncias químicas nucleares, que viriam a atingir posteriormente 
seres humanos com as mutações genéticas irreversíveis. Situações históricas 
como estas forçaram a humanidade a relembrar que o homem e a natureza 
compõem uma simbiose e que são seres integrantes do mesmo organismo 
vivo, em que não é possível atingir a natureza sem atingir a espécie humana 
em si mesma. 
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2.2 FUNDAMENTOS DOS “NOVOS” DIREITOS DA NATUREZA 

Destarte, para que se fundamente os “novos” direitos, antes deve 
se ter claro em que consistem, seus vetores fundamentais e suas principais 
características. Portanto, parte-se da premissa que os “novos” direitos são 
direitos à contrarregra, produtos de reivindicações, de embate social, e 
que, naturalmente, chocam-se com os direitos absolutos que vigem em 
cada época. Podem ser entendidos como a exceção que procura se impor 
como regra, oriundos dos meios marginalizados, intentando legitimar-se 
pelas vias tradicionais.

Nessa direção, quanto aos direitos da natureza em si, não há como 
fundamentá-los sem antes identificar seu desenvolvimento. Neste sentido, 
foram diversos os processos históricos que originaram o caminhar desta 
nova perspectiva de natureza. Michel Serres (1992, p. 24) em “O Contrato 
Natural”, destaca as mudanças sofridas na humanidade no período pós-Guerra 
Fria, quando se viu necessária a formação de uma nova ordem mundial. Tal 
ideia seria consequência da nova característica dos próprios seres humanos, 
agora detentores de uma “força geológica”, capazes de interferir por meio de 
suas ações e tecnologias nas próprias bases estruturais do planeta Terra. Não 
mais se via, portanto, a natureza como um “objeto inerte”, à disposição do 
uso indiscriminado dos indivíduos, mas sim um sujeito de direitos exposto a 
forças relevantes, provenientes das atitudes destes indivíduos.

O termo “natureza global”, sugerido por Serres (1992, p. 32) é um 
pressuposto elementar para a absorção da nova ideia de natureza, porquanto 
retoma o ideal há muito tempo perdido de que a humanidade e o meio 
ambiente são, de fato, uma estrutura única e interdependente, distanciando-
se da concepção capitalista de que a natureza e seus componentes são 
objetos a serem apropriados e consumidos. Depreende-se, portanto, que 
esta perspectiva é produto da própria ideologia de mundo imperialista que 
vigorava no período colonial e pós-colonial, quando tudo o que se via eram 
terras/propriedades a serem conquistadas e se ignorava o contexto como um 
todo. Contudo, a própria História demonstrou que o ser humano é apenas 
um dos pilares da Terra, e que se ele não cooperar ou utilizá-la para fins que 
ela não se propõe, a estrutura por inteiro desmorona (ACOSTA, 2017, p. 06).

Nesse trilhar, a retomada de consciência quanto ao valor da natureza 
integra um processo histórico de “expansão permanente de direitos”, sendo 
os direitos da natureza parcela de esfera dos direitos fundamentais dos seres 
humanos, haja vista garantirem o próprio direito à existência, realidade esta 
que seria impossível de se firmar sem a forte influência do reconhecimento 
dos direitos indígenas nesta nova normatividade.
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Alberto Acosta (2011, p. 317) advoga que, “no mundo indígena a 
natureza nunca precisou de direitos, simplesmente porque nunca esteve às 
margens”. A priori, a luta indígena pelo território deve ser contextualizada 
além da luta pelas fronteiras territoriais, pois de fato não é neste sentido, 
sendo sim a luta pela natureza e pela própria vida. Este equívoco certamente 
é causado pela ausência de relativização no processo de compreensão de 
outra cultura. O “homem branco” quando assiste a luta indígena, percebe-a 
através de suas perspectivas e motivações, contudo o que imbui aquela luta 
são, na realidade, outros ideais. Para o povo indígena a luta por terra, é a luta 
pela pachamama (Mãe Terra), para o homem ocidental, é pela propriedade.

Esse abismo cultural pode ser sentido ao ler-se a carta escrita em 
1854, pelo cacique de Seattle, em resposta ao presidente dos Estados Unidos 
da América que pretendia comprar suas terras:

Nós somos uma parte da terra e ela faz parte de nós. As flores 
perfumadas são nossas irmãs. O cervo, o cavalo, a grande águia 
são nossos irmãos. As rochas escarpadas, o aroma das pradarias, 
o ímpeto dos nossos cavalos e o homem — todos são da mesma 
família. Assim, o grande chefe de Washington, mandando dizer 
que quer comprar nossa terra, está pedindo demais a nós índios.

Dentre as variadas justificativas que fundaram os Direitos da Natureza, 
além destes fatores históricos e sociológicos, há de se citar os próprios fatos 
jurídicos que inspiraram os juristas a favorecer o reconhecimento destes 
direitos. Um dos mais importantes foi o caso Sierra Club v. Morton, no qual 
o conglomerado empresarial The Walt Disney tinha como objetivo utilizar 
uma zona de extrema relevância ambiental para a construção de um parque 
temático para fins de entretenimento. 

Apesar da derrota da ONG Sierra Club, em razão de não possuir a 
“propriedade” da floresta discutida, o caso ganhou destaque especialmente 
pela intervenção significativa do juiz William Douglas, que questionou a razão 
pela qual as próprias árvores não podiam reivindicar a proteção de sua própria 
vida. Referido julgado, enfim, provocou uma discussão jurídica importante, 
pois muitos juristas passaram a argumentar a possibilidade de a natureza ser 
titular de direitos, utilizando como principal premissa o fato de as “pessoas 
jurídicas” que sequer eram dotadas de “existência real” já deterem essa 
titularidade, de forma pacífica, nos mais diversos ordenamentos jurídicos. 

Essas justificativas, ou fundamentos, são bem apresentados por Farith 
Campaña (2013, p. 12) que, ao refletir sobre as inovações constitucionais em 
direitos da natureza e seus fundamentos, questiona se esta nova proposta 
pode, de plano, ser considerada realmente um avanço teórico para a ciência 
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jurídica ou apenas uma retórica para embasar um projeto político. Ao 
introduzir o debate, expõe que alguns dos defensores do reconhecimento 
constitucional, provenientes do Direito, têm confundido o fundamento com 
os instrumentos usados para dar forma a esse objetivo. Por tais razões, divide 
os fundamentos dos direitos da natureza em quatro categorias: utilitaristas, 
essencialistas, animistas e políticos.

A justificativa utilitarista centra-se na ideia de que o reconhecimento 
da natureza como sujeito de direitos é um meio para alcançar um estado de 
coisas, um objetivo final que seria uma maior e mais eficiente proteção do 
ambiente, garantindo um desenvolvimento sustentável. Ela se embasa na 
concepção de que as leis ambientais preexistentes são insuficientes para 
deter a destruição do meio ambiente e preservá-lo para as futuras gerações. 
A transmutação do status jurídico da natureza de objeto para sujeito de 
direitos asseguraria uma proteção mais eficiente ao meio ambiente, 
garantindo um desenvolvimento sustentável que não ameaçaria a existência 
dos ecossistemas (LINZEY, 2009, p. 109). 

Nesse linear, Elizalde Hevia (2009, p. 70) representa a ótica utilitarista:

(…) asumiendo que es imprescindible la protección de la 
naturaleza, sería necesario preguntarse cómo hace más eficaces 
las leyes que eventualmente se expedirían para protegerla frente 
a las agresiones y la depredación que constantemente sufre. 
Si existe conciencia de que debe ser utilizada con prudencia y 
no abusar de ella. Si se considera que es un absurdo pensar 
que el ser humano es propietario de la naturaleza. Es decir si 
en realidad, la naturaleza ha dejado de ser objeto propiamente 
dicho y se le comienzan a reconocer intereses distintos a los 
humanos. 

Por sua vez, a corrente essencialista entende que quando se 
reconhecem os direitos da natureza, admite-se que ela possui valores 
próprios e intrínsecos. Gudynas (2011, p. 245) divide a essência por meio de 
três abordagens da “ecologia profunda”: (i) bem-estar e o desenvolvimento 
da vida humana e não humana têm um valor próprio e não depende da 
utilidade que preste aos humanos; (ii) o reconhecimento de que o objeto é 
valioso em si mesmo, não medindo seu valor pelas relações com o entorno 
ou com outros objetos; (iii) as coisas têm um valor singular que não depende 
de valorações atribuídas por terceiros.

O mais interessante desta ótica essencialista é a transição radical da 
visão antropocêntrica, quando todas as medidas e valorações partem do ser 
humano e atendem às suas necessidades, para uma visão biocêntrica, na 
qual a natureza tem valores próprios, e que todas as espécies que a compõe 
possuem iguais direitos de viver e se desenvolver. Essa ideia, contudo, 
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acarretaria uma nova “política ecológica”, que, segundo Höffe (2008, 
p. 248), estabelece como consequência um novo imperativo categórico 
(Kant29). Isso porque sugere uma nova moral, eliminando-se a até então 
exclusividade do homem, para trazer a natureza como centro da “moral” 
vigente, compartilhando o espaço com o homem através da consciência de 
que ambos são interdependes. Nos seus dizeres:

Los representantes del debate ecológico abogan en términos 
tan sencillos como poco modestos por un nuevo imperativo 
categórico o una nueva moral, respectivamente. (...) se pretende 
que la moral abandone la que antes era natural para ella: una 
referencia exclusiva al hombre. Si denominamos antropocéntrica 
aquella moral que defiende la referencia exclusiva y a la moral 
que rechaza la exclusividad ya sea biocéntrica, cuando se trata 
de cualquier vida, o patocéntrica, cuando se trata únicamente de 
vida capaz de sufrir, hemos encontrado el primer elemento, la 
piedra fundamental (HÖFFE, 2008, p. 248).

A visão “animista”, por sua vez, consiste na incorporação da 
cosmovisão proveniente dos povos ancestrais, apresentando dois novos 
importantes conceitos: a pachamama e o sumakkawsay (ZAFFARONI, 2011, 
p. 103).  Este último introduz um sistema de vida também conhecido como 
buen vivir30, proveniente da cultura andina, composto por quatro princípios 
básicos, sejam eles, a relação, a correspondência, a complementariedade e a 
reciprocidade (ESTERMANN, 2004, p. 83). 

Assim como a perspectiva essencialista, a visão animista cabe muito 
bem ao que se propõe, pois, o centro da “aceitação” da natureza como sujeito 
de direitos está exatamente em enxergar como sujeito, como algo vivo e 

29 Vide KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. 5ª Edição. Trad.: Manuela Pinto e. Alexandre 
Morujão. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001.
30 Para compreender o conceito de Buen Vivir, García Álvarez (2011, p. 39) propõe e analisa 
os princípios que o fundamentam, ou seja: (i) O princípio da relacionalidade. Para a filoso-
fia andina, a partir da perspectiva holística, o importante é a relação, pois nenhum ser vive 
isolado. A epistemologia moderna seccionou a realidade para dominá-la com a ciência, mas 
a relacionalidade do pensamento indígena implica na integralidade do conhecimento; (ii) O 
princípio da correspondência sugere que “há uma relação entre os distintos campos da reali-
dade: o simbólico, o qualitativo, o celebratório, o ritual e o afetivo (MARTÍNEZ, 2011, p. 10) 
”. Na mesma direção Santamaria aponta que “a explicação racional ou causal é somente uma 
forma, e não exclusiva, de entender o mundo e de conhecer. ” E conclui, que “se o conheci-
mento ocidental utiliza métodos quantitativos, qualitativos, comparativos ou exegetas na 
hermenêutica cientifica, a interpretação andina é também simbólica, ritualística, celebrativa 
e afetiva (ÁVILA SANTAMARIA, 2008, p. 212) ”; (iii) O princípio da complementaridade “assi-
nala que todo ente ou ação coexiste com seu complemento específico e não pode existir de 
maneira individual”. Os opostos não se excluem, se complementam. “Nesse sentido, céu e 
terra, sol e Lua, claro e escuro, macho e fêmea, natureza e ser humano não podem excluir-
se, senão complementar-se necessariamente para sua afirmação como entidade superior e 
integral (ÁVILA SANTAMARIA, Op. cit. p. 215) (iv) O princípio da reciprocidade: significa que 
a justiça busca o equilíbrio da ordem cósmica.
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inter-relacionado com o ser humano. A respeito disso, Estermann (2004, p. 
36), com propriedade, afirma que o indivíduo resta “perdido” se não está 
bem inserido dentro de um sistema de relações múltiplas.

Esta abstração, não meramente filosófica, de que a Terra, a 
natureza, a pachamama, é um organismo vivo que se relaciona com seus 
componentes, sendo o homem um deles, é o que há de mais fundamental 
para que os Direitos da Natureza possam se sustentar como algo natural, 
e não utópico, como entendido por certas correntes de pensamento.  As 
simbioses constantes da Madre Tierra com suas partes, sejam elas animais, 
plantas, ou mesmo o homem, são como o próprio conceito já diz, trocas 
recíprocas. A partir do momento que se compreende que não há, de maneira 
alguma, distanciamento entre a natureza e o homem, e sim uma correlação 
profunda e constante, que ao prejudicar ela, o reflexo certamente virá ao 
ser humano, entende-se também a necessidade de recebê-la como sujeito 
jurídico que é.

Cada acción recién cumple su sentido y fin en la correspondencia 
con una acción complementaria, la cual restablece el equilibrio 
(trastornado) entre los actores sociales”, existe un “orden cósmico 
como un sistema balanceado de relaciones… cada relación tiene que 
ser bi-direccional; es decir: recíproca (ESTERMANN, 2004, p. 14).

Para aproximar o conceito de pachamama com a visão ocidental, e 
demonstrar que tal fundamentação não é de forma alguma abstrata, Campaña 
(2013, p. 27) relembra as teses ocidentais sobre Gaia, que a caracterizavam 
como um supraorganismo extremamente complexo, que deve ser cuidado, 
pois é um sujeito de dignidade e portador de direitos, porque tudo o que 
vive tem um valor intrínseco, não importando se tem ou não uso humano 
(ACOSTA, 2011, p. 345). 

Dessa forma, a utilização da “hipótese Gaia”, passa a servir como 
base científica para embasar a visão de que a natureza deve ser recebida 
pelo Direito como um sujeito com vida, permitindo aos defensores dessa 
ideia atribuir um valor científico as suas proposições.

La hipótesis Gaia de James Lovelock ha representado un gran 
avance desde que Vernadsky reconociera a la vida como fuerza 
geológica. Lovelock postula que tanto la composición química 
de la atmosfera, como su temperatura global, la salinidad de 
sus océanos y la alcalinidad de la superficie de estos (pH 8,2), 
no son parámetros aleatorios, sino que presumiblemente vienen 
regulados por el metabolismo de la suma de la vida sobre 
la Tierra. Esa clase de modulación global no significa que la 
superficie de nuestro planeta sea el equivalente a un organismo, 
porque a diferencia de la biosfera, no pude sobrevivir de sus 
propios residuos ni respirar sus propias excreciones gaseosas. 
(...) Ambas entran en asociaciones ecológicas, en ocasiones 
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simbióticas, absolutamente necesarias para el reciclado de 
residuos, lo cual determina que el reino celular se expanda. 
El resultado consiste en que, con el paso del tiempo, el medio 
ambiente se vuelve cada vez más organizado, diferenciado y 
especializado (SAGAN, 2003, p. 183).

Noutro vértice, a justificação política se mostra como um 
questionamento ao modelo neoliberal, em razão de enxergar a natureza 
como um objeto e converter os seres vivos em matéria prima para processos 
industriais. A sua importância está correlacionada principalmente ao caráter 
social e educativo que essa nova concepção proporciona, demonstrando 
ao mundo a necessidade de se transferir de modelo econômico. Oportuno 
mencionar que, nessa linha de pensamento, ganha destaque o simplismo 
dos defensores desta posição em defender que o modelo político realmente 
é fator determinante no respeito ao meio ambiente. 

Para embasar esta teoria, pode-se usar como exemplo a União 
Soviética e China que não seguem estritamente o modelo capitalista e ainda 
assim depredam a natureza. Ao oposto, a Nova Zelândia, declaradamente 
adepta ao modelo capitalista, é um dos países com maior respeito ao meio 
ambiente. Neste ponto, é necessário refletir sobre a política e compreendê-
la apenas como consequência de uma tomada de consciência por parte do 
homem que, ao se conscientizar da necessidade de algo, exige que aquilo 
seja legitimado nos sistemas de poder. 

Portanto, acompanhando a crítica feita por Farith Campaña (2013, p. 
16) apesar de o capitalismo ser o propulsor de muitas degradações humanas, 
sociais, culturais e ambientais desde de seu estabelecimento, a ameaça à 
natureza pode ser interrompida sem a extinção deste sistema econômico, 
sendo suficiente a educação das sociedades regidas por ele.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A humanidade historicamente percorreu um caminho fundado 
no embate entre o individualismo da posse/propriedade e o senso de 
comunidade que garantem a sobrevivência. Desde a era paleolítica, 
portanto, tem-se registros da interação do homem com a natureza, 
principalmente em relação às técnicas de subsistência, já havendo 
naquele período, a degradação do território por meio do fogo e de 
outras ferramentas de caçar e modelar recursos naturais. A partir desta 
perspectiva, percebe-se que a consciência de que todos fazem parte de 
uma única estrutura, tanto os seres humanos, quanto a natureza e seus 



114 115

Fernanda da Silva Lima e Ismael Francisco de Souza (Organizadores)

diversos seres, sempre existiu na racionalidade do homem. Contudo, por 
inúmeras razões sociais, o homem utilizou-se do domínio dos recursos 
naturais para se sobressair sobre seus pares.

Os resultados dessa exploração da natureza como ferramenta de 
domínio nunca produziram bons resultados, e a humanidade sempre 
sentiu necessidade de voltar “ao natural” para se reequilibrar. As 
devastações de terras férteis nas sociedades antigas, a restrição por 
meio da propriedade nos feudos, mais adiante a destruição biológica do 
meio ambiente com a Revolução Industrial, entre diversos e inúmeros 
outros exemplos, geraram na humanidade a necessidade latente da 
reestruturação do respeito à natureza. 

O Direito como instrumento de garantia e legitimação dos anseios 
sociais e da moral comum, portanto, passou naturalmente a corresponder 
a esse processo histórico. Abordar os “novos” direitos e, especialmente, 
os direitos da natureza, sem fazer uma reflexão da própria evolução da 
humanidade é praticamente impossível.

O homem se desenvolveu enquanto ser social com a consciência 
de que vivia em uma constante dialética com o ser natureza. Apesar disso, 
ao exercer sua racionalidade e subjugar outros homens, utilizou-se dela 
como subterfúgio e ferramenta. Em resposta, a natureza correspondeu a 
essa expropriação com a escassez de meios essenciais à sobrevivência, 
comprovando o caráter simbiótico desta relação. 

O ordenamento jurídico, em termos genéricos, atua na sociedade 
estruturada como mecanismo de equilíbrio social. Quando se trata da 
natureza como sujeito de direitos, independentemente do fundamento 
utilizado, seja animista, essencialista, utilitarista, político, ou qualquer 
outro que se apresente, é certamente necessária a garantia de sua tutela. 
Quando o direito deixar de conceder essa proteção à natureza, ocorrerá um 
desequilíbrio na balança da “justiça” dentro do próprio sistema normativo 
a que se propõe regular.

Como visto, os “novos” direitos, apesar de se apresentarem como 
novos, nada mais são do que necessidades humanas originárias que 
foram suprimidas pelos sistemas econômicos dominantes. O que significa, 
enfim, que nada tem de novos, pois ressurgiram do esquecimento, muitas 
vezes provocado propositalmente. Portanto, e por esta razão, mostram-se 
insurgentes, revolucionários e críticos, porque expõem e alertam o mundo 
das garantias essenciais da humanidade, devendo, assim, serem assegurados 
e legitimados de fato, e não de forma abstrata e dissimulada.
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CAPÍTULO I

O DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO 
E OS DESAFIOS AO ENFRENTAMENTO À 
INTRODUÇÃO DO TEMA DIVERSIDADE 
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DA REDE DE ENSINO
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interesse da criança e do adolescente; 3. O direito fundamental à educação; 
4. Os direitos humanos e a busca pela dignidade humana; 5. Desafios ao 
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finais; 7. Referências.
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1. INTRODUÇÃO

A educação é um direito fundamental garantido pela Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 a todas as crianças e adolescentes 
do país, não devendo ser admitido que o preconceito racial prejudique a 
formação digna do cidadão.

Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo demonstrar que 
no Brasil predomina o preconceito racial e a discriminação social, havendo 
a necessidade do reconhecimento da diversidade cultural, para que seja 
efetivado o direito fundamental a todas as crianças e adolescentes, inclusive 
aos marginalizados, como são os afrodescendentes. 

O tema de pesquisa deste trabalho tem como foco a introdução 
da diversidade étnico-racial no currículo oficial da rede de ensino e as 
consequentes dificuldades de efetivação da Lei 10.639/03, e, para tanto, o 
tema será implementado em quatro tópicos, iniciando com um breve relato 
sobre o paradigma da Teoria da Proteção Integral e o princípio do melhor 
interesse da criança e do adolescente.

Finalizados estes breves aportes, a respeito da história dos direitos das 
crianças e dos adolescentes, concentrar-se-á o estudo no direito fundamental 
à educação, visto ser este essencial para o desenvolvimento não somente do 
cidadão, mas de toda a nação, pois sem a construção intelectual sadia não 
haverá oportunidade social igualitária.

Essencial para o desenvolvimento do trabalho e compreensão do presente 
tema, abordar-se-á, em terceiro tópico, acerca dos direitos humanos e a busca pela 
dignidade humana, uma vez que aqueles expressam a necessidade de inclusão e 
participação dos marginalizados na sociedade, a fim de serem conquistados os 
princípios e valores básicos para que o cidadão viva com dignidade.

Diante do preconceito racial predominante no país e, assim, da 
necessidade do reconhecimento da diversidade cultural e do conhecimento 
da realidade histórica dos africanos e dos afrodescendentes foi instituída 
a Lei 10.639/03, trazendo-se à escola a verdadeira história, a fim de ser 
demonstrada a importância da cultura negra para a formação da nação. Sendo 
assim, ao final, será apresentada a introdução da diversidade étnico-racial na 
grade curricular dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, e as 
consequentes dificuldades enfrentadas para o cumprimento da lei.

Tendo em vista o relevante tema a respeito da preservação dos 
direitos fundamentais às crianças e adolescentes e a necessidade de políticas 
públicas capazes de implementar no Brasil o reconhecimento da diversidade 
cultural, ressaltou o interesse da autora pelo assunto.

A presente análise observará a legislação vigente no país atinente à 
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preservação dos direitos fundamentais às crianças e adolescentes, através 
de bibliografia específica relativa ao assunto, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, a Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988, 
a Lei nº 9.394/96, a Lei 10.639/03, e demais materiais pertinentes, buscando 
interpretar doutrinas relevantes a esse assunto. O método de procedimento será 
o analítico e o método científico das ciências sociais utilizado será o dedutivo, 
onde serão trabalhadas as premissas e feito o contraposto conforme a lei.

2. A TEORIA DA PROTEÇÃO INTEGRAL E O MELHOR INTERESSE DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

A proteção à criança, diante da opressão e indiferença sofridas, surgiu 
da necessidade de ser reconhecida a infância, impondo o dever de garantir 
os direitos fundamentais da infância e adolescência ao Estado, família e 
sociedade, formando a responsabilidade tripartite.

Apesar dos esforços da Declaração de Genebra de 1924, no que 
concerne ao reconhecimento da criança como sujeito digno de proteção 
especial, foi apenas com a Declaração Universal dos Direitos Humanos das 
Nações Unidas de 1948 que foram reconhecidos princípios protetivos33.

As Nações Unidas passaram assim a proteger os direitos da 
criança por meio de tratados de caráter geral, marcando o início 
de uma nova ordem internacional; e o primeiro instrumento 
específico a surgir, com real importância foi a Declaração 
Universal dos Direitos da Criança, em 1959, que se tornou um 
guia para a atuação, tanto privada como pública, em favor da 
criança (SANCHES; VERONESE, 2017, p.132).

A Declaração Universal dos Direitos da Criança representou um grande 
avanço no reconhecimento da criança como sujeito de direito, em contraposto 
com o Código de Menores de 1927 que, apesar dos esforços iniciais de proteção à 
infância, ficou restrita aos delinquentes e abandonados; bem como, o novo Código 
de Menores de 1979, em que foi instituída a doutrina jurídica da situação irregular.

Na concepção da doutrina jurídica da situação irregular imperava o 
menorismo, adultocentrismo e o autoritarismo do Estado.

Nessa concepção, a atuação do Estado estava adstrita à contenção 
da violação, controle social, vigilância e repressão. Os direitos humanos 
foram restringidos e assim acentuada a discriminação racial e de gênero, a 

33 “Artigo 25 [...] 2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas 
as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção social” (ONU, 1948).
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desigualdade social era latente, assim como a redução da pessoa à situação 
de necessitado, reafirmando o adultocentrismo (CUSTÓDIO, 2008, p. 24-25).

No entanto, a Declaração Universal não conseguiu atingir a finalidade 
precípua de proteção à criança, visto que ficou apenas no campo moral de 
passagem de objeto para sujeito de direitos, por não ter cunho obrigacional 
de cumprimento da norma e assim não modificar a situação real da criança.

Em 1988, com a promulgação da Constituição da República Federativa do 
Brasil, foram as crianças e adolescentes reconhecidos como sujeitos de direitos, 
obrigando ao Estado, família e sociedade garantir, com absoluta prioridade, à 
infância, adolescência e juventude, o direito à educação, alimentação, saúde, 
vida, enfim, todos os direitos fundamentais previstos no artigo 227, caput, da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (BRASIL, 1988).

A situação específica de pessoa em desenvolvimento caracteriza 
a garantia de prevalência do melhor interesse da criança e da prioridade 
absoluta, princípios estes que devem ser assegurados pela família, Estado e 
sociedade (SOUZA, 2010, p. 35).

Neste contexto, em 20 de dezembro de 1989, foi adotada em 
Assembleia Geral das Nações Unidas a Convenção sobre os Direitos da 
Criança, quando foi reconhecida a criança como um cidadão detentor de 
direitos, e inspirada a criação, no Brasil, da Lei 8.069/90, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, ordenamento este que proíbe, em seu artigo 5º, a 
discriminação, negligência, exploração, violência, crueldade e opressão.

Cabe ressaltar que, a Convenção sobre os Direitos da Criança 
reconhece como criança a pessoa com idade inferior a dezoito anos de idade, 
conforme dispõe o artigo 1º 34. 

A Convenção consolidou o trabalho de proteção da criança contra a 
discriminação, violência e exploração, seja de crianças residentes em países 
desenvolvidos ou não, ricas ou pobres, negras ou brancas, abrigando toda 
criança e a protegendo de negligência e abusos (UNICEF, 2009, p.21).

À criança foi proporcionada à proteção contra toda forma de discriminação, 
conforme determina o artigo 2º 35, da Convenção sobre os Direitos da Criança. 

34 “Art.1º. Para efeitos da presente convenção considera-se como criança todo ser humano 
com menos de 18 anos de idade, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável à 
criança, a maioridade seja alcançada antes” (ONU, 1989).
35 “Art. 2 - 1 – Os Estados Partes respeitarão os direitos enunciados na presente Convenção 
e assegurarão sua aplicação a cada criança sujeita à sua jurisdição, sem distinção alguma, 
independentemente de sexo, idioma, crença, opinião política ou de outra natureza, origem 
nacional, étnica ou social, posição econômica, deficiências físicas, nascimento ou qualquer 
outra condição da criança, de seus pais ou de seus representantes legais.
2 – Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar a proteção da criança 
contra toda forma de discriminação ou castigo por causa da condição, das atividades, das opiniões 
manifestadas ou das crenças de seus pais, representantes legais ou familiares” (ONU, 1989).
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Estabeleceu-se no Brasil um novo paradigma, qual seja: a Teoria da 
Proteção Integral, que rompeu radicalmente com a concepção da doutrina 
jurídica da situação irregular, visto que as novas regras são conflitantes com 
os preceitos anteriores.

A responsabilidade legal atribuída à família está inerente à 
administração dos cuidados indispensáveis ao desenvolvimento digno da 
criança e do adolescente. A sociedade deve reconhecer e aceitar a criança e 
o adolescente como titulares de direitos plenos e específicos; e o Estado tem 
o compromisso de implementar políticas públicas protetivas, inclusivas e 
participativas, capazes de garantirem os direitos fundamentais previstos na 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

O princípio do melhor interesse da criança garante o respeito aos 
direitos fundamentais previstos na Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988, assim como no artigo 4º do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, objetivando atender as necessidades para um desenvolvimento 
digno na infância e adolescência.

Trata-se a Lei 8.069/90 de uma lei ordinária específica, em âmbito 
nacional, para garantir a efetivação, com absoluta prioridade, dos direitos 
fundamentais previstos na Carta Magna.

E, a prioridade absoluta compreende, conforme parágrafo único do 
artigo 4º. da Lei 8.069/90: 

[...] a) a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 
circunstâncias; b) precedência de atendimento nos serviços 
públicos ou de relevância pública; c) preferência na formulação 
e na execução das políticas sociais públicas; d) destinação 
privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 
proteção à infância e à juventude (BRASIL, 1990).

Direitos fundamentais são “[...] aqueles que se mostram indispensáveis 
à formação do indivíduo ainda em desenvolvimento [...]”, estando elencados 
no caput do art. 227, da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 (AMIN, 2018, p. 82).

Os direitos fundamentais são: “[...] o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária 
[...]” (BRASIL, 1988).

O presente trabalho tem o cunho de demonstrar o direito fundamental 
à educação, por estar este inserido no objeto da pesquisa.
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3. O DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO

A educação é direito de todos, dever da família e do Estado e, com 
a cooperação da sociedade, tem por objetivo o exercício da cidadania, 
desenvolvimento do ser humano e a consequente preparação e qualificação 
para o trabalho, conforme determina o artigo 205, da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 (BRASIL, 1988).

A educação é direito essencial para o desenvolvimento não somente 
do cidadão, mas de toda a nação, pois sem a construção intelectual sadia 
não haverá oportunidade social igualitária, uma vez que o aprendizado é 
condição precípua para o crescimento humano e, portanto, a constituição do 
Estado Democrático de Direito.

Por ser um direito fundamental, a educação deve ser assegurada a 
todas as crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, sem distinção de 
qualquer natureza.

A educação escolar é constituída pela educação básica: educação 
infantil, ensino fundamental e ensino médio, e a educação superior, conforme 
previsto no artigo 21, da Lei 9.394/96, ordenamento jurídico este que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (BRASIL, 1996).

A educação básica é imprescindível na infância e adolescência, sem 
preconceito de raça, etnia ou posição social, pois objetiva a formação do 
cidadão, ingresso na educação superior e consequente ascensão no mercado 
de trabalho.

O Estado deve garantir ensino fundamental obrigatório e gratuito, 
inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria, de acordo 
com o artigo 208, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988 (BRASIL, 1988).

O direito fundamental à educação, além da previsão constitucional, 
da disposição na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, está assegurado, 
também, no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90, em que 
é reconhecido, no artigo 53, o direito ao acesso e permanência na escola, 
o respeito, o direito de contestar os critérios de avaliação, a organização e 
participação em entidades estudantis, bem como o acesso à escola próxima 
à sua residência (BRASIL, 1990).

A educação é um direito que possibilita o acesso aos demais, visto 
que é com o conhecimento que se implementa os outros direitos. A ignorância 
acarreta a aceitação dos fatos como ocorrem, sem indagações e busca por 
algo que valorize a democracia e a cidadania.

A igualdade de acesso e permanência na escola deve ser buscada 
pela família e sociedade e assegurada pelo Poder Público.
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A responsabilidade tripartite de garantir o direito fundamental à 
educação às crianças e adolescentes do país deve considerar as desigualdades 
sociais e a pluralidade cultural, buscando a inclusão de todos e todas no 
acesso ao conhecimento e a luta pelos direitos humanos.

A consideração com a diversidade étnico-racial é um dos princípios 
que deve ser observado ao ser ministrado o ensino36, almejando a igualdade 
de condições no acesso e permanência da escola, bem como o reconhecimento 
das diversas culturas e costumes que formam uma comunidade e, 
consequentemente, uma nação.

Assegurar a educação é dever dos pais em manter os filhos matriculados 
na escola; é dever da sociedade em fiscalizar o não ingresso à rede de ensino 
ou à evasão escolar, através do Conselho Tutelar e dos educadores; bem como, 
é dever do Estado garantir o acesso irrestrito ao ensino. 

A evasão escolar é questão relevante que deve ser constantemente 
monitorada e controlada. O Ministério Público tem realizado importante 
papel no processo de conscientizar a sociedade civil e os educadores, e do 
Estado ter a incumbência de manter a criança e o adolescente dentro da sala 
de aula (AMIN, 2018, p. 116).

Para ser mantida a criança e o adolescente na sala de aula, deve ser 
oferecido ensino de qualidade a todos, o que inclui merenda escolar, material 
didático, sala de aula adequada e educadores capacitados.

A discriminação racial, ocorrendo dentro da sala de aula, possibilitará 
a evasão escolar, e com isso, a formação de um adulto marginalizado e sem 
condições de enfrentar a esmagadora economia e sociedade preconceituosa.

A evasão escolar deve ser combatida e, para isso, Estado, sociedade 
e família devem juntos buscar a igualdade racial e social, o reconhecimento 
das diferentes culturas e possibilitar o desenvolvimento intelectual saudável 
a todos, afinal, “[...] todos são iguais perante a lei [...]”37 (BRASIL, 1988).

Ocorrendo um número considerável de faltas na escola, deve o 

36 “Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I - igualdade 
de condições para o acesso e permanência na escola; II - liberdade de aprender, ensinar, 
pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; III - pluralismo de idéias e 
de concepções pedagógicas; IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; V - coexistência 
de instituições públicas e privadas de ensino; VI - gratuidade do ensino público em 
estabelecimentos oficiais; VII - valorização do profissional da educação escolar; VIII - 
gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de 
ensino; IX - garantia de padrão de qualidade; X - valorização da experiência extra-escolar; 
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; XII - consideração 
com a diversidade étnico-racial; XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao 
longo da vida” (BRASIL, 1996).
37 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...]” (BRASIL, 1988).
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estabelecimento de ensino notificar ao Conselho Tutelar, ao juiz competente 
da comarca, e ao representante do Ministério Público responsável38.

Além disso, é dever do responsável pelo estabelecimento de ensino 
comunicar aos genitores que residem ou não com a criança ou adolescente, 
ou responsável legal, a respeito da assiduidade e rendimento dos alunos, 
assim como sobre o método pedagógico da escola, conforme previsto no 
artigo 12, inciso VII, da Lei 9.394/96 (BRASIL, 1996).

O poder familiar deve ser exercido em busca do aprimoramento e 
desenvolvimento saudável do filho, e, por isso, devem os pais buscarem 
informações a respeito do rendimento escolar, participar das atividades de 
ensino, verificar a possível realização de abusos inaceitáveis à pessoa em 
desenvolvimento. 

O acesso a um ensino de qualidade é direito fundamental e deve ser 
garantido pelo Estado e controlado por todos.

É preciso que o Estado ofereça uma educação de qualidade, observando 
a necessidade local e a realidade em que vive a criança e o adolescente, a fim 
de motivar o interesse pelo aprendizado (PAGANINI; VIEIRA, 2015, p. 166).

E, ainda, nesse contexto de necessidade de um ensino de qualidade, 
“[...] é preciso reconhecer que cada criança tem sua cultura e vivência, e 
seu desenvolvimento depende do reconhecimento dessas condições. Assim, 
o papel da escola deve ser inclusivo, permitindo o acesso de todos ao 
conhecimento [...]” (SOUZA, 2010, p. 47).

O preconceito racial contribui para a evasão escolar, e, por isso, 
os educadores devem estar atentos para que a discriminação não afete a 
permanência na escola e a formação do aluno, bem como busquem políticas 
públicas inclusivas e de reconhecimento da diversidade que constitui a sociedade.

Uma das soluções encontradas, fruto de luta de movimentos sociais e 
combate ao racismo, é a introdução da diversidade étnico-racial na grade curricular, 
a fim de possibilitar a visibilidade de uma realidade que nem todos conhecem.

A intimidação física ou moral acarreta a humilhação ou preconceito:

Caracteriza-se pela violência física ou psicológica em atos de 
intimidação, humilhação ou discriminação. Externa-se por meio 
de ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos, 
apelidos pejorativos, ameaças, grafites depreciativos, expressões 
preconceituosas, isolamento social consciente e premeditado, 
pilhérias (AMIN, 2018, p. 118).

38 “Art. 12. [...] VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da 
Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que 
apresentem quantidade de faltas acima de cinqüenta por cento do percentual permitido em 
lei” (BRASIL, 1996).
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Qualquer ato que prejudique ou impeça o exercício do direito 
fundamental ao conhecimento deve ser combatido, a fim de ser assegurado 
o desenvolvimento humano. 

A educação deve priorizar e “[...] valorizar o pluralismo cultural 
apresentando-o como uma fonte de riqueza humana: os preconceitos raciais, 
fatores de violência e de exclusão devem ser combatidos por uma informação 
mútua sobre a história e os valores das diferentes culturas” (DELORS, 1998, p.59).

Portanto, a educação assegura a sobrevivência e desenvolvimento da 
criança e do adolescente, proporcionando o ingresso no mercado de trabalho e 
a busca por ideais e concepções que assegurem a igualdade de oportunidades.

O acesso à educação, por ser um direito que a todos compete, 
deve ser proporcionada de acordo com a necessidade local, assim como 
a discriminação deve ser combatida e a desigualdade racial reconhecida, 
possibilitando a inclusão, participação de todos na sociedade e o respeito 
aos direitos humanos.

4. OS DIREITOS HUMANOS E A BUSCA PELA DIGNIDADE HUMANA

Os direitos humanos expressam a luta pela democracia, em busca 
pela dignidade humana e a consequente inclusão de todos os cidadãos na 
sociedade como sujeitos de direitos.

O direito não é o único instrumento utilizado para legitimar ou 
transformar as relações sociais, mas um meio que se utiliza para garantir o 
resultado das lutas e dos interesses sociais (FLORES, 2009, p.18).

O eurocentrismo e a monocultura não condizem com a realidade dos 
países periféricos, eis que se deve lutar por conceitos e ideias que satisfaçam 
as necessidades locais e reconheçam as diversas culturas que formam a nação.

A introdução da diversidade étnico-racial no ensino fundamental e 
médio do Brasil é um grande avanço em busca da dignidade humana.

É preciso aceitar e dar voz a todos os cidadãos, reconhecendo o valor 
que cada cultura oportuniza para a ampliação do conhecimento.

Não há cultura melhor ou pior, mas o reconhecimento e o diálogo 
entre elas contribuirá para a ruptura de conceitos negativos pré-estabelecidos 
e o consequente desenvolvimento do país.

A igualdade social, econômica e cultural a todos os cidadãos é essencial 
para a conquista da dignidade humana, no entanto, deve-se reconhecer a 
desigualdade, para se trabalhar em uma concepção materialista da realidade.

É preciso trabalhar um conhecimento que viabilize as condições 
em que se situa e as condições que almeja transformar. Um conhecimento 
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democrático-emancipador, reconhecendo o outro como sujeito de direitos, 
fazendo e pensando. “Desse modo, a nossa liberdade começa onde e quando 
começa a do outro. Ele reclama a nossa liberdade para poder exercer a sua; 
e nós reclamamos a sua liberdade para exercermos a nossa” (FLORES, 2009, 
p.104-105).

Os direitos humanos não devem ser compreendidos como um 
pensamento utópico, porque eles representam a luta em um processo 
dinâmico em busca da liberdade, fraternidade e igualdade, sendo que a 
liberdade de um termina quando começa a do outro indivíduo. 

Todos estão aptos a lutar pela dignidade humana, propondo novas 
normas e alternativas contra a discriminação e desigualdade social e 
humanizando o direito.

É preciso ampliar o conhecimento do que o outro entende por 
dignidade humana para alcançá-la. 

Para se compreender o real significado dos direitos humanos é preciso 
comparar com as outras maneiras de buscar a dignidade humana, e assim 
ampliar o conhecimento a respeito da questão.

O pluralismo jurídico propõe a participação democrática dos 
marginalizados, instaurando novos direitos “[...] e possibilitando que o 
processo histórico de lutas se encaminhe por vontade e por manifestação 
autêntica das bases comunitárias” (WOLKMER, 2015, p. 82).

O pluralismo jurídico resulta da luta contra a ineficiência do monismo 
jurídico estatal imposto aos cidadãos, da incapacidade de proporcionar a todos 
os cidadãos os direitos fundamentais e necessários à dignidade humana.

Os direitos humanos expressam essa necessidade de inclusão 
e participação da sociedade em todos os setores políticos e sociais, pois 
não havendo uma sintonia do Estado com a necessidade do cidadão não se 
conquistarão os princípios e valores básicos para que o cidadão viva com 
dignidade.

Deve-se propor uma nova cultura de direitos humanos a fim de 
possibilitar a igualdade racial, de gênero e classes; a redistribuição econômica; 
a valorização do meio ambiente; bem como o desenvolvimento digno de 
todos e todas (FLORES, 2009, p. 89-111).

Os direitos não são construídos linearmente, porque são construídos 
e desconstruídos na medida da evolução política e social de cada comunidade 
(ESCRIVÃO FILHO; SOUSA JUNIOR, 2016, p. 38).

Incorporar a pluridiversidade e multiculturalidade do mundo aos 
estudos jurídicos é proposta que se faz necessária diante da pluralidade 
de culturas que são encontradas nas sociedades pós-coloniais, como é o 
caso da América Latina, onde o respeito pelo outro, o reconhecimento e 
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a segurança são ferramentas que devem constituir o ordenamento jurídico 
(RUBIO, 2014, p. 44 - 47).

Somente com a emancipação, inclusão das pessoas vulneráveis na 
sociedade e o reconhecimento da interculturalidade que se alcançará uma 
sociedade mais pacífica, igualitária e desenvolvida.

Convém apresentar neste espaço, brevemente, a distinção das 
terminologias: multiculturalidade e interculturalidade para que o leitor não 
se equivoque na interpretação do texto, eis que muitas vezes pode ser 
utilizado um termo, quando na verdade o contexto direciona para a outra 
terminologia. 

A interculturalidade enseja o diálogo, relação e respeito entre as 
diversas comunidades e culturas, desafiando a homogeneidade e a imposição 
cultural; enquanto que o multiculturalismo distingue os grupos culturais sem 
relacioná-los, reconhecendo a diversidade étnica, no entanto, a desigualdade 
permanece, não havendo alteração nas posições sociais (GUZMAN; GUEVARA, 
2015, p. 18-19, tradução nossa).

Portanto, a imposição de uma cultura sobre a outra não favorecerá 
a redução das desigualdades sociais, econômicas e culturais entre a cultura 
dominante: branca e a dominada: negra.

O mito da democracia racial que impera no Brasil desfavorece o 
reconhecimento da diversidade cultural e do racismo, contribuindo para 
a marginalização e opressão da cultura dominada. É preciso reconhecer o 
racismo a fim de serem implementadas medidas para combater o preconceito.

A interculturalidade favorece essa luta pelo reconhecimento da 
diversidade cultural, sem que haja sobreposição de culturas.

A dominação da cultura branca, institucionalizada no Brasil, 
contribui para a exclusão de outras identidades como a negra e a indígena, 
caracterizando o eurocentrismo e o monoculturalismo, o que deve ser 
rompido para haver o reconhecimento e aceitação do outro (MALOMALO, 
2017, p.184 -185).

É preciso valorizar todas as culturas e não somente a eurocêntrica, eis 
que os direitos humanos devem ser construídos por intermédio de lutas sociais 
que buscam a libertação e a dignidade humana, oportunizando o acesso a 
todos os indivíduos na educação, na política, nos cargos executivos de alto 
escalão, enfim, que o reconhecimento do outro alcance a dignidade humana.

A fundamentação dos direitos humanos busca a interculturalidade 
para demonstrar que a conquista pela dignidade humana não é privativa do 
Ocidente, mas que os países periféricos podem e devem lutar pela inclusão 
social, a dignidade humana, o reconhecimento, a participação, enfim, o 
desenvolvimento da nação (MARTÍNEZ, 2015, p. 53).
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Os fundamentos dos direitos humanos: a alteridade, a ética a partir 
do outro; a prática da libertação e a produção da vida devem caminhar juntos, 
visto que um fundamento apenas é insuficiente para fundamentar os direitos 
humanos (MARTÍNEZ, 2015, p. 54).

Enquanto houver desigualdade social, discriminação racial, cultural e 
de gênero não se alcançará a dignidade humana e, por isso, deve-se buscar 
a libertação.

A dignidade humana enseja o encontro consigo e com o outro, 
aceitando as diversidades, respeitando novas concepções e lutando pelo 
ideal de vida.

A desigualdade social é resultado do capitalismo globalizado e 
o choque em uma comunidade pós-colonial, necessitando de práticas 
constitucionais que reconheçam a pluralidade de culturas nas sociedade 
periféricas, o que é negado pelo monoculturismo eurocêntrico. Para que esse 
reconhecimento seja alcançado é preciso mudar a educação, o conhecimento 
e pensamento dos profissionais de direito, o cuidado com a natureza e a 
relação do Estado com os cidadãos (MÉDICI, 2012, p. 107-117).

Diante disso, humanizar o direito é reconhecer a diversidade cultural, 
aceitar que no Brasil persiste a discriminação racial, e a consequente 
desigualdade social e, assim, faz-se necessário lutar por novas concepções, 
pela emancipação, igualdade e, enfim, alcançar a dignidade humana.

Nesse contexto, é necessário repensar o que está sendo ensinado 
nas escolas brasileiras:

O que fazer para que a sociedade civil, organizada por meio de suas 
legítimas representações, inclua o afro brasileiro? Essas questões 
são fundamentais para contemplar os brasileiros descendentes 
africanos, para pensar em uma nova educação escolar. Nesse 
sentido, consideramos necessário efetivar algumas ações no 
processo educativo de sala de aula, especialmente formar um 
novo perfil de professor e professora e de aluno e aluna que, no 
exercício da reflexão sobre o seu ‘eu’ e o ‘outro’, apropriem-se 
dos saberes sobre a história e a cultura afro-brasileira e africana 
para serem socializados com as respectivas comunidades, a fim 
de romper com a pedagogia que prioriza o modelo eurocêntrico 
(FELIPE; TERUYA, 2018, p. 260).

 Para o digno desenvolvimento da criança e do adolescente negro 
é salutar que seja garantida uma educação com qualidade e, para tanto, é 
preciso que seja ensinado na escola a diversidade étnico-racial, a história 
e cultura afro-brasileira, almejando o rompimento do eurocentrismo e o 
reconhecimento das culturas, com suas diferenças e costumes.
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5. A INTRODUÇÃO DA DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL NA GRADE 

CURRICULAR DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 

MÉDIO À LUZ DA LEI 10.639/03

A invisibilidade da cultura negra e da sua verdadeira história perante 
a sociedade contribuíram para o racismo e as desigualdades sociais.

A necessidade de mudança e rompimento da passividade do Estado 
frente à opressão aos negros é gritante, impondo a luta pela restauração da 
real contribuição da cultura negra para o desenvolvimento do Brasil.

Através da luta contra o racismo e a organização do movimento negro 
foi instituída a Lei 10.639, de 09 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino 
a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, passando a Lei 
9.394/96, a vigorar acrescida dos artigos 26-A e 79-B39.

A busca pela inclusão dos marginalizados e o reconhecimento de 
suas culturas é um modelo intercultural que deve ser implantado no país, 
implementando-se ações inclusivas para que as minorias participem e 
contribuam para a constituição do Estado Democrático de Direito.

O racismo e o preconceito estão inseridos tanto na sociedade quanto 
dentro da sala de aula, algumas vezes explícitos e outras escondidos na falsa 
ideia de democracia racial. Essas manifestações agressivas contra as minorias 
contribuem para a dominação e a cruel discriminação dos negros, o que 
contraria o princípio da igualdade como valor supremo para uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, conforme traz a Constituinte já no 
preâmbulo40 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

A tarefa de alcançar a igualdade formal a todos é árdua, mas é 
preciso lutar pela valorização e inclusão dos negros por meio de ações 

39 “Art.26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particula-
res, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. § 1o O conteúdo 
programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da História da África e 
dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação 
da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica 
e política pertinentes à História do Brasil. §2o Os conteúdos referentes à História e Cultura 
Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas 
de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras.[...] Art. 79-B. O calendário escolar 
incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da Consciência Negra’” (BRASIL, 2003).
40 “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte 
para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada 
na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífi-
ca das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL” (BRASIL, 1988).
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que visem garantir a visibilidade e valorização das diferentes culturas que 
formam a nação.

O direito fundamental à educação deve ser garantido, com absoluta 
prioridade, a todas as crianças e adolescentes do país, e para tanto trazer 
na escola uma didática direcionada a países desenvolvidos não traduz a 
realidade brasileira.

“A convivência com a imagem estereotipada, que causa danos 
psicológicos e morais, pode bloquear a personalidade étnica e cultural do 
afrodescendente” (FELIPE; TERUYA, 2018, p.261).

A luta do movimento negro é na tentativa de formar uma identidade 
afirmativa, apresentando à sociedade a história real dos negros: 

A história da escravidão, do sofrimento, do racismo e da 
exclusão social é elemento que tem contribuído na formação 
de uma identidade negra afirmativa ou negativa. Os intelectuais 
do Movimento Negro têm trabalhado no sentido de construir 
uma identidade afirmativa. Assim, recorrem à África como 
reservatório real ou mítico, para costurar suas narrativas das 
histórias reais ou imaginadas, contando uma história real para 
as novas gerações brasileiras (MALOMALO, 2017, p. 192).

É preciso trazer à escola a verdadeira história dos afrodescendentes, a 
fim de ser demonstrada a importância da cultura negra para a formação da nação, 
desmistificando aquela ideia continuada de senzala, opressão e dominação.

A cultura negra deve estar melhor inserida na grade curricular do 
ensino no Brasil:

Muitos livros didáticos tomam o branco como óbvio. Por 
exemplo: suas “contribuições” à formação do povo brasileiro 
não são listadas – como são as do índio e as do negro; os papéis 
do índio e do negro são situados sempre no passado – como 
se tivessem evaporado na atualidade – e limitados a coisas 
supérfluas, pitorescas e negativas – como a crendice atribuída 
à influência indígena e o vatapá suposto como aporte africano 
(SANTOS, 2016, p. 14).

Na sala de aula deve ser demonstrada e valorizada a cultura dos negros 
e não somente a história da escravidão. Pode ser apresentada a diferenciação 
climática da África, as inúmeras línguas que são faladas (por volta de 1.250), 
seus países, os afrodescendentes e seus costumes, ou seja, mostrar a 
diversidade cultural e a sua contribuição para o desenvolvimento da nação.

A história da África e dos brasileiros descendentes de africanos foi 
ensinada nas salas de aula de forma equivocada e preconceituosa, se comparada 
à história dos outros povos, essencialmente à história dos europeus. Não 
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foram ensinados os acontecimentos ocorridos anteriormente às invasões, 
apresentando-se aos alunos apenas o tráfico negreiro, a escravidão, dominação 
e a ocupação colonial. E o que aconteceu antes do tráfico e a Conferência 
de Berlim? A partir da África que se iniciou a história da humanidade e se 
desenvolveram importantes civilizações, tais como a egípcia.  Porque essa 
importante contribuição para a humanidade foi omitida dos ensinamentos na 
escola? Quem negou? “Não foram os africanos, vítimas da negação. Foram 
os ocidentais, por questões ideológicas e políticas que acabaram alienando a 
personalidade coletiva do africano” (MUNANGA, 2015, p. 25).

 A grade curricular do ensino é responsável pelo conteúdo que formará 
o cidadão, recebendo este um parâmetro de aprendizado e concepções na 
escola e, assim, sendo influenciado para assimilação ou não da diversidade 
de culturas e costumes que compõe a nação.  “Assim, a Lei 10.639/03 tem 
o potencial de permitir aos alunos negros o reconhecimento e a valorização, 
subjetivos e simbólicos, de sua identidade e de sua importância na formação 
da sociedade brasileira” (ALMEIDA; SANCHEZ, 2017, p. 02).

O rompimento do silêncio a respeito da verdadeira história dos 
afrodescendentes, através da introdução da diversidade étnico-racial no 
currículo oficial das escolas do Brasil, [...] corrige uma desigualdade histórica 
sobre certos segmentos da população, sendo ainda reconhecida como medida 
de ação afirmativa na educação” (AMIN, 2018, p. 132).

Apesar da importante conquista do movimento negro em ser 
instituído um ordenamento jurídico a fim de que seja determinada a inclusão 
da verdadeira história dos africanos e seus descendentes no currículo oficial 
escolar, algumas dificuldades são encontradas para que realmente seja 
alcançado o objetivo primordial do movimento, qual seja: a visibilidade da 
cultura negra, o reconhecimento do preconceito racial e a valorização do 
negro na constituição do Estado Democrático de Direito.

6. DESAFIOS AO ENFRENTAMENTO PARA O CUMPRIMENTO DA LEI 

10.639/03

Para que se possa proporcionar a igualdade formal a todos os cidadãos, 
é preciso reconhecer que se vive em um país preconceituoso, onde impera o 
mito da democracia racial, ou seja, a equivocada ideia de que no Brasil não há 
preconceito racial, para então se avançar para o combate ao racismo.

É preciso enxergar o preconceito e o racismo para que estes possam 
ser combatidos:
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A primeira atitude corajosa que devemos tomar é a confissão 
de que nossa sociedade, a despeito das diferenças com outras 
sociedades ideologicamente apontadas como as mais racistas 
(por exemplo, Estados Unidos e África do Sul), é também racista. 
Ou seja, despojarmo-nos do medo de sermos preconceituosos 
e racistas. Uma vez cumprida esta condição primordial, que no 
fundo exige uma transformação radical de nossa estrutura mental 
herdada do mito de democracia racial, mito segundo o qual no 
Brasil não existe preconceito étnico-racial e, consequentemente, 
não existem barreiras sociais baseadas na existência da nossa 
diversidade étnica e racial, podemos então enfrentar o segundo 
desafio de como inventar as estratégias educativas e pedagógicas 
de combate ao racismo (MUNANGA, 2005, p.18).

Esse enorme problema do mito da democracia racial atinge a aplicação 
da Lei 10.639/03, tendo em vista que, primeiro, muitos dos professores são 
resistentes à aplicação da retro citada lei; segundo, que alguns docentes 
entendem que a inclusão de matéria específica a respeito da história da 
África e dos afro-brasileiros ocasionará ainda mais discriminação. 

A falta de interesse sobre o tema e a resistência dos educadores em 
abordar na sala de aula a história da África revelam o racismo institucional 
(ALMEIDA; SANCHEZ, 2017, p. 21).

Além disso, não basta uma lei que determine a inclusão da diversidade 
étnico-cultural no ensino brasileiro, é necessário que seja qualificado o 
corpo docente para que seja exercido com segurança e sabedoria essa nova 
temática. É preciso que professores negros ou brancos sejam ensinados a 
reconhecer a diversidade cultural que constitui o Estado, que participem de 
cursos sobre a história da África, recebam material didático-pedagógico sobre 
o tema para que, ao aprender, possam transmitir às crianças e adolescentes, 
com sabedoria, a história e cultura dos afrodescendentes, a fim de que seja 
promovida a igualdade racial. 

Outra dificuldade encontrada para a eficácia da Lei 10.639/03 é a 
utilização, ainda, de material didático discriminatório nas salas de aula, 
não sendo incluída a diversidade étnico-racial nos ensinamentos, capaz de 
romper com a discriminação racial (ALMEIDA; SANCHEZ, 2017, p. 18).

Diante disso, é essencial a fiscalização pelo Estado e sociedade da 
inclusão étnico-racial nas salas de aula, a fim de garantir a eficácia da lei e a 
consequente igualdade formal entre todos os cidadãos, culminando para o 
desenvolvimento da nação.

A efetivação da lei por parte das secretarias é muito lenta. “Entre 
as dificuldades apontadas estão: a falta de continuidade das formações de 
professores em que as reflexões e ações se reduzem a projetos de trabalho 
nas datas específicas, folclorizando a educação das relações étnico-raciais.” 
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A aplicação da lei ocorre, mas não como o esperado pelos educadores que 
apoiam a causa, nem tampouco pelo almejado pelos movimentos negros 
(SILVA; OLIVEIRA, [2012, p.17).

Diante das dificuldades acima apontadas verifica-se que há muito 
que lutar ainda no país, devendo cada um contribuir para a visibilidade do 
preconceito racial e o reconhecimento da diversidade cultural, propondo-se 
uma nova cultura de direitos humanos a fim de possibilitar a igualdade racial 
e o desenvolvimento digno de todos e, consequentemente, da nação.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Intentou-se demonstrar, através do presente trabalho, como a 
necessidade do reconhecimento da diversidade cultural é essencial para 
garantir os direitos fundamentais de todas as crianças e adolescentes do 
país, culminando para o desenvolvimento digno da nação.

Com o novo paradigma estabelecido no Brasil e recepcionado pela 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a Teoria da Proteção 
Integral, foram as crianças e adolescentes reconhecidos como sujeitos de 
direitos, obrigando ao Estado, família e sociedade garantir, com absoluta 
prioridade, e sem discriminação, os direitos fundamentais, que dentre eles 
está a educação.

O preconceito racial afeta o desenvolvimento intelectual do cidadão, 
porque contribui para a evasão escolar, e, por isso, os educadores devem 
estar atentos para que a discriminação não prejudique a permanência na 
escola e a formação do aluno, bem como, que busquem políticas públicas 
inclusivas e de reconhecimento da diversidade que constitui a sociedade. 
Uma das soluções encontradas, fruto de luta de movimentos sociais e 
combate ao racismo, é a introdução da diversidade étnico-racial na grade 
curricular, a fim de possibilitar a visibilidade de uma realidade que nem 
todos conhecem.

Os direitos humanos expressam a luta pela democracia em busca 
pela dignidade humana e a consequente inclusão de todos os cidadãos na 
sociedade como sujeitos de direitos. E, por isso, a introdução da diversidade 
étnico-racial no ensino fundamental e médio do Brasil é um grande avanço 
em busca da dignidade humana.

A grade curricular do ensino é responsável pelo conteúdo que formará 
o cidadão, recebendo este um parâmetro de aprendizado e concepções na 
escola e, assim, sendo influenciado para assimilação ou não da diversidade 
de culturas e costumes que compõe a nação.  
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Apesar da importante conquista do movimento negro em ser instituída 
a Lei 10.639/03, a fim de que seja determinada a inclusão da verdadeira 
história dos africanos e seus descendentes no currículo oficial escolar, 
algumas dificuldades são encontradas para que realmente seja alcançado o 
objetivo primordial do movimento, tais como: o mito da democracia racial, 
a resistência dos professores em aplicar a lei, a falta de capacitação dos 
professores, a ausência de material didático-pedagógico sobre o tema, entre 
outros problemas.

Diante disso, é essencial a fiscalização pelo Estado e sociedade da 
inclusão étnico-racial nas salas de aula, a fim de garantir a eficácia da lei e 
a consequente igualdade formal entre todos os cidadãos, devendo cada um 
contribuir para a visibilidade do preconceito racial e o reconhecimento da 
diversidade cultural, propondo-se uma nova cultura de direitos humanos a 
fim de possibilitar a igualdade racial.
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1. INTRODUÇÃO

Conforme dados revelados por pesquisas (GGB), apenas no período 
de 01 de janeiro de 2018 até 10 de abril de 2018, ocorreram 126 crimes 
violentos contra LGBTs que terminaram em morte.

A população LGBT sofre grande preconceito na sociedade e os 
índices de violência contra esse grupo social são alarmantes. Lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis e transexuais são oprimidos e violentados apenas pelo 
fato de existirem e viverem de uma forma considerada fora do padrão pela 
sociedade conservadora.

O presente artigo tem como objetivo apresentar e discutir, mesmo que 
de forma breve, sobre a omissão em relação a gênero e diversidade sexual 
no Plano Nacional de Educação e sobre a proibição do ensino a respeito, 
em algumas legislações municipais do País, como é o caso do município de 
Paranaguá, PR.

Com o fim de atingir o objetivo proposto, divide-se o artigo em 
três tópicos, a saber: o primeiro tem o condão de versar sobre os direitos 
humanos, em especial os direitos à diversidade sexual e de gênero e de 
como passaram a ser assim considerados; o segundo tópico faz um breve 
escorço sobre a diversidade sexual na sociedade e demonstra em qual 
momento histórico passou a ser tratada como algo pecaminoso e criminoso; 
por último, passa-se a discorrer sobre o Movimento Escola Sem Partido e sua 
influência sobre os planos de educação nacional e municipais, a partir da 
proibição da “ideologia de gênero” nas escolas. Ao final, a conclusão sobre o 
estudo realizado.

Utilizou-se o método dedutivo, com o auxílio das técnicas da pesquisa 
documental-legal, assim como doutrinas e jurisprudências sobre o tema. 

2. DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO COMO UM DIREITO HUMANO

Os direitos humanos são direitos que devem contemplar todos os 
seres humanos, sem distinção de cor, etnia, sexualidade, gênero, religião, 
classe social ou qualquer outra característica pessoal. Assim como todo ser 
humano, a população LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais 
e transgêneros) busca ser respeitada e não discriminada, haja vista serem 
iguais a qualquer outro cidadão.

A diversidade sexual e de gênero demorou para ser incluída na 
pauta das instituições internacionais como um direito humano consolidado, 
pois não é parte integrante da Declaração Universal dos Direitos Humanos 



142 143

DIREITOS FUNDAMENTAIS E ESTADO: Tomo II

assinada em 194843. No entanto, foi progressivamente englobada em várias 
constituições e tratados, entre eles, o Tratado Constitucional da União 
Europeia (ALMEIDA, 2010, p. 39).

No ano de 2006, um grupo de especialistas em direitos humanos de 
25 países, com suas experiências diversas, após reunião com discussões e 
debates realizada na Universidade de Gadjah Mada, em Yogyakarta, Indonésia, 
entre 06 e 09 de novembro, elaborou um conjunto de princípios jurídicos 
internacionais “sobre a aplicação da legislação internacional às violações de 
direitos humanos com base na orientação sexual e identidade de gênero”, 
denominados “Princípios de Yogyakarta” 44.(YOGYAKARTA, 2006)

A introdução aos Princípios de Yogyakarta (2006, p. 7) diz que “Todos os 
seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. [...] A orientação 
sexual e a identidade gênero são essenciais para a dignidade e humanidade de 
cada pessoa e não devem ser motivo de discriminação ou abuso”.

Partindo da ideia de que todos os seres humanos são iguais, 
independentemente de suas especificidades, a CRFB/88 traz o princípio da 
igualdade como um direito humano fundamental. Tal princípio está fixado 
no caput do artigo 5º, que diz: “todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade [...]” (BRASIL, 2018A).

O princípio constitucional da igualdade vem no sentido de tratar de 
forma justa todos os cidadãos. Ferreira Filho (2003, p. 74) aponta que se deve 
tratar de forma igual os iguais e de forma desigual os desiguais, conforme 
constatadas suas desigualdades. Faz a ressalva, porém, de que é necessário 
respeitar os limites dessa desigualdade, para que o tratamento não ultrapasse 
esse limiar, criando privilégios indesejáveis. Completa afirmando que “não 
há dificuldade em reconhecer que todos os seres humanos são iguais em 
natureza, portanto, em dignidade. Assim, todos são iguais quanto aos direitos 
fundamentais [...] como enumera o art. 5ª, caput, da Constituição brasileira”.

Conforme cartilha da ONU pela igualdade LGBT:

A extensão dos mesmos direitos usufruídos por todos para 
pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros (LGBT) não 
é radical e nem complicado. Ela apoia-se em dois princípios 
fundamentais que sustentam o regime internacional de direitos 

43 “A Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH) de 1948 foi elaborada pela extinta 
Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas [...]”. (RAMOS, 2014, p. 147).
44 “Os Princípios de Yogyakarta tratam de um amplo espectro de normas de direitos 
humanos e de sua aplicação a questões de orientação sexual e identidade de gênero. Os 
Princípios afirmam a obrigação primária dos Estados de implementarem os direitos humanos” 
(YOGYAKARTA, 2006, p. 8).
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humanos: igualdade e não discriminação. As palavras de 
abertura da Declaração Universal dos Direitos dos Humanos são 
inequívocas: “todos os seres humanos nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos”. (ONU, 2013, p. 7).

Apesar de a Constituição Federal de 1988 tentar regular e ordenar 
uma sociedade pautada na igualdade de todos e livre de quaisquer tipos de 
preconceitos e discriminações, não há, na Carta Magna, regras específicas 
acerca da diversidade sexual e de gênero (BARROSO, 2010, p. 661). 

Em relação à discriminação à população LGBT, Silva (2011, p. 224) 
expõe que se buscou incorporar à CRFB/88 uma norma que a vedasse 
expressamente, mas não foi possível pois “não se encontrou uma expressão 
nítida e devidamente definida que não gerasse extrapolações inconvenientes”. 
Segundo o autor, houve receio do legislador em incluir o termo “igualdade, sem 
discriminação de orientação sexual”, pois poderia ser prejudicial a terceiros. 

Um exemplo que pode ser dado sobre a invisibilidade dessa 
diversidade aos olhos do legislador, é a total exclusão, no Código Civil de 
2002, das uniões homoafetivas de seus dispositivos legais, tratando como 
casal e garantindo direitos apenas à união formada por um homem e uma 
mulher (BRASIL, 2018D). 

Muito bem pontua Sarmento (2010, p. 620) que já há a “superação 
de certas visões preconceituosas e anacrônicas sobre a homossexualidade, 
como a que a concebia como ‘pecado’ [...] ou a que a tratava como ‘doença’, 
hoje totalmente superada no âmbito da Medicina e da Psicologia”, mas que, 
apesar disso, o Código Civil manteve os entendimentos das Leis 8.971/9445 
e 9.278/9646, mantendo a união estável47 e o casamento48 como instituições 
formadas pela união de pessoas de sexos opostos. 

Sem embargo, em um Estado Democrático de Direito, regido 
por uma constituição em cujo vértice situa-se o princípio 
da dignidade da pessoa humana, a efetivação de direitos 
fundamentais não pode ficar à mercê da vontade ou da inércia 
das maiorias legislativas, sobretudo quando se tratar de diretos 
pertencentes a minorias estigmatizadas pelo preconceito – como 
os homossexuais – que não são devidamente protegidas nas 

45 “Regula o direito dos companheiros a alimentos e à sucessão” (BRASIL, 2018B).
46 “Art. 1º É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, 
de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família” (BRASIL, 
2018C).
47 “Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a 
mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o 
objetivo de constituição de família” (BRASIL, 2018D).
48 “Art. 1.514. O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam, 
perante o juiz, a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal, e o juiz os declara casados” 
(BRASIL, 2018D).
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instâncias políticas majoritárias. Afinal, uma das funções básicas 
do constitucionalismo é exatamente a proteção dos direitos 
das minorias diante do arbítrio ou do descaso das maiorias. 
(SARMENTO, 2010, p. 621-622).

Muito embora não haja dispositivo legal no ordenamento jurídico 
brasileiro tratando sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em 2011, 
reconheceu, na ADI 4277, a união homoafetiva como entidade familiar, fato 
que representou uma vitória para a comunidade LGBT, haja vista esses terem 
visto seus direitos humanos serem respeitados e poderem consolidar seus 
relacionamentos da mesma forma que os casais heterossexuais sempre 
puderam. Em seus votos, os ministros reforçaram a importância do respeito 
ao princípio da igualdade e do direito à busca da felicidade. Vale transcrever 
aqui parte da ementa da decisão histórica:

[...] PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DAS PESSOAS EM RAZÃO 
DO SEXO, SEJA NO PLANO DA DICOTOMIA HOMEM/MULHER 
(GÊNERO), SEJA NO PLANO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL DE CADA 
QUAL DELES. A PROIBIÇÃO DO PRECONCEITO COMO CAPÍTULO 
DO CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. [...] LIBERDADE PARA 
DISPOR DA PRÓPRIA SEXUALIDADE, INSERIDA NA CATEGORIA 
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO INDIVÍDUO, EXPRESSÃO QUE É 
DA AUTONOMIA DE VONTADE. DIREITO À INTIMIDADE E À VIDA 
PRIVADA. CLÁUSULA PÉTREA. [...] Proibição de preconceito, à 
luz do inciso IV do art. 3º da Constituição Federal, por colidir 
frontalmente com o objetivo constitucional de “promover o bem 
de todos”. Silêncio normativo da Carta Magna a respeito do 
concreto uso do sexo dos indivíduos [...]. Reconhecimento do 
direito à preferência sexual como direta emanação do princípio 
da “dignidade da pessoa humana”[...]. (BRASIL, 2011A).

Ainda no mesmo ano da decisão supra, em 2011, o Supremo 
Tribunal Federal reforçou o entendimento sobre o tema ao decidir o Recurso 
Extraordinário n. 477554, fundamentando sua decisão nos precedentes da 
própria Corte, como a ADI 4277, e nos Princípios de Yogyakarta (2006), 
mencionando que todas as pessoas possuem o direito de constituir família, 
“independente de sua orientação sexual ou identidade de gênero”. Para além 
disso, o Ministro Relator salientou a importância do respeito ao princípio da 
dignidade da pessoa humana:

[...] RECONHECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA UNIÃO HOMOAFETIVA 
COMO ENTIDADE FAMILIAR. - O Supremo Tribunal Federal - 
apoiando-se em valiosa hermenêutica construtiva e invocando 
princípios essenciais (como os da dignidade da pessoa humana, 
da liberdade, da autodeterminação, da igualdade, do pluralismo, 
da intimidade, da não discriminação e da busca da felicidade) - 
reconhece assistir, a qualquer pessoa, o direito fundamental à 
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orientação sexual, havendo proclamado, por isso mesmo, a plena 
legitimidade ético-jurídica da união homoafetiva como entidade 
familiar, atribuindo-lhe, em conseqüência, verdadeiro estatuto de 
cidadania. [...] O princípio constitucional da busca da felicidade, 
que decorre, por implicitude, do núcleo de que se irradia o 
postulado da dignidade da pessoa humana [...]. (BRASIL, 2011B).

Além da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, o Conselho 
Nacional de Justiça, na Resolução n. 175/2013, vedou expressamente 
as autoridades competentes de recusarem a “habilitação, celebração de 
casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre 
pessoas de mesmo sexo” (BRASIL, 2013).

Ainda que tenha sido proferida decisão na Corte Suprema, não há 
nenhuma norma legal nacional que positive o direito conquistado. Barroso 
(2010, p. 667) diz que:

As uniões afetivas entre pessoas do mesmo sexo são uma 
consequência direta e inevitável da existência de uma orientação 
homossexual. Por isso mesmo, também são um fato da vida, 
que não é interditado pelo Direito, e diz respeito ao espaço 
privado da existência de cada um. As relações homoafetivas 
existem e continuarão a existir, independentemente do 
reconhecimento jurídico positivo do Estado. Se o direito se 
mantém indiferente, de tal atitude emergirá uma indesejada 
situação de insegurança.

O reconhecimento da união homoafetiva pelo Supremo Tribunal 
Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça foi apenas um passo para assegurar 
os direitos humanos da população LGBT. Outra conquista histórica ocorreu 
recentemente, quando a Corte Constitucional decidiu49 que transgêneros têm 
o direito de alterar seu registro civil independente de cirurgia de redesignação 
sexual, tratamento hormonal ou autorização judicial, podendo a alteração ser 
realizada diretamente no cartório competente (BRASIL, 2018G). Essa decisão 
se mostrou de suma importância pois protege a dignidade das pessoas 
transgêneros, fazendo com que seu registro civil contenha o nome e o sexo 
em que se sintam confortáveis em serem identificadas.

Barroso (2010, p. 672), ressalta que todos “a despeito de sua origem e 
de suas características pessoais, têm o direito de [...] serem livres e iguais, de 
desenvolverem a plenitude de sua personalidade e de estabelecerem relações 
pessoais com um regime jurídico definido e justo”. Por sua vez, Pinho (2005, 
p. 55) prontamente diz que “as diferenças físicas existem, mas que elas não 
podem ser causa para a opressão, para a discriminação e para a dominação”.

49 ADI n. 4.275, julgada em 01 mar. 2018 pelo STF.
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A única legislação federal que menciona, ainda que de forma tímida, 
algo relacionado ao direito de não discriminação pelo fato de ter uma 
orientação sexual divergente do padrão aceito socialmente é o Estatuto da 
Juventude, instituído pela Lei n. 12.852, de 05 de agosto de 2013. O Estatuto, 
em seu artigo 17, inciso II, traz que “o jovem tem direito à diversidade e à 
igualdade de direitos e de oportunidades e não será discriminado por motivo 
de [...] orientação sexual, idioma ou religião” (BRASIL, 2018E).

Desta forma, percebe-se que, apesar de o legislador ser resistente 
em incorporar os direitos da população LGBT à letra da lei e, mesmo 
quando o faz, faz de forma tímida – quase inexistente –, há um esforço 
(lento, mas progressivo) da jurisprudência pátria em dar cada vez mais 
dignidade e igualdade a todos os cidadãos, sem distinção de gênero e 
orientação sexual.

3. A HISTÓRIA DA DIVERSIDADE SEXUAL: A ORIGEM DE UM 

PRECONCEITO FABRICADO

Hoje, apesar de a população LGBT ser alvo de grande preconceito e 
discriminação, nem sempre a homossexualidade foi tida como uma aversão 
aos bons costumes. Antes de adentrar à discriminação em relação específica 
aos homossexuais, deve-se atentar ao papel secundário e inferiorizado dado 
à mulher ao longo da história e entender como essa situação tem relação 
direta com a homofobia. 

Na Grécia Clássica, a mulher tinha sua liberdade ceifada. Quando 
seus maridos saíam de casa, elas eram obrigadas a ficarem aprisionadas em 
seus lares. Não era permitido a elas saírem em público desacompanhadas.  
Já na Roma Antiga, havia o reconhecimento da virilidade masculina 
como uma qualidade essencial ao homem adulto. A sociedade patriarcal 
era dominante em Roma e o homem nunca poderia parecer vulnerável 
(SPENCER, 1999, p. 45; 67).

O tempo passou e a mulher continuou em uma situação inferior à do 
homem na sociedade e muitas vezes até em uma condição de invisibilidade 
social e de objeto sexual. Na Idade Média, a Igreja Católica desmoraliza 
as mulheres colocando-as em uma comparação em que Eva é pecadora, 
enquanto Virgem Maria seria uma mulher com o comportamento ideal. 
Reforça-se, então, que a mulher deve transmitir uma imagem submissa e 
obediente. (SILVA, 2014, p. 6).

Foucault (2006, p. 234) diz que por muitos séculos as mulheres foram 
reduzidas única e exclusivamente ao seu sexo, considerando-as o sexo frágil 
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da relação homem-mulher. Com esse pensamento, a mulher chegou a ser 
considerada pelos médicos, inclusive, uma patologia do homem.

O preconceito e a inferiorização da mulher possuem reflexo na 
discriminação ao homossexual, em especial ao homem gay. Vê-se este indivíduo 
como mais fraco ao homem heterossexual. Por possuir trejeitos considerados 
efeminados, os gays são taxados vulgarmente como “mulherezinhas” e recebem 
toda uma carga de discriminação por possuírem comportamentos divergentes 
do padrão heteronormativo. Porém, vê-se que as práticas homossexuais nem 
sempre foram alvo de preconceito pela sociedade. 

[...] no mundo antigo, não havia necessidade de distinguir o 
relacionamento entre pessoas do mesmo sexo do relacionamento 
de pessoais de sexo oposto, e isso também não causava qualquer 
desonra social. [...] Até o Renascimento, e depois dele, o “sodomita” 
não era considerado diferente de qualquer outro macho e o 
bissexualismo, em termos sociais, era totalmente aceitável. 
Gradualmente, porém, enquanto o mundo se aproximava de 
1700, ocorreu uma mudança radical; surgiu a idéia de que todos 
os homens que gostavam de relacionamento com pessoa do 
mesmo sexo eram efeminados e criminosos. Nascia, assim, uma 
sociedade homofóbica. (SPENCER, 1999, p. 12).

A Igreja Católica e o Estado, nessa época, passaram a repudiar a 
bissexualidade, que, até então, era aceita socialmente. A sexualidade tornou-
se sagrada e dizia-se que os homens que praticassem qualquer ato sexual 
fora do considerado tradicional (ou seja, a penetração vaginal com intuito 
de procriação) estariam praticando pecados, indo contra Deus e sendo 
contaminados pelo diabo. A partir daí, estabeleceu-se uma dicotomia entre 
o certo, que seria socialmente aceito, e o errado, que deveria ser reprimido. 
Assim, a heterossexualidade passou a ser estimulada, pois era publicamente 
reconhecida como o certo. (SPENCER, 1999, p. 119-120).

Percebe-se, então, que essa cultura, criada pela Igreja Católica por 
volta dos anos 1700, está enraizada na mente de parcela da população até 
os dias atuais, que destila seus preconceitos usando como justificativa o 
castigo divino. Pode-se concluir, deste pensamento, que a homofobia como 
se vê hoje foi construída e consolidada pela Igreja, que, buscando moldar a 
sociedade ao seu pensamento, criou medo e produziu histórias fantasiosas 
sobre a homossexualidade.

A psiquiatria tomou a homossexualidade como objeto de estudo por 
volta dos anos 1870. A partir daí, houve alto índice de internamentos de 
homossexuais em asilos, haja vista o ímpeto dos psiquiatras em curar o 
que consideravam ser uma doença: eram classificados como loucos, como 
“doentes do instinto sexual”. Antes disso, eram vistos como delinquentes e 
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libertinos, e eram punidos até com o fogo em algumas vezes. (FOUCAULT, 
2006, p. 233-234).

O período da Segunda Guerra Mundial e do governo nazista na Alemanha 
ficou marcado como uma chacina selvagem e cruel aos homossexuais. 
Apesar de os arquivos que relatavam as mortes de homossexuais terem sido 
exterminados pelos nazistas, acredita-se que cerca de cinquenta mil pessoas 
foram condenadas e mortas nos campos de concentração pela prática de 
“homossexualismo”. Além destes, judeus e ciganos também foram dizimados 
pelo nazismo. Após a descoberta do holocausto pelo mundo, os homossexuais 
e ciganos foram postos em segundo plano, e, até os dias atuais, apenas o 
povo judeu é lembrado pelas mortes (SPENCER, 1999, p. 329).

Foi em 1990 que a Organização Mundial da Saúde deixou de considerar 
a homossexualidade como doença, perversão ou distúrbio, retirando-a da 
Classificação Internacional de Doenças (CID). No ano seguinte, em 1991, a 
Anistia Internacional considerou como violação dos direitos humanos qual ato 
de discriminação contra a população homossexual. (KOEHLER, 2013, p. 131)

Tenta-se entender o motivo da intolerância ao homossexual fazendo 
algumas análises. Uma delas é brilhantemente explicada por Louro (2003, 
p. 28-29), que retrata a homofobia como “o medo voltado contra os/as 
homossexuais” e que “pode se expressar ainda numa espécie de ‘terror em 
relação à perda do gênero’, ou seja, no terror de não ser mais considerado 
como um homem ou uma mulher ‘reais’ ou ‘autênticos/as’”.

Assim, a autora faz referência ao pensamento de Joan Scott, que 
argumenta que é necessário acabar com a dicotomia masculino-feminino:

Um ponto importante [...] é a ideia de que é preciso desconstruir o 
‘caráter permanente da oposição binária’ masculino-feminino. Em 
outras palavras: Joan Scott observa que é constante nas análises 
e na compreensão das sociedades um pensamento dicotômico e 
polarizado sobre os gêneros; usualmente se concebem homem 
e mulher como pólos opostos que se relacionam dentro de 
uma lógica invariável de dominação-submissão. Para ela seria 
indispensável implodir essa lógica. (LOURO, 2003, p. 30-31, 
apud SCOTT, 1986).

Essa lógica dicotômica traz uma suposição de que há, na relação 
masculino-feminino, “uma oposição entre um pólo dominante e outro 
dominado – e essa seria a única e permanente forma de relação entre os dois 
elementos” (LOURO, 2003, p. 33).

Acabar com essa oposição binária entre os gêneros pode 
desestabilizar a heterossexualidade que, para muitas pessoas, está inserida 
no conceito de gênero. 
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Na verdade, [...] o conceito só poderá manter sua utilidade teórica 
na medida em que incorporar esses questionamentos. Mulheres 
e homens, que vivem feminilidades e masculinidades de formas 
diversas das hegemônicas e que, portanto, muitas vezes não 
são representados/as ou reconhecidos/as como ‘verdadeiros/
verdadeiras’ mulheres e homens, fazem críticas a esta estrita e 
estreita concepção binária”. (LOURO, 2003, p. 34).

A heterossexualização do desejo, conforme Butler (2016, p. 44), 
estabelece e reforça a dicotomia entre o masculino e o feminino em suas 
características de macho e fêmea, respectivamente. Essa “matriz cultural por 
meio da qual a identidade de gênero se torna inteligível exige que certos 
tipos de ‘identidade’ não possam ‘existir’”, ou seja, quando o gênero é diverso 
do sexo biológico e quando as relações do indivíduo não correspondem ao 
socialmente aceitável (diverso do padrão da heteronormatividade imposta).

A homofobia, assim, mostra-se como a hostilidade e a aversão 
a tudo aquilo que foge do comportamento heteronormativo, ou seja, o 
comportamento em que o homem, de sexo biológico masculino e hábitos 
considerados masculinos, relaciona-se com uma mulher, nascida com o sexo 
biológico feminino e com modos tidos como femininos. 

A externalização da homofobia pode se dar de várias maneiras e em 
vários níveis. Das formas mais brandas às formas mais agressivas, tem-se 
as piadas, os comentários maldosos, as afirmações de que não possui nada 
contra, mas não gostaria de conviver com uma pessoa homossexual, os 
xingamentos, a ridicularização, a violência psicológica e até a violência física, 
que, em muitos casos, termina em assassinato (KOEHLER, 2013, p. 134).

Os casos de violência decorrentes da homofobia não são raros. No 
Brasil, centenas de pessoas morrem todos os anos pelo simples fato de 
serem homossexuais ou transgêneros. Desviar do padrão heteronormativo é 
um desafio diário para a população LGBT.

Conforme dados revelados pelo Grupo Gay da Bahia (GGB)50, apenas 
no período de 01 de janeiro de 2018 até 10 de abril de 2018, ocorreram 126 
crimes violentos contra LGBTs que terminaram em morte. Ou seja: nesse 
período, morreu um LGBT a cada 19 horas vítima de preconceito. (GRUPO 
GAY DA BAHIA, 2018B).

Em 2017, de acordo com o relatório anual do GGB, 445 pessoas 
LGBT morreram no Brasil, sendo este o ano com mais registro de mortes 
desde 1980, quando foi criado o grupo. Dessas 445 pessoas, 387 morreram 

50 O Grupo Gay da Bahia (GGB) foi fundado em 1980 e é uma das mais antigas organizações 
LGBT no Brasil. Todos os anos o grupo divulga relatórios com informações sobre a LGBTfobia 
no país. (LINS; MACHADO; ESCOURA, 2016, p. 68).



150 151

DIREITOS FUNDAMENTAIS E ESTADO: Tomo II

assassinadas por homotransfobia51, ao passo que 58 pessoas se suicidaram. 
Com essas informações, o Brasil ganhou um título indigesto: o país que mais 
mata a população LGBT no mundo.  (GRUPO GAY DA BAHIA, 2018A, p. 1).

Ressalta-se que esses números se baseiam apenas nos dados 
coletados pelo GGB, que colhe informações de notícias publicadas na mídia 
impressa, digital e televisionada, além de informações pessoais. Isto é: não 
há um banco de dados oficial do governo brasileiro, que se omite quanto 
às mortes da população LGBT no Brasil. Conclui-se, desta forma, que se 
existissem e fossem analisados dados oficiais, o número seria superior ao já 
estabelecido, o que é motivo de preocupação e faz com que seja necessária 
a análise e criação de medidas e programas para que os índices diminuam e 
a população LGBT não precise temer. Uma das medidas, e talvez a principal 
delas, é a educação, que é fator transformador da sociedade. 

4. OS PLANOS DE EDUCAÇÃO PROVENIENTES DO MOVIMENTO ESCOLA 

SEM PARTIDO: A PROIBIÇÃO DA “IDEOLOGIA DE GÊNERO”

O Plano Nacional de Educação (PNE) foi instituído pela Emenda 
Constitucional n. 59, de 2009, que alterou a redação do artigo 214 da 
Constituição Federal52. O atual PNE foi aprovado pela Lei n. 13.005, de 25 de 
junho de 2014, e tem vigência por 10 (dez) anos a partir da sua publicação, 
conforme exposto no artigo 1º, desta mesma Lei53. 

A lei que aprovou o PNE possui 14 artigos, além de um anexo 
contendo 20 metas a serem alcançadas ao longo da vigência da lei, metas 
essas que possuem o objetivo de qualificar a educação nacional em todos os 
níveis educacionais. (BRASIL, 2018F)

Logo em seu artigo 2º, inciso III, a Lei n. 13.005/14 traz que uma 
de suas diretrizes é a “superação das desigualdades educacionais, com 

51 Termo criado para representar, conjuntamente, a homofobia e a transfobia.
52 “Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o 
objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir 
diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção 
e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de 
ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a: 
I - erradicação do analfabetismo; II - universalização do atendimento escolar; III - melhoria 
da qualidade do ensino; IV - formação para o trabalho; V - promoção humanística, científica 
e tecnológica do País. VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 
educação como proporção do produto interno bruto” (BRASIL, 2018A).
53 “Art. 1º. É aprovado o Plano Nacional de Educação – PNE, com vigência por 10 (dez) anos, 
a contar da publicação desta Lei, na forma do Anexo, com vistas ao cumprimento do dis-
posto no art. 214 da Constituição Federal” (BRASIL, 2018F).
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ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas 
de discriminação” (BRASIL, 2018F), sem, porém, especificar qualquer tipo 
específico de discriminação. 

Quando o projeto de lei referente à Lei n. 13.005/14 estava em trâmite 
do Congresso Nacional, porém, havia especificações em relação ao tema. O 
texto aprovado na Câmara dos Deputados continha, no artigo 2º, inciso III, 
que a superação das desigualdades teria ênfase na promoção da igualdade de 
gênero, racial, além de orientação sexual. Porém, ao ser realizada a votação 
no Senado Federal, o texto foi substituído pelo atual. (BRASIL, 2014, p. 22).

Além disso, durante toda a redação da lei aprovada na Câmara dos 
Deputados, a flexão de gênero nos vocábulos foi respeitada, como “por 
exemplo, os/as profissionais da educação, indicando claramente a intenção 
do Plano em ser um instrumento de promoção da sensibilização quanto à 
equidade de gênero, deixando de se referir às pessoas apenas no masculino”. 
(REIS; EGGERT, 2017, p. 15).

Porém, ao fim do ano de 2013, o Senado Nacional fez alterações 
no texto do projeto de lei, retirando toda a flexão de gênero originalmente 
adotada, utilizando-se a forma masculina de tratamento, além de remover 
o trecho do artigo 2º que se referia à igualdade racial, regional, de gênero 
e orientação sexual. Ao retornar à Câmara dos Deputados, iniciaram-se os 
debates a respeito da “ideologia de gênero” (REIS; EGGERT, 2017, p. 15).

Mas, afinal, o que seria a ideologia de gênero? Antes disso, qual o 
conceito de ideologia?

A ideologia é a forma com que uma classe dominante mantém o 
domínio em relação às outras classes. O domínio é realizado pela imposição 
de suas próprias ideias, como se esta fosse a verdade absoluta e que deveria 
predominar sobre toda as outras. Ou seja, é uma “falsa concepção”. (REIS; 
EGGERT, 2017, p. 15, apud MARX; ENGLES, 1997).

Assim, a ideologia de gênero surgiria como a imposição de uma ideia 
que quer doutrinar a sociedade, ensinando a concepção de que o gênero é 
uma construção social, e não inerente a todo ser humano, o que, na visão 
dos fundamentalistas religiosos e conservadores, seria uma afronta aos 
princípios da família e iria totalmente contra a moral e aos bons costumes.

Indo além dessa ideia, há quem afirme que a chamada “ideologia de 
gênero” irá legitimar a pedofilia. As palavras do Cardeal Arcebispo de São 
Paulo mostram isso. Em artigo publicado no portal digital do jornal O Estado 
de São Paulo, Scherer (2015) diz que:

Na educação, a ideologia de gênero traz diversos inconvenientes. 
Nas crianças e nos adolescentes, ela gera confusão no processo 
de formação de sua identidade pessoal; pode despertar 
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uma “sexualização” precoce e promíscua, na medida em que 
a ideologia de gênero propugna por uma diversidade de 
experiências sexuais em vista da formação do próprio gênero. 
Além disso, essa ideologia poderia abrir um caminho perigoso 
para a legitimação da pedofilia, uma vez que a orientação pedófila 
também poderia ser considerada um tipo de gênero. É sabido 
que a banalização da sexualidade humana leva ao aumento dos 
índices de violência sexual.

Para Reis e Eggert (2017, p. 18), formou-se uma união entre os 
fundamentalistas religiosos, evangélicos e católicos mais ortodoxos, além 
da parcela mais conservadora e reacionária da sociedade, todos em busca da 
defesa do que eles chamam de “família e costumes tradicionais”. Com essa 
união, eles visam à disseminação de informações deturpadas para que a 
equidade de gêneros e o respeito à diversidade sexual não sejam alcançados.

Dentre esses discursos surgiu o Programa Escola Sem Partido, que 
tem como bandeira parar com a suposta “doutrinação política e ideológica 
em sala de aula”, pois isso “ofende a liberdade de consciência do estudante; 
afronta o princípio da neutralidade política e ideológica do Estado; e ameaça 
o próprio regime democrático”, haja vista que essa doutrinação teria como 
objetivo impor a ideia do professor (parte dominadora) sobre o aluno (parte 
dominada). (ESCOLA SEM PARTIDO, 2018).

O Programa Escola Sem Partido surgiu de um movimento nacional, 
no ano de 2004, e teve como estratégia, inicialmente, “a judicialização da 
relação entre professores e alunos, tendo, em seguida, passado a pressionar 
as assembleias estaduais e municipais por projetos de leis que legitimassem 
suas ideias, processo que vem se intensificando” (MACEDO, 2017, p. 508).

Dentre esses projetos de leis municipais54, alguns foram aprovados. Um 
dos projetos de lei aprovados foi o que originou a Lei Municipal n. 3.468/2015, 
do Município de Paranaguá/PR55. Pode-se perceber que o artigo 3º, inciso X, da 
referida Lei, veda expressamente a política de ensino com informações sobre 
gênero ou orientação sexual56 (PARANAGUÁ, 2015). Ocorre que, ao vedar a 
adoção de programas de educação que tratem sobre gênero e orientação 

54 Outras duas leis municipais que dispõem sobre os planos municipais de educação e foram 
discutidas em ADPF em razão dos termos “gênero” e “orientação sexual” no STF são: Lei 
Municipal n. 6496/2015, de Cascavel/PR, e Lei Complementar n. 994/2015, de Blumenau/
SC, tratadas nas ADPFs n. 460 e 462, respectivamente.
55 Lei n. 3.468, de 23 de junho de 2015. “Dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal de 
Educação de Paranaguá e dá outras providências”. (PARANAGUÁ, 2015)
56 “Art. 3º. São diretrizes do PME: [...] X - promoção dos princípios do respeito aos direitos 
humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental, sendo vedada entretanto a 
adoção de políticas de ensino que tendam a aplicar a ideologia de gênero, o termo “gênero” 
ou “orientação sexual”.” (PARANAGUÁ, 2015).
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sexual, o legislador acaba por impedir que a criança e o adolescente tenham 
conhecimento sobre o assunto sob uma visão mais ética e igualitária.

Por ter encontrado vícios na Lei Municipal acima mencionada, 
o Procurador Geral da República ingressou com uma Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), que tramita no Supremo 
Tribunal Federal sob o n. 461 (BRASIL, 2017). 

O intuito principal da ADPF é apontar a inconstitucionalidade da Lei 
aprovada no município de Paranaguá/PR. Conforme a ementa da decisão 
liminar proferida pelo Relator do caso, Ministro Roberto Barroso, a Lei Municipal 
viola a “competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases 
da educação nacional (CF/88, art. 22, XXIV), bem como à competência deste 
mesmo ente para estabelecer normas gerais em matéria de educação (CF/88, 
art. 24, IX)”. Além disso, não houve, segundo o Ministro, observância “dos 
limites da competência normativa suplementar municipal (CF/88, art. 30, II)” 
(BRASIL, 2017).

O Relator também não se furtou em adentrar ao mérito da redação do 
dispositivo atacado. Extrai-se da ementa da decisão liminar que o dispositivo 
da lei municipal desrespeita o direito fundamental à educação que, conforme 
a Constituição Federal de 1988, deve ter alcance pleno e emancipatório, 
além de comprometer o papel transformador que a educação possui. Fala, 
também, que a vedação ao ensino de gênero e diversidade sexual mantém 
“grupos minoritários em condição de invisibilidade e inferioridade” e viola 
o princípio da proteção integral, haja vista a “importância da educação 
sobre diversidade sexual para crianças, adolescentes e jovens”, que são 
indivíduos vulneráveis e devem estar protegidos de toda forma de opressão 
e discriminação (BRASIL, 2017).

Analisando-se o inteiro teor da decisão, vê-se a preocupação do 
Ministro em frisar as diferenças entre sexo, gênero e orientação sexual, 
bem como seu entendimento de que a vedação das políticas educacionais 
que tratem sobre esses temas (sexo, gênero e orientação sexual), significa 
impossibilitar que seja tratada, nas escolas, essa temática. Assim, impede-se 
que os alunos sejam orientados sobre o assunto, mesmo que as diversidades 
estejam tão presentes no cotidiano da sociedade e todos lidarão com essa 
situação em algum momento da vida. E arremata:

A educação é o principal instrumento de superação da 
incompreensão, do preconceito e da intolerância que acompanham 
tais grupos ao longo das suas vidas. É o meio pelo qual se logrará 
superar a violência e a exclusão social de que são alvos, transformar 
a compreensão social e promover o respeito à diferença. Impedir 
a alusão aos termos gênero e orientação sexual na escola significa 
conferir invisibilidade a tais questões. Proibir que o assunto seja 
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tratado no âmbito da educação significa valer-se do aparato estatal 
para impedir a superação da exclusão social e, portanto, para 
perpetuar a discriminação. Assim, também por este fundamento – 
violação à igualdade e à dignidade humana – está demonstrada a 
plausibilidade do direito postulado. (BRASIL, 2017).

Assim, o Programa Escola Sem Partido, ao se colocar numa posição 
firmemente contrária ao que chama de “ideologia de gênero”, mostra-se, 
além de inconstitucional, um projeto que visa cercear o direito à educação, 
ceifar os direitos humanos, e tirar da criança e do adolescente o direito de 
crescer em uma sociedade mais igualitária e livre de violência.

A criança e o adolescente devem ter seus direitos assegurados. A 
educação relacionada à gênero e à diversidade sexual fará com que esse 
grupo da população cresça livre de preconceitos em relação à população 
LGBT.E mais: fará com que, caso a criança ou adolescente se identifique 
como lésbica, bissexual, bissexual ou transgênero, possa entender que isso 
não é errado e que ela pode viver do jeito que se sentir melhor. Errada é a 
discriminação promovida pela sociedade preconceituosa e retrógrada. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Muito embora os princípios da igualdade e da dignidade humana 
sejam princípios constitucionais consagrados, os mesmos não são suficientes 
para frear a discriminação, o preconceito e todas as formas de violências que 
sofre a população LGBT em nosso País.

No Brasil, a única legislação federal que menciona algo relacionado ao 
direito de não discriminação pelo fato de ter uma orientação sexual divergente 
do padrão aceito socialmente é o Estatuto da Juventude. Ademais, de forma 
tímida, mas crescente, as decisões jurisprudenciais são pautadas por princípios 
constitucionais ou internacionais, como os Princípios de Yogyakarta.

As práticas homossexuais nem sempre foram alvo de preconceito 
pela sociedade. Foi somente a partir de 1700 que a Igreja e o Estado passaram 
a repudiar a bissexualidade, tornando a sexualidade sagrada e qualquer ato 
sexual fora do considerado tradicional, uma forma de pecado. Assim, a partir 
de então, os homens que mantinham relacionamento com pessoa do mesmo 
sexo eram considerados efeminados e criminosos.

O Plano Nacional de Educação, que estabelece metas que possuem o 
objetivo de qualificar a educação nacional em todos os níveis educacionais 
teve início com um projeto que se referia “à igualdade racial, regional, de 
gênero e orientação sexual”. No entanto, ao final de seu trâmite, o Senado 



154 155

Fernanda da Silva Lima e Ismael Francisco de Souza (Organizadores)

Federal fez alterações que removeram o trecho relativo à orientação sexual, 
além de excluir a flexão de gênero adotada na redação. Teve início a discussão 
acerca da “ideologia de gênero”.

Por fim, o Programa Escola Sem Partido, ao se colocar numa posição 
firmemente contrária ao que chama de “ideologia de gênero”, mostra-se, 
além de inconstitucional, um projeto que visa cercear o direito à educação, 
ceifar os direitos humanos, e tirar da criança e do adolescente o direito de 
crescer em uma sociedade mais igualitária e livre de violência.
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CAPÍTULO III
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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo analisar os dados referentes 
ao aprisionamento feminino no Brasil, bem como demonstrar que a política 
nacional de drogas implementada a partir da edição da Lei nº. 11.343/06 
trouxe um aumento expressivo de prisões e, também autoriza, de maneira 
expressa, o uso seletivo do direito penal, haja vista que embora possua tipos 
penais distintos para tratar o usuário de drogas e aquele que a comercializa, 
não foi eficaz ao estabelecer a diferença entre um e outro. 

Para isso, em um primeiro momento, fizemos uma análise dos dados 
do sistema prisional feminino brasileiro, os quais foram catalogados em 
documento elaborado pelo Ministério da Justiça (Infopen), o qual demonstra 
que a maioria das detenções no país de mulheres ocorrem em razão do 
tráfico ilícito de entorpecentes.

Após, verificamos o contexto em que foi promulgada a legislação de 
combate às drogas, as medidas adotas pelo legislador com o intuito de prevenir 
e reprimir a comercialização de entorpecentes, as críticas advindas do modelo 
adotado pelo Brasil, bem como as consequências desse ideal repressivo. 

Na sequência, tratamos de analisar como a legislação de drogas ao não 
diferenciar de forma precisa o usuário do traficante, proporcionou às agências 
de controle uma atuação seletiva e desigual, a qual vem, paulatinamente, 
marginalizando e vulnerabilizando um determinado perfil de mulheres. 

E, ao final, tratamos de realizar uma conexão entre a seletividade 
penal, resultante de uma atuação repressiva dos órgãos estatais, com a ótica 
crítica calcada nos ensinamentos de Joaquin Herrera Flores, o qual registra 
que a abordagem de Direitos Humanos deve ocorrer a partir de práticas 
sociais emancipatórias.

Nesta pesquisa será utilizado o método indutivo, envolvendo a 
técnica de pesquisa da documentação indireta, uma vez que o trabalho se 
baseia também em pesquisa bibliográfica e documental, e como método de 
procedimento, o monográfico. Ressalta-se que a pesquisa documental foi 
realizada a partir da coleta de dados já catalogados por órgãos oficiais sobre 
o encarceramento.

2. O SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO

Até o final do ano de 2015 a população carcerária mundial somava 
10,35 milhões de pessoas, segundo dados do Institute for Criminal Policy 
Research (2016), registrando, em um período de 15 anos, um crescimento 
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de mais de 20%. Desta forma, estima-se que a população carcerária mundial, 
que no início dos anos 2000 era de 136 presos por cem mil habitantes 
passou para a taxa de 144 presos por cem mil habitantes, considerando a 
população mundial que é de 7,1 bilhões de pessoas. O país com o maior 
número de pessoas presas é o Estados Unidos com 2,22 milhões de detidos; 
em seguida está a China com 1,65 milhões, em terceiro a Rússia com 640 
mil pessoas presas e, em quarto, está o Brasil, com 607 mil presos. 

De forma específica, a população carcerária feminina ao redor do 
mundo, no ano de 2015, com base em relatório da Institute for Criminal 
Policy Research - World Female Imprisonment List (2015), consiste em cerca 
de 7% a população privada da liberdade no mundo, sendo que novamente a 
lista dos países com a maior população prisional não se altera, haja vista que 
os Estados Unidos da América possuem 205.400 reclusas, a China 103,766 
presas, a Rússia 53.305 e o Brasil 37.380 detentas.

Já no que se refere ao sistema prisional brasileiro, no ano de 1990 
havia um contingente de 90.000 pessoas reclusas, ao passo que, em 2010, 
esse número foi elevado para 496.300 presos, enquanto que o dado mais 
recente de junho de 2016 apresentou uma população prisional de 726.712 
pessoas, incluídos aqueles detidos em Delegacias de Polícia.

De forma específica, em relação ao gênero daqueles que estão 
privados de sua liberdade no Sistema Penitenciário brasileiro, existem 42.355 
mulheres e 665.482 homens.

O gráfico abaixo demonstra com exatidão o vertiginoso crescimento 
da população prisional no país, haja vista que no período pouco superior 
a duas décadas houve um incremento superior a 600.000 pessoas nos 
estabelecimentos prisionais brasileiros.

Gráfico 1. Evolução da população prisional no Brasil entre 1990 e 2016:

Fonte: BRASIL. Ministério da Justiça. Departamento Penitenciário Nacional. Levantamento 
Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen): Junho 2016. Brasília, 2017. 
Disponível em <http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-pessoas-presas-no-brasil/
relatorio_2016_junho.pdf>. Acesso em 05 abr. 2018.
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E ainda de acordo com o World Female Imprisonment List, em 80% 
dos países do mundo as mulheres representam entre 2 e 9% da população 
prisional total, sendo que no Brasil as mulheres compõem 6,4% do total e, com 
relação a taxa de aprisionamento, que indica o número de mulheres presas 
para cada 100 mil habitantes, o Brasil possui uma taxa de 18,5 mulheres 
presas a cada 100 mil habitantes.

E acompanhando uma tendência mundial, observa-se que a 
participação feminina na formação do cárcere brasileiro, nos últimos quatorze 
anos, aumentou 567%, enquanto a média de crescimento masculina, no 
mesmo período, foi de 220,20%, refletindo, assim, o aumento da curva do 
encarceramento feminino.

Gráfico 2. Evolução da população de mulheres no sistema 
penitenciário nacional:

 

Fonte: BRASIL. Ministério da Justiça. Departamento Penitenciário Nacional. Levantamento 
Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen Mulheres): Junho 2014. Brasília, 2015. 
Disponível em <http://www.justica.gov.br/noticias/estudo-traca-perfil-da-populacao-
penitenciaria-feminina-no-brasil/relatorio-infopen-mulheres.pdf>. Acesso em 05 abr. 2018.

Em que pese o aumento da massa carcerária feminina, os dados 
obtidos junto ao Informativo Penitenciário brasileiro apontam que somente 
7% dos estabelecimentos prisionais brasileiros são voltados exclusivamente 
ao público feminino, enquanto que outros 17% são mistos.

Complementando, segundo Serrano Maíllo (2013), as mulheres que 
sofrem o apenamento prisional, experimentam privações especialmente 
graves, entre outras razões porque, ao apresentarem-se como relativamente 
em número menor, comparado ao universo masculino, o sistema de execução 
das penas privativas de liberdade não está preparado para recepcioná-las.

Além destas implicações, os estabelecimentos femininos também 
sofrem das mesmas mazelas que os masculinos, quais sejam, infraestrutura 
defasada, superlotações, problemas de iluminação, higiene, ventilação, 
entre outros. E tal panorama suscintamente descrito acima não é nenhuma 
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surpresa, uma vez que é de pleno conhecimento das autoridades públicas e 
da sociedade. Aliás, a Câmara dos Deputados, ainda no ano de 2008, quando 
da publicação do relatório final da “Comissão Parlamentar de Inquérito do 
Sistema Carcerário”, afirmou:

Apesar da excelente legislação e da monumental estrutura 
do Estado Nacional, os presos no Brasil, em sua esmagadora 
maioria, recebem tratamento pior do que o concedido aos 
animais: como lixo humano [...] Ao invés de recuperar quem se 
desviou da legalidade, o Estado embrutece, cria e devolve às 
ruas verdadeiras feras humanas (BRASIL, 2009, p. 172).

Aliás, de forma específica a Comissão Parlamentar de Inquérito da 
Câmara dos Deputados sobre o Sistema Carcerário registrou:

Celas superlotadas ocasionam insalubridade, doenças, motins, 
rebeliões, mortes, degradação da pessoa humana. A CPI encontrou 
homens amontoados como lixo humano em celas cheias, se 
revezando para dormir, ou dormindo em cima do vaso sanitário. 
Em outros estabelecimentos, homens seminus gemendo diante 
da cela entupida. Em outros estabelecimentos, redes sobre redes 
em cima de camas. Mulheres com suas crianças recém-nascidas 
espremidas em celas sujas [...]. Assim vivem os presos no Brasil. 
Assim são os estabelecimentos penais brasileiros na sua grande 
maioria. Assim é que as autoridades brasileiras cuidam dos seus 
presos pobres. E é assim que as autoridades colocam, todo santo 
dia, feras humanas jogadas na rua para conviver com a sociedade 
(BRASIL, 2009, p. 244).

E como forma exemplificativa, aqui, vale o registro de Queiroz (2017, 
p. 73): “Tem mulher que dá à luz até algemada na cama. Como se ela pudesse 
levantar parindo e sair correndo. Só homem pode pensar assim”. 

Então, nesse cenário problemático, as mulheres estão obrigadas a 
se adequarem aos modelos propostos para os homens, uma vez que, via de 
regra, os estabelecimentos prisionais femininos são adaptações de unidades 
prisionais masculinas, não possuindo qualquer tipo de adaptação com as 
peculiaridades femininas. Na mesma proposta, vale o registro exemplificativo 
de Nana Queiroz (2017, p. 195): “A Penitenciária do Tremembé foi planejada 
para homens. Seus banheiros são masculinos, suas instalações são 
masculinas, seus uniformes são masculinos”. 

E uma rápida análise do aspecto das mulheres encarceradas no país 
aponta para uma realidade já prevista, qual seja, que o aprisionamento 
feminino, assim como o masculino, acompanha um determinado grupo de 
pessoas, compostas em sua maioria de pessoas jovens, de baixa renda e 
escolaridade e negras.  
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Assim, o relatório carcerário brasileiro de 2014 registra que duas em 
cada três mulheres presas no Brasil são negras, com uma taxa de 68%; ao 
passo que a média da população negra no país não ultrapassa a casa de 51%, 
segundo dados do IBGE59.

E se no contexto da cor da pele, as populações carcerárias masculinas 
e femininas se assemelham, no tocante à prática criminal os padrões de 
criminalidade são distintos, uma vez que 25% dos crimes pelos quais os 
homens respondem estão relacionados ao tráfico de drogas e para as 
mulheres essa proporção chega a 68%.

De acordo com Boiteux (2014), o exame da questão do gênero nos 
crimes de tráfico é tema bastante sensível, pois seu aumento é perceptível 
em diversos países.

Gráfico 3. Distribuição dos crimes do sexo feminino entre os registros 
das pessoas privadas de liberdade:

 

Fonte: BRASIL. Ministério da Justiça. Departamento Penitenciário Nacional. Levantamento 
Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen Mulheres): Junho 2014. Brasília, 2015. 
Disponível em <http://www.justica.gov.br/noticias/estudo-traca-perfil-da-populacao-peni 
tenciaria-feminina-no-brasil/relatorio-infopen-mulheres.pdf>. Acesso em 10 abr. 2018.

Diante deste cenário, é possível constatar que mais de dois terços 
das mulheres presas no Brasil possuem envolvimento com o tráfico nacional 
ou internacional de drogas, razão pela qual, há uma premente necessidade 
de se fomentar políticas públicas voltadas à prevenção das drogas e não a 
sua repressão.

59 Censo do IBGE de 2010 aponta que a população negra brasileira corresponde a 101.923.585 
habitantes.
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3. A POLÍTICA NACIONAL DE DROGAS IMPLEMENTADA PELA LEI Nº. 

11.343/06

A ideia de escolha das drogas como um inimigo do Estado surgiu com 
o movimento War on Drugs norte-americana, sendo que tal política surgiu 
como uma reação conservadora à contracultura que ameaçava a estrutura 
norte-americana de poder, pois dentro do movimento de contracultura 
articulavam-se pautas libertárias com ideias que pregavam o fim do belicismo, 
o fortalecimento dos direitos civis, a liberdade de expressão, liberdade sexual, 
a liberdade corporal e, aliada a esta última, o uso recreativo de drogas não 
legalizadas. (SANTOS JÚNIOR, 2017).

E nesse contexto, a War on Drugs gerou efeitos na política externa 
dos Estados Unidos, haja vista que dentro de uma estratégia de dominação 
geopolítica, legitimou o discurso para interferências e intervenções tanto na 
América Latina quanto na Ásia. (SANTOS JÚNIOR, 2017).

Nessa mesma senda, pode-se afirmar que as políticas antidrogas 
latino-americanas foram implementadas a partir do ideário de proibição e 
controle penal norte-americano, tendo como principal objetivo fiscalizar e 
reprimir o uso e comércio de entorpecentes. (CARVALHO, 2016). 

E conforme Rosa Del Olmo:

Basta rever a proliferação, nos últimos anos, de livros, artigos e 
entrevistas sobre a droga, cheios de preconceitos morais, dados 
falsos e sensacionalistas, onde se mistura a realidade com a 
fantasia, o que só contribuiu para que a droga fosse assimilada à 
literatura fantástica, para que a droga se associasse desconhecido 
e proibido, e, em particular, ao temido. (DEL OLMO, 1990, p. 21).

E como não poderia deixar de ser diferente, o Brasil, seguindo o 
modelo internacional de combate às drogas, desenvolveu e ainda implementa 
diversas ações com o objetivo de reprimir o tráfico de entorpecentes.

Conforme esclarece Marcos Rolim (2006, p.174):

Como se sabe, as políticas contra as drogas na América Latina 
têm seguido os passos das ‘guerras contra as drogas’ propostas 
pelos EUA. Por essa abordagem, os governos pretendem livrar as 
sociedades das drogas com medidas repressivas. Após décadas 
de experiência, essa política colheu um retumbante fracasso. 
Mesmo assim, seus seguidores, não se cansam de propor doses 
mais fortes do mesmo remédio.

Vale dizer, as normas brasileiras internas foram adequadas ao 
ideário de repressão às drogas, optando-se pela criminalização de condutas, 
principalmente a partir da edição do Decreto-Lei nº. 385/68, o qual alterou 
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o artigo 281, do Código Penal e passou a imputar o mesmo apenamento 
àquele que comercializa e ao que faz uso de drogas, bem como os diversas 
alterações legislativas subsequentes que culminaram com a publicação da 
Lei nº. 6.368/1976, a qual manteve a punição tanto para o comerciante como 
para o usuário de entorpecentes. (CARVALHO, 2016). 

E partindo de uma análise objetiva, conclui-se que o proibicionismo 
absoluto se mostrou ineficaz no tratamento das drogas, sendo que nesse 
sentido Salo de Carvalho aduz (2016, p. 121):

O balanço apresentado possibilita verificar que a estratégia 
internacional de guerra às drogas sustentada pela criminalização 
(a) não logrou os efeitos anunciados (idealistas) de eliminação 
do comércio de ou de diminuição do consumo, (b) provocou a 
densificação no ciclo de violência com a produção de criminalidade 
subsidiária (comércio de armas, corrupção de agentes estatais, 
conflitos entre grupos, por ex.) e (c) gerou a vitimização dos 
grupos vulneráveis (custo social da criminalização), dentre eles 
consumidores, dependentes e moradores de áreas de risco.

Assim, nesta política de “combate” idealizado pelo Brasil, a própria 
Carta Constitucional de 1988, em seu art. 5º, XLIII, rotulou o crime de 
tráfico como a hediondo, inafiançável e sem anistia; e, se não bastasse, 
logo em seguida, o legislador ordinário, dando cumprimento ao preceito 
constitucional, criou a Lei de Crimes Hediondos (Lei nº. 8.072/90), a qual 
apontou diversas infrações com tratamento diferenciado, entre elas o tráfico, 
proibindo o indulto, a liberdade provisória, entre outras medidas, tudo com 
o intuito de reprimir tais crimes.

E no ano de 2006, após longo debate no Congresso Nacional, o Brasil 
aprovou a nova Lei de Drogas (Lei nº. 11.343/06), a qual no plano retórico 
possuía como objetivo deslocar o usuário de drogas para o sistema de saúde, 
ou seja, uma abordagem “menos punitiva” e mais “preventiva”, focada agora 
na “saúde” do usuário de drogas, bem como eliminar a prisão para o usuário 
e o dependente químico (EM DISCUSSÃO, 2011).

Entretanto, em realidade o novo ordenamento trouxe um 
recrudescimento em relação às penas para os autores de infrações relacionadas 
com o tráfico de drogas, vale dizer, uma ênfase repressiva, tratando este 
como um “inimigo social” (CAMPOS, 2016).

E apesar de o Brasil ter buscado na legislação um novo enfoque no 
tratamento das drogas, criando o Sistema Nacional de Políticas Públicas 
Sobre Drogas (SISNAD) e estabelecendo algumas ações de prevenção, na 
prática, pouco mudou, mantendo-se a repressão ao tráfico como principal 
bandeira no tratamento às drogas. Soma-se a isso, que os Poderes Executivo, 
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Legislativo e Judiciário, em todas as esferas, atuam de forma desarticulada 
sem visão harmônica na questão das drogas. (EM DISCUSSÃO, 2011).

E analisando o viés preponderantemente repressivo da Lei de Drogas, 
Salo de Carvalho (2016, p. 105) afirma:

Fundamental perceber, portanto, para que se possa dar a real 
dimensão às respostas punitivas trazidas pela Lei 11.343/06, 
que, apesar da crítica criminológica relativa ao fracasso 
da política hemisférica de guerra às drogas, não apenas a 
criminalização do comércio de entorpecentes e suas variáveis 
é mantida, como são aumentadas substancialmente as penas e 
restringidas as hipóteses de incidência de substitutos penais (v.g 
penas restritivas de direitos).

Diante deste cenário, observa-se que a atual política de drogas ilícitas 
no Brasil, a qual não conseguiu atuar satisfatoriamente na forma preventiva, 
mas sim engendrou esforços na sua faceta repressiva possui os seguintes 
resultados: mais de 140 mil pessoas presas por crimes de drogas, gerando 
encarceramento em massa e um número sem fim de mortos.

Aliado a isso tudo, pode-se afirmar que a política nacional de drogas, 
principalmente a partir da publicação da Lei nº. 11.343/06, é um dos fatores 
que redundou no aumento da população carcerária no Brasil, conforme 
informações do 27º Relatório Global da Organização Human Rights Watch. 
Ainda, de acordo com o mesmo relatório, em 2005 somente 9% dos presos 
no Brasil haviam sido detidos por crimes relacionados às drogas, contudo, 
em 2014, eram 28% (HUMAN RIGHTS WATCH, 2017).

Assim, este cenário problemático também alcança a mulher, fazendo 
com que haja um aumento do número de presas em razão da imputação 
do comércio de entorpecentes. Tal fato, que pode ser observado como 
um fenômeno global, foi relatado pela ONU através do Committee on the 
Elimination of Discrimination against Women (CEDAW):

O Comitê manifesta a sua preocupação com o aumento 
significativo do número de mulheres e meninas na prisão. 
Observa-se que uma grande parte delas foi presa por cometer 
delitos relacionados com o tráfico de drogas, em particular por 
ter transportado drogas (mulas) a pedido de seus parceiros. 
(ONU, 2012, p. 8, tradução nossa).

Desta forma, pode-se sentir que o aumento da população feminina 
involucrada com os crimes de drogas é uma triste realidade no Brasil e 
resultante da política proibicionista implementada nas últimas décadas em 
todo continente americano (OEA, 2014). 
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4. DA SELETIVIDADE DO ENCARCERAMENTO

A relação dos dados do encarceramento feminino, quando mais de 
dois terços das reclusas respondem a procedimentos penais decorrentes das 
leis de drogas, demonstram a dimensão que a equivocada política de drogas 
brasileira implica em tais questões. 

Aliás, em realidade, diversas são as nuances que trazem a mulher para 
esta posição e não somente o sexo, haja vista que, comumente, encontra-se 
em posição desvantajosa na sociedade, a qual fica ainda mais fragilizada em 
razão do contorno seletivo da mulher encarcerada.60

E como visto, o perfil das mulheres presas no Brasil é de pessoa 
vulnerável, já que em sua maioria são jovens, com baixa escolaridade, 
solteiras, negras e condenadas pela prática de crimes relacionadas com a lei 
de drogas.

Diante disso, observa-se um padrão de criminalização em nosso 
país, onde busca-se uma seleção de estereótipos, geralmente advindos das 
classes mais empobrecidas. E tal seletividade, segundo Zafaroni (1991, p. 
130): “permite a catalogação dos criminosos que combinam com a imagem 
que corresponde à descrição fabricada, deixando de fora outros tipos de 
delinquentes”.

Nesta mesma perspectiva, manifesta-se o professor italiano 
Alessandro Baratta ao afirmar que o controle é seletivo e discriminatório:

Em primeiro lugar, a aplicação seletiva das sanções penais 
estigmatizantes e especialmente o cárcere é o momento 
superestrutural e essencial para a manutenção da escola vertical 
da sociedade [...] Em segundo lugar, e esta é uma das funções 
simbólicas da pena, a punição de certos comportamentos ilegais 
serve para cobrir um número mais amplo de comportamentos 
ilegais, que permanecem imunes ao processo de criminalização. 
Desse modo, a aplicação seletiva do direito penal tem como 
resultado colateral a cobertura ideológica desta mesma 
seletividade. (BARATTA, 2016, p. 166).

E tendo em conta as políticas de enfrentamento às drogas relacionadas 
com o sistema punitivo que seleciona seus integrantes, observa-se a 
realização de um controle social através da prisão. Nesta ideia, expressa 
Vasconcelos (2008, p. 36): 

60 A ideia de interseccionalidade vista como a procura de conciliar as demandas de gênero 
com as de outras minorias, considerando classe social, raça, orientação sexual, deficiência 
física, estando entre suas principais autoras a norte-americana Kimberly Cranshaw.
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O aumento massivo da utilização do encarceramento enquanto 
mecanismo de controle social e separação é consequência direta 
do fato de haver novos amplos setores sociais que são vistos 
como uma ameaça à ordem social. Sua expulsão forçada do meio 
social pelo encarceramento é verificada como uma forma eficaz 
de neutralizar a ansiedade pública provocada por essa ameaça. O 
cárcere não representa apenas imobilização, mas principalmente 
a expulsão: ele significa uma prolongada ou mesmo, e muito 
provavelmente, definitiva exclusão social.

E desta seletividade exercida pelo sistema penal, observa-se que a 
atual lei de drogas ao incriminar o usuário de entorpecentes não cominou pena 
restritiva da liberdade; ao passo que recrudesceu a punição aos traficantes 
de drogas, com apenamento de reclusão entre cinco e quinze anos.

Contudo, na disposição dos artigos 28 (consumo) e 33 (tráfico) 
o legislador repetiu os verbos nucleares da ação daquele que consome 
substâncias entorpecentes da conduta daquele que a comercializa, deixando 
então a cargo do intérprete a diferenciação entre o usuário e o traficante. 

Assim, o legislador ordinário estabeleceu no art. 28, § 2º, da Lei de 
Drogas, um critério subjetivo para determinar quem é usuário ou traficante:

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo 
pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância 
apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a 
ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta 
e aos antecedentes do agente.

Tais balizas estabelecidas são bastante seletivas, haja vista que 
ao mencionar o local da infração e as circunstâncias sociais e pessoais 
do agente, o legislador acaba por indicar o crime de tráfico de drogas às 
camadas menos favorecidas. 

Ainda sobre a Seletividade trazida pela legislação de drogas Machado 
(2010), expõe:

Neste sentido, se uma pessoa da classe média, num bairro também 
de classe média, for encontrada com determinada quantidade de 
droga, poderá ser mais facilmente identificada como usuário (e, 
portanto, não será submetida à prisão) do que um pobre, com a 
mesma quantidade de droga, em seu bairro carente.

Por igual, registra Andrade (2003, p. 52) que a clientela penal 
“geralmente é composta por pessoas pertencentes a níveis sociais mais 
baixos”, e segundo a autora, isso é resultado de um sistema seletivo e 
desigual:
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A clientela do sistema penal é composta, ‘regularmente’, em 
todos os lugares do mundo, por pessoas pertencentes aos mais 
baixos estratos sociais” e, conclui, que isso “é resultado de um 
processo de criminalização altamente e seletivo e desigual de 
‘pessoas’ dentro da população total, às quais se qualifica como 
criminosos. (ANDRADE, 2003, p. 52)

Assim, os critérios abertos e marcadamente seletivos da legislação 
dão margem à reprodução de preconceitos sociais e raciais, determinando 
com que muitos usuários de drogas, oriundos das classes menos favorecidas, 
sejam apontados como traficantes de drogas em situações que deveriam ser 
caracterizadas como de uso.

5. A SELETIVIDADE PENAL VISTA SOB A LENTE DA TEORIA CRÍTICA 

DOS DIREITOS HUMANOS DE JOAQUIM HERRERA FLORES.

Em seu livro A reinvenção dos Direitos Humanos, Herrera Flores 
propõe, em síntese, o redimensionamento da visão clássica dos Direitos 
Humanos, projetando que a concepção humanística seja materialista, ou seja, 
atrelada à realidade material dos indivíduos, isto é, imbuída nos fenômenos 
da realidade cotidiana das massas. A proposta enseja a se repensar os 
fenômenos em crise da realidade humana como, por exemplo, o objeto de 
estudo do presente artigo.

Neste ponto, o autor ressalta a importância de se repensar novas 
perspectivas “[...] dos direitos como processos institucionais e sociais que 
possibilitem a abertura e a consolidação de espaços de luta pela dignidade 
humana”. (Flores, 2009, p. 21). Esta luta pela dignidade humana não pode 
se fechar nas “armadilhas dos direitos”), tal como se apresenta na ótica 
do positivismo clássico que supõe que somente a garantia jurídica formal 
engendra o acesso e a consumação do direito em si, assim é preciso deixar 
espaços abertos de luta pela dignidade. 

A proposta de Herrera Flores logicamente que se trata de tema 
complexo, ainda mais tendo em vista a problemática do mundo capitalista 
após a queda do muro de Berlim no inicio dos anos noventa. A nova tendência 
política, jurídica, econômica e axiológica do mundo capitalista se centra 
em categorias predominantemente de mercado, ou seja, liberais, voltadas 
prioritariamente ao mercado mundial e a produção das mercadorias. 

E ciente desta complexa relação social humana, Herrera Flores 
interpreta este processo rejeitando a posição dominante que alega que o 
problema acerca dos direitos humanos é que eles se encontram “postos”, a 
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tarefa então do Direito, da filosofia e da política seria de fato implementá-los, 
ou efetivá-los. (FLORES, 2009).   

Partindo desta constatação, o autor particulariza este tema em três 
níveis que esquematicamente se desdobram em outras frentes de luta. A 
primeira forma vai se caracterizar pela busca humana à satisfação de elementos 
materiais e imateriais, ou seja, o acesso aos bens; a segunda forma constata 
que a cultura capitalista distribui desigualmente o acesso a estes bens, todo 
o esforço humano, portanto, deve levar em conta uma melhor distribuição 
destes bens; por fim, destaca que um dos objetivos fundamentais desta luta 
seria a luta pela dignidade da vida humana, uma luta por melhores condições 
de vida, ressaltando ainda que acontecimentos históricos de formação do 
sistema capitalista atual surrupiaram a dignidade de povos e importantes 
elementos culturais dos povos originários. (FLORES, 2009). 

A síntese da proposta de Herrera Flores é de fato um conjunto de 
lutas pela dignidade, uma série de lutas humanas que estejam vinculadas 
ao acesso aos bens, a distribuição adequada a estes bens necessários a uma 
vida digna. 

Em continuidade, o autor elenca quatro condições e quatro deveres 
básicos para a teoria realista e crítica dos direitos humanos. Em relação às 
quatro condições: a primeira condição é ter em mente uma posição realista, 
crítica, com predisposição positiva (otimista), consciente dos obstáculos e 
dificuldades, mas que rejeita uma atitude pessimista, pois esta atitude leva a 
impotência da ação; a segunda condição é ter em mente que o pensamento 
crítico é um pensamento de combate, com vista a mobilização, com a adoção 
de uma linguagem que supere o politicamente correto, mobilizando lutas e 
combates contra as violações dos direitos humanos dos povos; a terceira 
condição informa que o pensamento crítico surge em e para coletividades 
determinadas, no qual, tais coletividades precisam deste pensamento para 
pensarem em uma visão alternativa de mundo, sendo tal visão, uma segurança 
na luta pela dignidade, desta forma, Flores, citando Boltansky Chiapello 
afirma que é preciso unir a crítica social à crítica artística e cultural, criticando 
o formalismo jurídico e revendo as definições jurídicas para melhor tratar do 
bem comum; a última condição Flores trata de ressaltar que o pensamento 
crítico demanda uma crítica rigorosa ao sistema dominante, que não nega 
em absoluto a realidade atual, mas que despreza o seu lado negativo e 
exploratório, um pensamento crítico que deixe aberta a capacidade humana 
de indignação, um pensamento que deixa escombros, mas não se sobrepõe 
aos escombros, passa pelos caminhos deixados por eles. (FLORES, 2009). 

No que concerne aos deveres básicos Flores menciona cinco deles, 
ressaltando que tais deveres não devem ser colonialistas e universalistas (no 
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sentido tradicional), mas que articulem junto com as condições mencionadas 
acima uma luta humana pela dignidade. O primeiro dever consiste no 
reconhecimento de que somos humanos e temos cultura, o que nos permite 
reagir culturalmente; o segundo é o respeito, sendo este importante, pois 
possibilita a capacidade de perceber quais aqueles que estão na condição 
de privilégio e aqueles que estão na condição de exploração; o terceiro é a 
reciprocidade que permite o entendimento de devolver aquilo que tomamos, 
ou aquilo que nos dá privilégio; em quarto lugar a responsabilidade de 
exigir responsabilidades daqueles que tomam e saqueiam a vida de algumas 
pessoas; em quinto, a redistribuição que satisfaça as condições primárias de 
vida e garanta as secundárias, que são condições dignas de vida, na qual a 
lógica neoliberal de mercado não viole; o autor entende que somente desta 
forma pode se pensar numa nova cultura dos direitos humanos, que tenha 
em mente a abertura e não o fechamento da ação social. (FLORES, 2009). 
Tal abertura deve ser tripla: abertura epistemológica, abertura intercultural 
e abertura política, desta forma, o autor pontua que este é o único caminho 
para uma nova cultura dos direitos, que venha a ativar e atualizar a esperança 
da ação humana que luta pela dignidade. (FLORES, 2009). 

Ao regressar os olhos para a situação do sistema penal, da legislação 
penal e dos aprisionamentos, do aumento da população carcerária feminina 
tanto no Brasil como no mundo, a situação de seletividade do sistema 
penal, principalmente em relação às pessoas pobres e negras, remonta a 
importância de se repensar as próprias estruturas penais do modo capitalista 
de produção. 

Uma observação do Direito Penal (e do sistema penal em si) partindo 
de uma compreensão clássica, hegemônica, calcada em ideias autoritárias e 
seletivas permite perceber um nítido controle social exercido por intermédio 
desta disciplina, vale dizer, uma estratégia de limitação e reprodução dos 
valores consagrados pela ideologia dominante61. (ASSIS E WERMUTH, 2015).

As ideias de Flores se encontram naquilo que pode ser rotulado como 
anti-hegemônico, como crítica a ideologia dominante, formal, positivista, 
eurocêntrica, enfim, uma crítica a forma de se entender, positivar, ou aplicar 
as próprias definições jurídicas dos direitos humanos. Assim, em linhas 
gerais, Herrera Flores (2009) afirma que os direitos humanos podem ser 
compreendidos como uma ideia de resistência, uma vez que ali se manifestam 
lutas pela afirmação da dignidade humana.

Desta maneira, a teoria crítica herrerista busca compreender a 
desigual distribuição hierárquica dos direitos humanos e da satisfação 

61 A ideologia dominante atual é a liberal. 
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material de bens que possam promover uma vida digna para todos na 
sociedade. (FLORES, 2009).

Neste diapasão, observa-se que a seletividade penal não é apenas 
um problema, algo a ser simplesmente corrigido, mas sim uma estrutura 
que representa a própria matriz do sistema, tornando-o viável e que somente 
pode ser corrigido através de um remédio. E conforme aponta Herrera Flores 
(2009), tal transformação da sociedade se daria através de processos que 
possibilitam a abertura entre as diferenças culturais, bem como a consolidação 
de espaços de luta pela dignidade humana.

Em uma cultura prioritariamente liberal burguesa, centrada em 
princípios de utilidade, a vida humana perde seu sentido de dignidade, é 
calculada e projetada em termos de produtividade, de função, de adequação, 
em suma, de uma espécie de solvência, ou seja, um sujeito que consegue 
se ajustar a realidade concorrencial do capitalismo atual, e nesse cenário, 
obtêm sucesso na sua luta por sobrevivência no espaço mercantil. Mas esta 
luta privada por solvência despreza a distribuição adequada das condições 
dignas das pessoas, um crime, um criminoso, é considerado um sujeito 
anômalo, inadequado, não cumpridor do pacto social liberal burguês, logo 
deve ser descartado ou deslocado pelos aparatos de controle social do 
sistema penal.

Podemos observar este controle social a partir dos dados relativos 
ao encarceramento feminino, e da discussão sobre a política de drogas62 
implementada no Brasil, bem como a sua faceta seletiva em relação à 
camada menos favorecida, que o controle penal na sistemática das drogas 
é excludente e gerou um aumento na população carcerária. Ademais, 
é possível afirmar que o Estado, ao tratar de tema tão complexo como a 
questão das drogas, como caso de polícia, deixa de implementar medidas 
eficazes para a sua prevenção, fato que culmina com a penalização social 
dos menos favorecidos, seja um por um Estado ineficiente, seja por uma 
legislação tendenciosa e subjetiva.

E no tocante ao encarceramento feminino, pode-se dizer que a sua 
maior vulnerabilidade (social e racial) faz com que a mulher sofra com maior 
intensidade os efeitos da ineficiência estatal, o que pode ser demonstrado a 
partir dos dados angariados ao longo do trabalho.

62 Em relação ao tema da política de combate as drogas, adotada tanto pelo Brasil, como por 
muitos países do mundo, tal tema transcende somente ao direito, é notadamente vinculado 
a interesse industrial de setores que lucram suntuosamente com a venda de armas e com 
a criminalização das drogas, logicamente, que tendo por debaixo dos panos um interesse 
econômico, a legislação penal deve por lógica e influência de setores armamentistas, vender 
a ideia de crime para o tráfico. 



174 175

DIREITOS FUNDAMENTAIS E ESTADO: Tomo II

Sendo assim, somente uma visão reivindicatória de luta pelos direitos 
humanos, compreendido como os processos de lutas sociais, poderão ser 
capazes de alterar o entendimento e a ideia de seletividade penal hoje 
incutida em nossa legislação anti-drogas.

E derradeiramente, aliando-se a isso tudo, uma premente necessidade 
de se fomentar políticas públicas voltadas à prevenção e ao enfrentamento 
às drogas, além de ser de extrema importância uma revisão legislativa sobre 
tal temática.
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1. INTRODUÇÃO 

O artigo busca problematizar, a partir do acréscimo da qualificadora 
do feminicídio ao artigo 121 do Decreto-lei 2.848 de 1940 (Código Penal) 
por meio da Lei n. 13.104, de 9 de março de 2015, a ideia legislativa 73.169 
de 2017, que justamente propõe a revogação da qualificadora mencionada.

No contexto brasileiro, ideias legislativas são propostas de 
criação, revogação ou alterações de legislação através da plataforma 
e-cidadania, que ao receber 20 mil apoios no período de quatro meses, 
são encaminhadas para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (CDH) e formalizadas como Sugestões Legislativas, nos 
termos do art. 6º, parágrafo único, da Resolução nº 19 de 2015 e do art. 
102-E do Regimento Interno do Senado. Na CDH, as Ideias Legislativas 
são debatidas pelos senadores e ao final recebem parecer determinando 
o arquivamento ou prosseguimento legislativo

Sendo assim, de forma específica, o objetivo do artigo remete 
a verificação da proposta revogatória que propõe “a extinção do termo 
feminicídio e agravante para qualquer crime passional (sic)”, sob dois 
aspectos: o primeiro de que efetivamente a qualificadora do feminicídio 
viola o princípio constitucional da igualdade e o segundo de que a proposta 
revogatória perpetua o ideário de dominação patriarcal que relegou às 
mulheres uma condição objetificada em virtude das construções sociais 
de gênero.

A abordagem utilizada ocorrerá de forma a relacionar gênero, 
patriarcado e a violência contra a mulher com a vigência da qualificadora 
do feminicídio. Para tanto, inicialmente, é necessário discorrer acerca da 
abrangência da alteração legislativa em relação à definição da vítima em 
virtude das expressões “condição do sexo feminino” e “condição de mulher”, 
as quais caracterizam amplitude de conceito se relacionadas ao sexo biológico 
e ao gênero, e, posteriormente apresentar as possíveis contradições no 
campo jurídico no âmbito da qualificadora mencionada.

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental, com o propósito 
de demonstrar que existem argumentos que sustentam os dois aspectos 
acima citados, mas que, igualmente, permite concluir que a proposta de 
eliminação da qualificadora não leva em consideração o processo histórico da 
luta feminista no combate à violência de gênero. Sobre tal desconsideração 
convém ressaltar que a lei n. 11.340/2006, conhecida como “Lei Maria 
da Penha”, como a primeira legislação específica que objetivamente trata 
de aspectos criminais afetos à violência contra a mulher, ainda encontra 
resistência no âmbito jurídico no que tange a aplicação de medidas previstas 
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para proteção da mulher em situação de violência na conjuntura prevista na 
mencionada lei.

Além disso, ignorar a luta feminista na busca por igualdade também 
tem como consequência o entendimento errôneo encampado por parcela 
da sociedade de que tal luta visa à busca por privilégios. É de se salientar 
que o processo histórico de desigualdade de gênero pode ser verificada 
pela prática de violência contra a mulher, que trouxe ao Brasil, no ano de 
2015, a 5ª posição no ranking mundial entre os países com maior índice 
de homicídios de mulheres dentre 83 países, segundo o Mapa da Violência 
2015 (Cebela/Flacso), ainda que não se tenha números exatos que indiquem 
quantos ocorreram em situações amparadas pela alteração legal produzida 
pela lei n. 13.104, de 2015, no que se refere ao homicídio doloso praticado 
“contra mulher por razões da condição de sexo feminino” (BRASIL, 2015).

Considerando o objetivo delimitado e a breve contextualização 
temática apresentada, os tópicos sequentes tratam dos dois aspectos centrais 
ao debate, inicialmente anunciados.

2. GÊNERO, PATRIARCADO E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: 

APROXIMAÇÕES AO TEMA DO FEMINICÍDIO

Compreender o significado de expressões que incutem a pessoas 
o pertencimento a certa categoria transcende a simples ideia do que 
aparentemente possam significar, na medida em que a concepção de 
determinadas palavras pode trazer um processo de construção que supera 
determinismos aparentes, como, por exemplo, sexo biológico e gênero.

No âmbito da discussão acerca da qualificadora do feminicídio, 
tal compreensão se mostra necessária em virtude de, em um primeiro 
momento, entender a nova figura do crime de homicídio doloso em relação 
à configuração descritiva do tipo penal que qualificou a conduta homicida 
praticada contra a mulher “por razões da condição do sexo feminino” (art. 
121, inciso VI do Código Penal) e quando traz norma explicativa em relação à 
“condição de sexo feminino” (art. 121, §2º- A do Código Penal), determinando 
duas situações específicas para sua caracterização: ser praticado no âmbito 
da violência doméstica e familiar (art. 121, § 2º-A, inciso I do Código Penal) 
ou por menosprezo ou discriminação da condição de mulher (art. 121, § 2º-
A, inciso II do Código Penal), excluindo qualquer crime de homicídio doloso 
cuja vítima seja mulher e que não tenha ocorrido nestas duas circunstâncias.

Em um segundo momento, tudo que se relaciona à condição de 
mulher, seja por determinação biológica ou por construção social, é objeto 
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de processos opressivos patriarcais, devendo receber compreensível e 
necessária proteção estatal, por meio de políticas públicas direcionadas 
a coibir a violência contra as mulheres ou mesmo pela criminalização de 
determinadas condutas, quando praticadas contra mulheres por razões da 
condição de sexo feminino.

Tendo em vista o debate em questão, a denominada “condição de sexo 
feminino” por ser problematizada com base em determinada classificação 
“sexo e gênero” na interface com demandas dos movimentos feministas. 
Segundo Joana Pedro (2005, p.78), os movimentos feministas e de mulheres 
passaram a utilizar o termo “gênero” a partir da década de 1980, com o 
objetivo de reforçar que os comportamentos de homens e de mulheres não 
eram dependentes do “sexo” como questão biológica, mas eram definidos 
pelo “gênero” e, portanto, ligadas à cultura. 

Não obstante, a definição do termo “gênero” implica uma construção 
não estática como pode ser a definição dicotômica de sexo biológico 
(feminino ou masculino), “sendo a primeira como normatividade feminina 
construída sobre o sexo como fato anatômico; a segunda direção relacionada 
à normatividade feminina que, compreendida como o gênero, faz parte 
de um sistema social que divide o espaço entre homens e mulheres, e 
a terceira direção como parâmetro científico nas ciências sociais” (BEDIA, 
2014, p. 9-10).

Por sua vez, Joan Scott (1995, p.86) propõe uma definição de 
gênero que apresenta duas partes: o gênero “é um elemento constitutivo 
de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos” e 
“gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder”, 
enquanto Beauvoir (2015, p. 13) refere que “ninguém nasce mulher; torna-
se mulher”, numa crítica ao determinismo biológico que classifica mulheres 
em virtude de sexo biológico.

A discussão sobre o que deve ser compreendido como “condição de 
sexo feminino” e “condição de mulher”, possivelmente, implica considerar 
casos específicos, uma vez que, como dito, gênero e sexo biológico são 
termos distintos. Assim, um indivíduo que não é do sexo biológico feminino 
pode se reconhecer na condição de mulher, devendo ser amparado pelo 
que a legislação prevê. Consequentemente, compreende-se que a condição 
de mulher preconizada na alteração legislativa transcende a determinação 
biológica (sexo biológico) e implica se reconhecer como tal por meio de uma 
construção pessoal e interativa com as relações sociais constituídas pelo 
próprio sujeito.

Portanto, quando a alteração legislativa trouxe tais expressões, 
é possível interpretar que o legislador pretendeu definir como vítima não 



182 183

DIREITOS FUNDAMENTAIS E ESTADO: Tomo II

apenas a detentora do sexo biológico feminino, mas considerar também a 
identidade de gênero, que pode não corresponder à classificação sexual65. 
Entretanto, posições sociais de homens e mulheres ainda são historicamente 
definidas pelo sexo biológico, competindo a cada um/uma funções pré-
determinadas que contribuem para solidificar e fomentar desigualdades de 
gênero, as quais, embora combatidas no plano normativo-formal, no plano 
material são reproduzidas.

As posições pré-definidas incutem a ideia de que existe uma relação 
natural de desigualdade, de modo que sendo o homem (macho) mais 
forte fisicamente, também é detentor de maior poder nas relações sociais, 
competindo à mulher (fêmea) papel secundário e de submissão nestas 
mesmas relações:

Ao homem sempre coube o espaço público. A mulher foi confinada ao 
limite do lar, com o dever de cuidado do marido e dos filhos. Isso ensejou 
a formação de dois mundos: um de dominação, externo, produtor; outro 
de submissão, interno e reprodutor. A essa distinção estão associados 
os papéis ideais dos homens e das mulheres. Ele provendo a família 
e ela cuidando do lar, cada um desempenhando a sua função. (DIAS; 
REINHEIMER, 2011, p.195).

 
Esta relação de submissão feminina, em que o homem possui uma 

posição de maior relevância, nomina-se como patriarcado e, para Bedía 
(2014, p.11-12) “[...] se assenta em um sistema de pactos entre os varões, a 
partir do qual se assegura a hegemonia sobre as mulheres [...]”, avalizando a 
continuidade por meio de práticas implícitas e explícitas repassadas geração 
após geração, o que acaba por perpetuar o ideário de dominação masculina:

[...] Todo sistema de dominação, para sê-lo e para reproduzir 
sua hegemonia, deve ter a força e o poder suficiente para 
produzir as definições sociais. Em outros termos, os sistemas 
de dominação o são porque os dominadores possuem o poder 
da heterodesignação sobre os dominados, o da autodesignação 
sobre si mesmos e o da designação sobre as realidades práticas 
e simbólicas sobre as quais se assenta seu domínio. 
Dito em outras palavras, o patriarcado é um sistema de domínio 
dos varões sobre as mulheres, cuja trama está organizada em 
torno a esse objetivo. As sociedades patriarcais estão articuladas 
de forma tal que sua rede simbólica e todas suas estruturas 
sociais têm como finalidade reproduzir esse sistema social. [...] 
(BEDÍA, 2014, p. 11-12).

65 Como exemplo de tal compreensão, no mês de novembro de 2016, a 3ª Vara do Tribunal 
do Júri do Foro da cidade de São Paulo recebeu denúncia proposta pelo Ministério Público 
do Estado de São Paulo ante a prática do crime de “feminicídio” que teve como vítima uma 
mulher transexual.
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A par das mudanças naturais nas relações sociais decorrentes de 
processos emancipatórios e que frequentemente encontram resistência, 
principalmente quando se trata da autonomia da mulher, surgem conflitos 
decorrentes deste movimento de ruptura hierárquica (homem x mulher). Para 
Dias e Reinheimer (2011, p. 196) “[...] em geral, cada um dos envolvidos usa 
suas armas: eles, os músculos; elas, as lágrimas. As mulheres, por evidente, 
levam a pior, tornando-se vítimas da violência masculina”.

Os conflitos ocorrem tanto nas relações afetivas quanto em razão do 
gênero, mas em ambas as situações a condição feminina, de ser uma mulher 
e, sob o viés patriarcal desta condição ser passível de dominação, acarreta 
motivação para a prática de violência. Bandeira (2015, p. 455) menciona que 
os estudos feministas indicam o patriarcado como pilar da violência de gênero 
e, de modo correlato, a posição de dominação simbólica masculina, embora 
existam outros elementos que compõem essencialmente essa dinâmica:

a. a hegemonia do poder masculino, que permeia as relações 
entre homens e mulheres;
b. a condição de subalternidade feminina, baseada na hierarquia 
de gênero;
c. a reprodução das imagens de homem e mulher e dos papéis 
a ambos atribuídos por meio da construção social da violência;
d. a existência disseminada e, ao mesmo tempo, invisibilizada 
das violências nas relações familiares e sociais; e
e. a presença das dissimetrias organizadoras das normas e regras 
sociais em relação aos comportamentos de homens e mulheres.

Com fundamento nesta situação, cuja ocorrência não se resume ao 
Brasil, mas sim em praticamente todos os países aos quais se têm acesso 
à informação, a Organização das Nações Unidas (ONU), na Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, 
concluída na cidade de Belém do Pará em 9 de junho de 199466, definiu, no 
artigo 1º, o conceito de violência contra a mulher: 

Para efeitos desta Convenção, entender-se-á por violência contra 
a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause 
morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, 
tanto na esfera pública como na esfera privada.

Vê-se na definição citada que a violência contra a mulher remete 
a um conjunto de ações que, praticadas de forma isolada ou de forma 

66 A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, 
concluída em Belém do Pará, em 9 de junho de 1994, foi promulgada no Brasil através do 
Decreto n. 1973, de 1º de agosto de 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/decreto/1996/d1973.htm>. Acesso em: 05 mai.2018.
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conjunta, envolvem a violência física e psicológica, perpetua o ciclo de 
dominação patriarcal, culminando, por vezes, na ocorrência do que a lei n. 
13.104 de 2015, que alterou o art. 121 do Decreto-lei 2848 de 1940 (Código 
Penal), nominou como feminicídio, além da inclusão desta figura homicida 
qualificada no rol dos crimes hediondos.

Portanto, o feminicídio é a morte violenta, não acidental e não 
ocasional de uma mulher em decorrência justamente da sua 
condição de gênero - ser mulher - em uma sociedade patriarcal, 
machista, sexista e misógina. É a forma mais extrema de 
violência praticada contra uma mulher e revela um conjunto de 
vulnerabilidades sofridas ao longo da vida. (GOMES, 2015, p. 193).

O processo legislativo de alteração do Código Penal se findou 
justamente no ano de 2015, ano em que o Brasil obteve a 5ª posição no 
ranking mundial entre os países com maior índice de homicídios femininos 
dentre 83 países, segundo o Mapa da Violência 2015 (Cebela/Flacso), do que 
não se pode afirmar serem absolutos os números em virtude da ausência de 
mecanismos eficientes no âmbito da segurança pública que impliquem em 
números corretos.

Em uma sociedade fortemente moldada sob a orientação patriarcal, 
não causa surpresa a discussão acerca da constitucionalidade da qualificadora, 
inclusive com argumentos relativos à busca de privilégios pelas mulheres, 
quando na verdade a busca remete a igualdade entre homens e mulheres não 
apenas sob o aspecto formal, mas principalmente sob o aspecto material.

3. A QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO (ART. 121, §2º, INCISO VI DO 

CÓDIGO PENAL) VERSUS A IDEIA LEGISLATIVA 73.169 DE 2017: DO 

CAMPO JURÍDICO E DAS CONTRADIÇÕES

A apresentação de um projeto de lei, sua análise, aprovação ou mesmo 
alteração legal na casa legislativa competente, principalmente quando se 
trata de matéria afeta a grupos minoritários, socialmente vulneráveis ou 
que historicamente foram submetidos a processos opressivos, em regra não 
possui como marco temporal a data do protocolo formal que desencadeia o 
processo legislativo de análise.

A depender da matéria tratada, pode-se falar em décadas de atuação 
de movimentos sociais que trazem em seu bojo a luta por direitos, estando a 
matéria discutida sujeita a legisladores que encampem a luta e, principalmente, 
o momento político adequado para submissão legislativa da pretensão.
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No âmbito da luta feminista, a partir da segunda metade do 
século XX verificou-se o surgimento de ações direcionadas não apenas 
ao confronto com o Estado, mas também articulação no sentido de 
conquista de direitos e políticas públicas, processo que recebe o nome 
de advocacy feminista:

No Brasil, a existência de organizações e movimentos de 
mulheres possibilitou a constituição de um sujeito coletivo 
que alargou o campo democrático. Esse novo sujeito coletivo 
tem sido capaz de advogar pelo acesso e pela inovação na 
constituição de direitos; de articular-se com outros movimentos 
sociais, na construção de uma cidadania cada vez mais inclusiva 
e respeitadora das diferenças; de imprimir novos paradigmas 
políticos e culturais e de monitorar o Estado e a sociedade no que 
diz respeito à compatibilidade entre as declarações de direitos e 
a sua efetividade. (BASTERD, 2011, p. 13-14).

Não diferente, no curso de apresentação, análise e aprovação do 
projeto de lei 8.305 de 2014, origem da Lei 13.104 de 2015, vislumbrou-se 
mais um resultado de processo de advocacy feminista, que teve como maior 
expoente a anterior aprovação e vigência da Lei 11.340 de 2006 (Lei Maria 
da Penha), processo também referido por Bandeira (2014, p. 451):

A atuação da militância feminista e as reivindicações dos 
movimentos sociais criaram as condições históricas, políticas e 
culturais necessárias ao reconhecimento da legitimidade e da 
gravidade da questão, conferindo novos contornos às políticas 
públicas.

Em termos gerais, a lei 13.104 de 2015 trouxe ao art. 121 do Decreto-
lei 2848 de 1940 (Código Penal) alterações substanciais, acrescentando 
o parágrafo 2º, inciso VI, que prevê a figura do feminicídio, com pena de 
reclusão de doze até trinta anos se o homicídio doloso for praticado contra 
mulher por razões da condição do sexo feminino, dentre outras alterações.

O acréscimo legislativo incutiu também ao art. 121 do Código Penal 
normatização explicativa no parágrafo 2º-A, prescrevendo que se considera 
que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência 
doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à condição de mulher, 
além de causas especiais de aumento de pena no parágrafo 7º, finalizando 
com a alteração da Lei 8.072 de 1990 (Lei dos crimes hediondos).

A normatização explicativa avoca duas situações que refletem de 
forma mais evidente o sistema de dominação patriarcal e a necessidade de 
normas punitivas, na medida em que as relações domésticas e familiares, 
ainda, apresentam o homem como o detentor do poder de decisão e 
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legitimado para atuar quando algo não corresponde a aquilo que deseja, 
e, principalmente, quando rebaixa a mulher a uma condição objetificada 
e de desigualdade.

Também, não se ignora a discussão sobre a vigência da qualificadora 
tratar-se de expoente do direito penal simbólico ou, como refere Karan 
(2015) explicitamente, os paradoxais desejos punitivos de ativistas e 
movimentos feministas:

Ativistas e movimentos feministas, como outros ativistas e 
movimentos de direitos humanos, argumentam que as leis penais 
criminalizadoras têm uma natureza simbólica e uma função 
comunicadora de que determinadas condutas não são socialmente 
aceitáveis ou são publicamente condenáveis. Não parecem perceber 
ou talvez não se importem com o fato de que leis ou quaisquer 
outras manifestações simbólicas – como explicita o próprio adjetivo 
‘simbólico’ – não têm efeitos reais. Leis simbólicas não tocam nas 
origens, nas estruturas e nos mecanismos produtores de qualquer 
problema social. (KARAN, 2015).

Ainda que não seja o cerne da discussão e contrário ao argumento 
supra, Gomes (2015, p. 199) refere que “[...] a judicialização pode ser 
entendida como um processo no exercício de garantias constitucionais e 
não um controle estatal”, na medida em que a quebra do ciclo de violência 
contra a mulher fundado no ideário de dominação patriarcal passa por 
uma série de medidas que transita pela tipificação penal de determinadas 
condutas, in casu, a tipificação da figura homicida dolosa qualificada quando 
praticada contra mulher no âmbito da violência doméstica e familiar ou por 
menosprezo ou discriminação da condição de mulher.

Deste modo, no período compreendido entre 8 de maio de 2017 e 
31 de agosto do mesmo ano, restou proposto junto ao Senado Federal pelo 
cidadão Felipe Medina, a ideia legislativa 73.169 de 2017, posteriormente 
transformada na Sugestão n. 44 de 2017, a qual propôs a “extinção do termo 
feminicídio e agravante para qualquer crime passional (sic)”, com a seguinte 
justificativa, com grafia original:

O feminicídio, cuja lei foi sancionada como se as mulheres 
morressem por serem mulheres é um termo totalmente infundado 
que fere o princípio de igualdade constitucional. Qualquer crime 
contra qualquer pessoa em função de violência passional deve 
ter o agravante de crime hediondo.
Não temos lesbicocídio, gaycídio, masculinicidio, muito embora, 
mesmo que possivelmente menos frequentes crimes passionais 
ocorrem em todos os gêneros e tipos de relação. Portanto 
pedimos a retirada desse termo “feminicídio” e inclua-se o 
agravante hediondo para qualquer crime por motivos passionais.
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A análise da ideia legislativa proposta, malgrado a falta de 
fundamentação lógica e a imprecisão de termos utilizada pelo autor, 
remete inicialmente quanto a eventual violação do princípio da igualdade 
(ou isonomia), previsto no art. 5º, inciso I da Constituição Federal de 1988 
(BRASIL, 1988)67. 

Veja-se que o comando constitucional contém a premissa de 
igualdade formal, o que sob a ótica da relação indivíduo versus indivíduo 
(homem x mulher), induz a ideia de que qualquer norma que não esteja 
constitucionalmente prevista e que traga ao homem ou à mulher suposto 
privilégio sobre o outro, de fato viola o princípio da igualdade. 

Ocorre que a função de um princípio constitucional não é a de 
delimitar estaticamente sua abrangência, mas sim indicar norteadores 
passíveis de interpretação e que, em se falando do princípio da igualdade, 
não se restrinja a sua interpretação sob a ótica meramente formal de sua 
previsão:

Os princípios são normas imediatamente finalísticas, 
primariamente prospectivas e com pretensão de 
complementaridade de parcialidade, para cuja aplicação se 
demanda uma avaliação da correlação entre o estado de coisas a 
ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida como 
necessária à sua promoção. (AVILA, 2013, p. 85).

Segundo Mello (2009, p. 23), “[...] o dever de interpretar um 
princípio de forma não estática deve ser embasado e eleger como critério 
de diferenciação elementos baseados em situações, pessoas e até mesmo 
coisas, entendimento manifestado também por Alexy (2001, p. 410):

A assimetria entre a norma de tratamento igual e a norma de 
tratamento desigual tem como consequência a possibilidade de 
compreender o enunciado geral de igualdade como um princípio 
da igualdade, que prima facie exige um tratamento igual e que 
permite um tratamento desigual apenas se isso for justificado 
por princípios contrapostos.

Assim, quando levamos em consideração que à mulher sempre foi 
relegado espaço de submissão ao homem, resta bastante claro a necessidade 
que permite tratamento desigual na interpretação do princípio da igualdade. 

67 Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;
[...].
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Inegavelmente, a igualdade preconizada pela Constituição de 1988 deve 
principalmente ser analisada sob a ótica material, que na prática significa 
que homens e mulheres, embora detentores dos mesmos direitos (igualdade 
formal), não os exercem de modo igualitário no campo efetivo (igualdade 
material), como se verificou pela posição do Brasil em relação ao índice de 
homicídios femininos. 

Ao trazer a discussão da inconstitucionalidade da qualificadora do 
feminicídio apenas para o campo da igualdade formal, ignora-se o processo 
de construção histórico feminista pautado na luta também por igualdade 
material e no combate à violência de gênero, o que parece ser o amparo 
objetivo da vigência da qualificadora.

Conforme Gomes (2015, p. 194), “[...] para se falar em feminicídio 
é fundamental considerar a condição desigual que homens e mulheres 
vivenciam socialmente, sob pena dos elementos que compõe a ocorrência 
do fenômeno serem desarticulados e compreendidos de maneira totalmente 
desvinculada”, e da ideia legislativa proposta, percebe-se que o autor supõe 
que há igualdade material entre homens e mulheres.

Aliás, esta condição de desconhecimento histórico não pertence apenas 
ao autor da ideia legislativa, visto que recebeu mais de vinte mil apoios em 
curto período de tempo – requisito necessário à análise pelo Senado Federal 
-, mas representa o pensamento de significativa parcela da população, o que 
pode ser verificado, principalmente, em redes sociais por meio de opiniões 
que insistem em relegar à mulher condição objetificada, submissa e desigual 
em relação ao homem, ignorando por completo o processo histórico de 
desigualdade e violência que permeia as relações de gênero.

Não obstante, a ideia legislativa foi rejeitada em sessão realizada no 
dia 14 de dezembro de 2017, em cujo parecer a relatora Senadora Regina 
Souza anotou que a instituição do feminicídio, em nossa legislação penal, 
foi importante vitória do movimento feminista e da luta contra a violência 
doméstica, além de decorrência legal da Convenção Interamericana para 
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda que, do ponto de vista legislativo, vislumbre-se avanços no 
sentido de proteção às mulheres, vide Lei Maria da Penha e mesmo a recente 
vigência da qualificadora do feminicídio nos crimes de homicídio doloso, há 
corrente doutrinária que sustenta a violação do princípio constitucional da 
igualdade nas duas legislações mencionadas, o que ratifica o pensamento 
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de parcela da população que ignora o processo histórico de desigualdade de 
gênero e a necessidade de legislação protetiva e punitiva específica como 
forma de combate da violência contra as mulheres.

De todo modo, ainda que a alteração legislativa traga texto que 
carece de tecnicismo quando menciona as expressões “condição de sexo 
feminino” e “condição de mulher”, ao menos o legislador não categorizou a 
vítima de feminicídio apenas apoiado no sexo biológico.

Do estudo bibliográfico realizado, verifica-se o desconhecimento do 
autor da ideia legislativa 73.169, de 2017, quanto ao processo histórico de 
dominação patriarcal que acarreta índices intoleráveis de violência contra a 
mulher. Este desconhecimento acaba por repercutir de forma equivocada em 
uma análise indivíduo versus indivíduo (homem versus mulher) no que tange 
a qualquer normatização que traga proteção maior às mulheres, induzindo à 
ideia errônea de violação do princípio constitucional da igualdade quando se 
qualificou o crime de homicídio doloso praticado contra mulher em razão de 
menosprezo ou discriminação quanto a esta condição ou mesmo praticado 
no âmbito da violência doméstica e familiar.

Portanto, malgrado a simplicidade da proposta e sua falta objetiva 
de fundamentação argumentativa tanto do ponto de vista jurídico quanto 
histórico, vislumbra-se temerário precedente que ignora a luta feminista pela 
busca de igualdade material e combate à violência de gênero, ainda que a 
ideia legislativa 73.169 (transformada na Sugestão n. 44 de 2017) tenha sido 
rejeitada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do 
Senado Federal no dia 14 de dezembro de 2017.
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INTRODUÇÃO

É possível afirmar que os estudos feministas iniciaram no final do 
século XIX e início do século XX, buscando principalmente o reconhecimento 
do papel da mulher na sociedade. No Brasil, o movimento de mulheres 
também reivindicava à construção de uma sociedade mais igualitária para 
homens e mulheres, pois era latente na sociedade brasileira a exclusão social 
da mulher. O estudo do gênero como categoria analítica só emerge no final 
do século XX, como forma de explicar as desigualdades entre as mulheres e 
os homens, especialmente a persistência destas disparidades.

Além das diferenças entre homens e mulheres, cabe salientar 
as desigualdades entre as próprias mulheres. O sistema de escravidão 
desumanizava as mulheres negras de forma que estas nunca foram vistas 
como o “sexo fraco”, nem remetidas à imagem de esposas e donas de casa. A 
escravidão trouxe consequências devastadoras em termos de dignidade da 
pessoa humana para o povo negro, até mesmo após sua abolição. A extrema 
dificuldade de encontrar um lugar no mercado de trabalho, especialmente 
para mulheres negras, fez com que os únicos espaços acessíveis para esta 
população fossem no âmbito do subemprego. Ainda nesse sentido, notou-
se um ingresso precoce das mulheres negras em uma vida adulta. Meninas 
negras desde cedo tiveram que priorizar o sustento da casa e cuidados 
dos demais membros de sua família em detrimento de outras necessidades 
básicas, como educação.  

Por isso, a importância de desmembrar a universalidade do 
movimento feminista, por reconhecer que entre as mulheres existem 
diferenças determinantes em suas vivências, como ressalta as fases finais 
do movimento feminista, resultando em anseios diferenciados, o que será 
devidamente aprofundado com o estudo da interseccionalidade. 

A base do estudo que engloba as questões de gênero com viés 
interseccional identifica dentro das mais diversas opressões outras várias 
formas de subordinação e opressão que afetam as mulheres, bem como 
analisa as diferenças que resultam em subgrupos diferentes de mulheres, 
atingidas em razão de identidades sociais diversas. A autora Kimberle 
Crenshaw é quem vem nos apresentar o que seria a interseccionalidade e 
como ela se adequa, para compreensão de que há uma um ponto intersecto 
no que diz respeito às opressões, cujo conteúdo precisa ser explorado e 
trazido as margens. 

Assim, em determinadas situações, estão presentes vulnerabilidades 
exclusivas de subgrupos de mulheres, ou que afetam desproporcionalmente 
apenas algumas mulheres, pela presença de fatores diversos de discriminação.
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1. FEMINISMO E A REALIDADE DA MULHER BRASILEIRA

O movimento das mulheres, não é uma luta recente e tampouco está 
perto de terminar. Mulheres de todas as idades, raças, credos, vem lutando 
pelo reconhecimento de sua voz dia pós dia, durante séculos. Reconhecer 
que o feminismo é muito mais que um movimento é fator essencial para a 
introdução ao estudo da luta das mulheres no Brasil, principalmente no que 
tange a discriminação interseccional como viés de estudo. Porém, é preciso 
traçar uma linha histórica para se entender onde a discriminação interseccional 
se relaciona com o feminismo e porque ela é um fator importante de análise 
para a compreensão das violações dos direitos humanos que atingem as 
mulheres, no caso deste estudo, as mulheres negras. 

Primeiramente, ressalta-se que quando contada a história do 
movimento feminista, sempre se destaca o momento em que as mulheres da 
elite começaram sua luta pelos direitos à cidadania, que culminou com o direito 
ao voto. No entanto, há estudos antropológicos que datam movimentos das 
mulheres muito antes disso, lutando para sobreviver à dominação imposta pela 
construção do Estado Moderno. Mulheres negras e indígenas lutaram a finco, 
por anos, para que não tivessem sua identidade apagada diante das novas 
imposições que iam surgindo. A autora Angela Davis muito bem retratou as 
disparidades entre mulheres brancas e negras na luta por direitos: 

Embora tenham colaborado de forma inestimável para a 
campanha antiescravagista, as mulheres brancas quase nunca 
conseguiam compreender a complexidade da situação da mulher 
escrava. As mulheres negras eram mulheres de fato, mas suas 
vivências durante a escravidão — trabalho pesado ao lado de 
seus companheiros, igualdade no interior da família, resistência, 
açoitamento e estupros — as encorajam a desenvolver certos 
traços de personalidade que as diferenciavam da maioria das 
mulheres brancas. (DAVIS, 2016, p. 40)

Portanto, começaremos pelo primeiro momento histórico em que 
houve uma movimentação das mulheres e foram consideradas como sujeito 
político. Entre 1789 e 1799, período da Revolução Francesa, é o primeiro 
marco registrado sobre a luta das mulheres. Neste período, a luta feminina 
visava a participação ativa na vida pública, nos campos da educação, vida 
política e no trabalho. Porém, no Brasil, a manifestação das mulheres de 
forma mais visível só foi começar no século XX, quando foi criado o Partido 
Republicano Feminista, criado pela baiana Leolinda Daltro, e a Associação 
Feminista, de cunho anarquista e que teve fortes influências nas greves 
operárias de 1918 em São Paulo (COSTA, 2005, p. 12).
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Uma importante militante do período que podemos citar é Berta 
Lutz, que segundo Blay, reuniu mulheres da burguesia na luta 
pelo direito ao voto, e inclusive, espalharam panfletos de avião 
sobre o Rio de Janeiro reivindicando o voto feminino no início 
dos anos 20; além disso, deputados federais e senadores foram 
pressionados por elas, chegando suas exigências até o então 
presidente Getúlio Vargas. (LEVATTI, 2011, p. 02-03)

Neste momento inicial as lutas eram voltadas para temas relacionados 
ao direito de voto e à vida pública e durou até o início do século XX. Em 
1832, Nisia Floresta publica o livro “Direitos das Mulheres e Injustiça dos 
Homens”, que foi considerado marco teórico do movimento feminista 
brasileiro, denunciando o mito da superioridade masculina e tratando as 
mulheres como seres capazes de ocupar qualquer cargo de comando. 

O texto ‘clama’ os leitores homens à reflexão sobre a injusta 
condição das mulheres. Para tanto, em tom de desafio, a autora 
sugere que se valerá da razão para debater os costumes, que, 
inquestionáveis, contribuem para enraizar as diferenças sociais 
entre os sexos. (CAMPOI, 2011, p. 14)

Apenas em 1879, por meio do Decreto nº 7.247, as mulheres 
conquistaram o direito de ingressar ao Ensino Superior no Brasil, ainda 
sob forte preconceito para fazê-lo. Em seguida, em 1888, é decretada por 
fim, a Lei de Abolição da Escravidão (Lei Imperial nº 3.333), que extinguiu 
formalmente escravidão, a qual foi considerada o grande marco para a luta 
racial, porém muito questionada por não ter promovido nenhum suporte para 
os ex-escravos que facilitasse a integração na nova sociedade de classes.

O movimento só voltou a tomar força nos anos 1970 quando um 
novo movimento com ideias novas e de grande expansão mundial se deu 
início. O primeiro grupo que se tem notícia foi formado em 1972, sobretudo 
por professoras universitárias. Em 1975, surge o jornal Brasil Mulher, editado 
primeiramente no Paraná e depois transferido para a capital paulista e que 
circulou até 1980. Os meios de comunicação foram uma importante ferramenta 
utilizada pelas feministas para divulgação das temáticas do movimento. 

Segundo Sarti, no Brasil, este processo de modernização 
incorpora também a efervescência cultural de 1968: os novos 
comportamentos afetivos e sexuais, acesso ao recurso das 
terapias psicológicas e da psicanálise, derrota da luta armada 
e sentido da elaboração política e pessoal desta derrota para 
as mulheres, as novas experiências cotidianas que entraram em 
conflito com o padrão tradicional e as hierarquias de gênero, 
e “[...] as marcas de gênero na experiência da tortura, dada 
a forma específica de violência a que foram submetidas as 
mulheres militantes pela repressão, não apenas sexualmente, 
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mas, sobretudo, pela utilização da relação mãe e filhos como 
vulnerabilidade feminina.” (COSTA, 2005, p. 04, apud SARTI, 
1998, p. 02)

Este movimento foi movido por obras de autoras como Simone de 
Beavouir, com o livro “O segundo sexo”, em que se difundiu a ideia proposta 
de que “não se nasce mulher, torna-se”, dando os primeiros passos para a 
noção dos papéis sociais que a sociedade impôs às mulheres. 

A criação cultural do “masculino” e do “feminino” criou a ideia de 
que a mulher tem seu papel voltado para a procriação, portanto ao mundo 
privado, e o homem ao mundo público, reafirmando que ambos possuem 
papeis opostos na sociedade. Esse grupo lutou por reivindicações de direitos 
considerados básicos às mulheres, que como elencaram as autoras Alves e 
Pintaguy, em algumas categorias: Sexualidade e Violência, Saúde, Ideologia, 
Formação Profissional e Mercado de Trabalho (1985, pg. 59). 

Ao final, chegando aos períodos mais atuais das lutas pautadas, o 
feminismo muda mais uma vez de identidade, desta vez com o intuito de 
recuperar algumas falhas que o feminismo até então não conseguiu suprir. 
Foi o primeiro passo para a ideia de interseccionalidade dentro do movimento 
feminista. A teoria de que dentro do feminismo, existiam mulheres diferentes, 
que sofriam por opressões diferentes, foi essencial para a descoberta de que 
o feminismo estava sendo tratado de forma genérica e tornando invisível as 
mulheres que não se adequavam a um feminismo de classe média e branca. 

Foi visto, então, que era preciso ramificar a luta para além de quebrar 
os padrões do patriarcado também desconstruir o conceito de uma mulher 
única, frágil e buscando direitos genéricos, reconhecendo a diversidade 
entre as próprias mulheres e as diferentes opressões que elas sofrem, indo 
além das pautas elencadas pelo movimento e abrindo um leque de práticas 
a serem enfrentadas.

2. INTERSECCIONALIDADE E OS DIVERSOS FEMINISMOS

Com a mudança de face do movimento diante da problemática 
de que havia falhas na sua composição gerando uma outra forma de 
opressão, um conceito novo também foi criado. Kimberlé Crenshaw 
(2002, p.8) trouxe pela primeira vez o conceito de interseccionalidade 
em sua obra, e destaca:
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Gosto de começar mencionando que a interseccionalidade pode 
servir de ponte entre diversas instituições e eventos e entre 
questões de gênero e de raça nos discursos acerca dos direitos 
humanos – uma vez que parte do projeto da interseccionalidade 
visa incluir questões raciais nos debates sobre gênero e direitos 
humanos e incluir questões de gênero nos debates sobre raça e 
direitos humanos. Ele procura também desenvolver uma maior 
proximidade entre diversas instituições

Por fim, entende-se que a interseccionalidade dá enfoque nas 
situações em que dois ou mais eixos de subordinação contribuem na 
construção de situações de exclusão e opressão. Isto significa que tais 
situações são vivenciadas de forma diferenciada por mulheres negras e 
brancas, ou homens negros e brancos. A diferença se acentua quando 
inseridas outras categorias de análise como de classe, geração, regionalidade 
ou orientação sexual, por exemplo. A menção a desigualdades de gênero, 
considerando-se apenas homens e mulheres, torna-se, a partir desta 
perspectiva, bastante simplificador, e não reflete inteiramente o que de fato 
acontece.  (CRENSHAW, 2002)

Neste cenário, autoras como Angela Davis e Judith Butler, surgem 
pontuando problemas em que mulheres negras e do meio LGBTQ+ 
contemplavam e não tinham respaldo dentro do feminismo. Denunciaram, 
então, um feminismo voltado a mulheres brancas e de classe média e que 
não representavam as mulheres em sua totalidade, gerando um novo tipo 
de opressão (DAVIS, 2016). Judith Butler ainda criticou o conceito de mulher 
como sujeito do feminismo, visto que sugeriu a desnaturalização do gênero 
e do modelo binário (MACHADO, 2010).

As pesquisas acadêmicas então começaram a se esforçar pra estender 
e reinterpretar as categorias de diversos discursos teóricos, para que assim 
pudesse se tornar mais visível analiticamente nos âmbitos intelectuais. Logo, 
o compromisso acadêmico foi direcionado à emancipação das mulheres, 
ressaltando o enfoque de que não há só uma posição ideológica feminista, 
há diversas abordagens e perspectivas que precisam ser adotas, assim como 
há grupos diversos, com posturas e ações diferentes (RIBEIRO, 2014, apud 
Harding, 1993, p.7). 

Essa ideia foi difundida posteriormente por várias autoras, tais como 
Audre Lorde, que pontuou em seu livro Sister Outsider, como é necessário 
que haja o reconhecimento de que o que é pautada por uma mulher, não 
contempla em nada o que outras passam:

Como mulheres, alguns de nossos problemas são comuns, 
outros não. Vocês, brancas, temem que seus filhos ao crescer 
se juntem ao patriarcado e testemunhem contra vocês. Nós, 
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em contrapartida, tememos que tirem os nossos filhos de um 
carro e disparem contra eles a queima-roupa, no meio da rua, 
enquanto vocês dão as costas para as razões pelas quais eles 
estão morrendo (LORDE, 1984, p. 119). (Tradução livre)

Portanto, é preciso reconfigurar nossas práticas que contribuem para 
a invisibilidade interseccional. Essas são medidas que podem ser tomadas 
para quebrar a tendência de pensarmos sobre raça e gênero como problemas 
mutuamente exclusivos. É preciso se dar visibilidade quanto ao somatório 
dessas opressões de forma que possamos assim estudar a melhor maneira 
de integrar políticas públicas que possam corrigir a raiz dessa situação que 
insiste em persistir.

3. OS PROBLEMAS DE GÊNERO E RAÇA

Quando se aborda as relações raciais no Brasil, é preciso uma 
compreensão ampla do que foi o período escravocrata e suas marcas 
históricas deixadas através do tempo. No início deste artigo, foi levantada 
a questão de que as mulheres negras e indígenas já lutavam por direitos e 
reconhecimento antes mesmo de este ser considerado como tal. Deste modo, 
é necessário também contar a história da mulher negra desde a escravidão 
e entender como hoje as relações raciais são resquícios da não transição de 
fato da visão escravocrata para o período atual, em especial no que se diz 
respeito às mulheres negras.

Quem primeiro adotou o entendimento de que a escravidão traria 
resquícios que perdurariam pela história, foi Joaquim Nabuco. 

A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica 
nacional do Brasil. Ela espalhou por nossas vastas solidões 
uma grande suavidade (…) povoou-o, como se fosse uma 
religião natural e viva, com seus mitos, suas legendas, seus 
encantamentos, insuflou-lhe sua alma infantil, suas tristezas sem 
pesar, suas lágrimas sem amargor, seu silêncio sem concentração, 
suas alegrias sem causa, sua felicidade sem dia seguinte. (…) 
Quanto a mim, absorvi-a no leite preto que me amamentou; ela 
envolveu-me como uma carícia muda toda a infância (NABUCO, 
1900, p. 216)

Portanto, é sensato destacar que o período escravocrata foi o período 
em que mais desumanizou o povo negro deixando marcas que se perpetuam 
através da história. Essa herança ainda gerou consequências devastadoras 
no que se diz ao reconhecimento das pessoas negras enquanto sujeitos. 
Negou-se durante muito tempo a ideia de que no Brasil a discriminação 
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racial era uma problemática que precisava ser levada em consideração, e, 
portanto, políticas de garantia de igualdade racial foram, por bastante tempo, 
postergadas e negligenciadas.

Neste sentido, a ideia do racismo científico foi a mais gritante delas. 
De acordo com Sueli Carneiro, conceitua-se o racismo científico em: 

Uma das heranças da escravidão foi o racismo científico do século 
XIX, que dotou de suposta cientificidade a divisão da humanidade em 
raças e estabeleceu hierarquia entre elas, conferindo-lhes estatuto de 
superioridade ou inferioridade naturais. Dessas ideias, decorreram e 
se reproduzem as conhecidas desigualdades sociais que vêm sendo 
amplamente divulgadas nos últimos anos no Brasil. (CARNEIRO, 2011)

Essa ideia de uma raça ser superior a outra se difundiu no século XIX 
e continuou velada de diversas formas no pensamento tanto da população 
em geral, como dos historiadores, pesquisadores e pensadores da época. 
Foi então negada a percepção de que havia uma história do povo negro que 
precisava ser contada em sua perspectiva. 

Passou a ser necessário, por fim, compreender por que no Brasil, 
um país racista e desigual, principalmente em relação aos outros países 
que tiveram em seu histórico um período de escravidão, as questões raciais 
foram tão silenciadas no que se diz respeito a sua parte teórica e prática. 

Em 1981, época da explosão de produções teóricas nos Estados 
Unidos, surgiram grandes críticas ao etnocentrismo das feministas brancas 
que se concentraram no estudo entre as relações de mulheres e homens, e 
esqueceram de se posicionar quanto as demais especificidades da categoria 
de gênero. A crítica estava inteiramente ligada nas tendências individuais e 
liberais das produções femininas e queria trazer novas formas de se teorizar 
o feminismo (AZEREDO, 1994, p. 4)

Por outro lado, no mesmo período, o Brasil também publicou diversas 
produções femininas que buscavam teorizar o feminismo dando, além disso, 
uma perspectiva de classe. No entanto, em nenhum momento a categoria 
de raça aparece nessas publicações como uma categoria importante nas 
relações de gênero. A parcialidade no estudo das relações de gênero e raça, 
é o principal ponto a ser levantado. Não há interesse em incluir as mulheres 
negras nos estudos de gênero no Brasil, justamente por esse estudo ter 
sido parcial. A negativa de que se vive em um país racista, em que todos 
possuem uma mentalidade racista e atuam de modo inconsciente e velado, é 
o principal desafio para o enfrentamento do problema racial no Brasil. 

Tanto não houve interesse, que muitas obras produzidas nos Estados 
Unidos, em entendimento sobre a discriminação interseccional, foram apenas 
publicadas no Brasil muitos anos depois:
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Isto fica claro no desconhecimento entre nós das produções de 
mulheres de cor nos Estados Unidos - não existem traduções 
entre nós destas produções, Mas a parcialidade da inspiração 
aparece, sobretudo, na ausência desta discussão entre nós 
mesmas. Certamente, a parcialidade não é um problema em 
si mesma; o problema é tomá-la como representando uma 
totalidade que supostamente conduziria à maior objetividade. 
(AZEREDO, 1994, p. 15)

Para que haja o reconhecimento efetivo da categoria mulher negra 
como objeto real de análise e estudo no Brasil, é preciso compreender que 
necessita uma decolonização do pensamento social, voltando-se para uma 
construção na educação mais humanista, que seja antirracista, antissexista, 
que reconheça as peculiaridades dos indivíduos e que garanta a voz das 
minorias, capaz de estimular o senso crítico dos estudantes e avançar para 
uma prática que liberte as minorias da opressão.

Bell Hooks (2013) foi a autora que propôs tal entendimento no livro 
“Ensinando a Transgredir: a educação como prática de liberdade”, em que 
relatou a sua experiência como professora nos Estados Unidos. No livro, 
ela aponta a escola como um lugar de repressão onde não se dá voz ao 
aluno, principalmente os pertencentes a minorias, fazendo com que muitos 
desistam dos estudos pela desmotivação e falta de apoio nas questões a 
serem abordadas. 

Os professores universitários podem distribuir o material quanto 
o quiserem, mas se as pessoas ou estudantes não estiverem 
dispostos, sairão vazios daquela informação, por mais que a 
gente sinta que realmente cumpriu o dever […] é preciso saber 
o estado de humor, da classe, a estação do ano, o clima da sala 
e perguntar sempre se está bem, ou está acontecendo algo 
(HOOKS, 2013. p. 211).

A realidade educacional que temos no nosso país, por muitas vezes, 
desinforma. A repressão que é imposta pela educação é visível, mas, nem 
sempre, os estudantes são capazes de reconhecer a repressão. O sistema 
educacional no Brasil é em sua grande maioria, se não em sua totalidade, 
excludente, que herda os padrões europeu e norte-americano de menosprezo 
aos negros. Um sistema educacional racista e sexista, que nega a existência 
de negros, mulheres, homossexuais dentro da sala de aula, produz uma 
infinidade de problemas posteriores que são difíceis de combater.

Pode-se dizer, por fim, que a dificuldade atual de gerar interesse nos 
estudos interseccionais de gênero e raça vem da uniformização do sistema 
educacional em produzir pensamentos sem cunho crítico, e dificultando o 
acesso das demais minorias em suas próprias questões, repreendendo e 
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desmotivando os estudantes a produzirem qualquer tipo de voz no meio 
opressor em que vivem.

Logo, ressalta-se que o reconhecimento da discriminação interseccional 
serve de ponto de partida para o enfrentamento efetivo de toda forma de 
discriminação. Incorporar a perspectiva de gênero na análise de questões 
raciais, por exemplo, possibilita um entendimento maior do problema e a 
investigação dos fatores específicos, responsáveis por violações dos direitos 
humanos que atingem mulheres justamente pelo fato de serem mulheres.

Considerações finais

Ao tentar estabelecer uma conversa entre as diferentes formas de 
fazer teoria dentro do feminismo é, de certa forma, tornar explícito a ideia 
de que estudar profundamente as relações de gênero, prestando atenção em 
outras relações de opressão, tende-se a abrir caminhos sequer imaginados 
para uma sociedade mais igualitária. Para tanto, é preciso considerar o 
gênero tanto como uma categoria de análise quanto como uma das formas 
de opressão assumidas numa sociedade capitalista, racista e colonialista.

Neste sentido, o estudo das questões de gênero com viés interseccional 
busca identificar várias formas de subordinação e opressão que afetam as 
mulheres, bem como analisar as diferenças que resultam em subgrupos 
diferentes de mulheres, atingidas em razão de identidades sociais diversas. 
Dessa forma:

Assim como é verdadeiro o fato de que todas as mulheres estão, 
de algum modo, sujeitas ao peso da discriminação de gênero, 
também é verdade que outros fatores relacionados a suas 
identidades sociais, tais como classe, casta, raça, cor, etnia, 
religião, origem nacional e orientação sexual, são ‘diferenças 
que fazem diferença’ na forma como vários grupos de mulheres 
vivenciam a discriminação.  Tais elementos diferenciais podem 
criar problemas e vulnerabilidades exclusivos de subgrupos 
específicos de mulheres, ou que afetem desproporcionalmente 
apenas algumas mulheres (CRENSHAW, 2002, p. 173).

É preciso se levar como verdade que as mulheres negras são 
socialmente desvalorizadas em todos os níveis, inclusive esteticamente. 
Como também é verdadeiro que as mulheres brancas acompanham todos 
os ideais estéticos produzidos pela sociedade. O sexismo e o racismo são 
ideologias geradoras de violência e estão presentes no cotidiano de todos 
os brasileiros: nas relações familiares, profissionais, acadêmicas e nas 
instituições, o que permite afirmar serem dimensões que estimulam a atual 
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estrutura desigual, ora simbólica, ora explícita, mas não menos perversa, da 
sociedade brasileira.

A educação poderá promover as mudanças necessárias para que se 
possam transgredir e essas mudanças mexam na estrutura política. Todo 
o sistema educacional e a história foi construída e escrita pelos olhos de 
homens brancos, que insiste em personificar heróis brancos. Vencer essas 
tradições conservadoras nas escolas é medida mais que urgente. 

Para transgredir, é preciso conhecer trabalhos de muitas mulheres 
negras que brilhantemente vem a anos nos trazendo suas problemáticas. 
A literatura afro-americana desconstruiu várias visões que, até então, não 
se discutia, e nem se falava. Como bem fala Bell Hooks; “Crítica literária é 
o ambiente que melhor tem permitido as mulheres negras afirmar a voz 
feminista. Boa parte das escritas desmascaram formas de exploração da 
opressão sexual da vida dos negros …” (HOOKS, 2013, p. 169). 

As feministas negras vêm trabalhando anos após anos para que a cultura 
acadêmica seja mais aberta e abrangente para que no final dessa luta possam 
ter o mérito de ter conseguido transgredir sobre uma tradição conservadora.
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1. INTRODUÇÃO

A intolerância, o estranhamento e a falta de sensibilidade com culturas 
diferentes sempre foram motivos que levaram a desavenças e guerras ao 
longo da história da humanidade. 

E esse sentimento de negação da cultura alheia enseja a imposição 
de culturas dominantes, restando para as culturas dominadas a necessidade 
de se assimilar, como forma de buscar uma maior inclusão. 

O período colonial, nesse contexto, teve relevante papel na formação do 
conceito de “raças”, principalmente por conta das diferenças fenótipas dos povos 
dominados, que foram sendo naturalizados como culturalmente inferiores. 

A imposição de uma cultura sobre a outra em nada contribui para a 
diminuição da desigualdade social e econômica entre a cultura dominante 
e a dominada. Na realidade, nota-se uma tentativa de esvaziar a cultura do 
outro, silenciando e amenizando suas dores e anseios.

No Brasil, a dominante cultura branca continua inferiorizando 
e deixando à margem social a cultura negra. Fruto de um mito 
construído sobre uma democracia racial, o Brasil sofre com a demora 
no reconhecimento de uma sociedade racista, o que corrobora com a 
também demora na adoção de medidas para se combater o racismo e o 
preconceito já institucionalizados. 

O termo interculturalidade, nesse contexto, surgido na América 
Latina, busca o reconhecimento das diversas identidades culturais sem que 
uma cultura venha sobrepor-se a outra. Sem a necessidade de que culturas 
tenham que se assimilar para o seu reconhecimento. 

E nesse contexto, a interculturalidade aponta a mudança no ensino 
escolar como uma forma de incluir as mais diversas culturas. Para tanto, é 
preciso abordar de forma aprofundada nos currículos escolares a importância 
de outras culturas, bem como sua contribuição histórica.

No caso brasileiro, sob forte influência dos movimentos negros 
e de estudos sobre a interculturalidade, ocorreu a promulgação da lei 
n. 10.639, de 9 de janeiro de 2003, a qual determinou a integração nas 
disciplinas escolares de conteúdo programático aprofundado sobre a 
História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura 
negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando 
a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política 
pertinentes à História do Brasil.

Posteriormente, no ano de 2008, por meio da lei n. 11.645, a 
redação da lei anterior foi alterada, a fim de acrescentar a cultura indígena 
nos conteúdos programáticos. No entanto, em que pese toda a contribuição 
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histórico-cultural das populações tradicionais, o presente estudo pretende 
limitar-se na questão da raça negra73, meramente por fins didáticos. 

No presente artigo, busca-se estudar, inicialmente, o conceito de 
interculturalidade como projeto político e social e a necessidade de uma 
sociedade intercultural, principalmente como forma de valorização das mais 
diversas culturas, a partir do reconhecimento e diálogos entre elas. 

Posteriormente, o estudo pretende abordar a importância e 
circunstâncias de criação da lei n. 10.639/03, que determinou a integração 
nas disciplinas escolares de conteúdo programático aprofundado sobre a 
cultura negra na formação da sociedade nacional, notadamente como forma 
de se buscar a interculturalidade.

Ao final, pretende-se analisar as benesses e as transformações sociais 
já perceptíveis após mais de dez anos da promulgação da lei, bem como os 
desafios e obstáculos a serem enfrentados para a efetiva aplicabilidade e a 
consequente mudança estrutural esperada com a promulgação da lei. 

A metodologia a ser aplicada será o levantamento bibliográfico, 
citando o entendimento de diversos doutrinadores distintos sobre os temas 
principais da interculturalidade e da Lei n. 10.639/03. 

A importância do presente estudo, portanto, está calcada na 
necessidade de romper estereótipos negativos, por meio da interculturalidade 
e processos educacionais, enaltecendo a contribuição histórica e cultural da 
raça negra, a fim de garantir e fortalecer uma sociedade pluriétnica. 

2. INTERCULTURALIDADE

A pluralidade étnica e as diferenças culturais existentes demandam 
a reflexão sobre a possibilidade de ser diferente sem a imposição de uma 
cultura dominante. Sob uma perspectiva global, é possível assegurar que a 
intolerância cultural e religiosa contribuiu e continua sendo o estopim para 
guerras e desavenças. 

Na realidade, a intolerância toma forma e dá azo à discriminação e à 
dominação de povos considerados culturalmente inferiores. O período colonial, 
nesse contexto, teve relevante contribuição para a imposição cultural.

Isso porque o período colonial da América deu origem a relações sociais 
fundadas na ideia de raças, notadamente diante das diferenças fenótipas 

73 Em que pese a Lei n. 10.639/06 utilizar a nomenclatura “cultura afro-brasileira”, optou-se 
por adotar a terminologia “raça negra”, seguindo autores que entendem possível a adoção 
de “raça” no sentido meramente sociológico, desvinculada de qualquer fundamentação bi-
ológica
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existentes entre conquistadores e conquistados. E, nesse contexto, os povos 
conquistados e dominados – dentre eles índios, negros e mestiços – foram 
colocados em uma situação de inferioridade, como também seus próprios 
traços fenótipos, suas crenças e suas culturas (QUIJANO, 2005, p. 107-108).

E sobre a concepção de raça originada com período colonial, Quijano 
(2005, p.107) acrescenta:

Na América, a ideia de raça foi uma maneira de outorgar 
legitimidade às relações de dominação impostas pela conquista. 
A posterior constituição da Europa como nova identidade depois 
da América e a expansão do colonialismo europeu ao resto do 
mundo conduziram à elaboração da perspectiva eurocêntrica do 
conhecimento e com ela à elaboração teórica da ideia de raça 
como naturalização dessas relações coloniais de dominação 
entre europeus e não-europeus.

A imposição da cultura dominante enseja a naturalização do 
preconceito e da desigualdade social. Lélia Gonzales (1979c, apud GONZALES, 
1984, p. 232) escreve sobre o assunto, notadamente no que diz respeito à 
dominação da cultura negra:

Desde a época colonial aos dias de hoje, percebe-se uma evidente 
separação quanto ao espaço físico ocupado por dominadores 
e dominados. O lugar natural do grupo branco dominante são 
moradias saudáveis, situadas nos mais belos recantos da cidade 
ou do campo e devidamente protegidas por diferentes formas 
de policiamento que vão desde os feitores, capitães de mato, 
capangas, etc, até à polícia formalmente constituída. Desde a 
casa grande e do sobrado até aos belos edifícios e residências 
atuais o critério tem sido o mesmo. Já o lugar natural do negro 
é o oposto, evidentemente: da senzala às favelas, cortiços, 
invasões, alagados e conjuntos “habitacionais” [...] dos dias de 
hoje, o critério tem sido simetricamente o mesmo: a divisão racial 
do espaço [...] No caso do grupo dominado o que se constata são 
famílias inteiras amontoadas em cubículos cujas condições de 
higiene e saúde são as mais precárias. 

Vale pontuar que a imposição de uma cultura sobre a outra em nada 
contribui para a diminuição da desigualdade social entre brancos e negros. 
O que acontece, na realidade, é uma consequente assimilação cultural, na 
tentativa de se assemelhar com a cultura dominante, com a ilusão de sofrer 
menos discriminação. 

Até mesmo a linguagem influencia no processo de assimilação. A 
necessidade de falar e se comunicar como os brancos também aparece 
como uma forma de inclusão. Isso porque “quanto mais assimilar os valores 
culturais da metrópole, mais o colonizado escapará da sua selva. Quanto mais 
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ele rejeitar sua negridão, seu mato, mais branco será” (FANON, 2008, p. 34).
No que diz respeito à realidade brasileira, impende destacar a 

herança da dominação sobre as culturas negras que se mantém até os dias 
atuais. Nesse contexto, a identidade brasileira continua sendo eurocêntrica 
e monocultural, e se encarrega de excluir outras identidades competidoras 
como a negra e a indígena (MALOMALO, 2017, p.184 -185).

E a imposição da cultura hegemônica, normalmente da Europa 
ocidental, faz-se fortemente presente no âmbito educacional, por meio 
da aculturação e assimilacionismo. A cultura de povos dominados/
colonizados, nesse contexto, é esquecida e perde lugar e voz para a 
cultura dominante/colonizadora.

Sobre o assimilacionismo nas práticas educativas, Guzman e Guevara 
(2015, p. 22) alertam sobre as consequências:

Como consecuencias de la implementación de este modelo si 
sigue reproduciendo la desigualdad social y la marginalización, 
pero a su vez se encuentra la defesa de culturas originarias 
por parte de grupos étnicos. [...] Así, mediante el modelo 
asimilacionista las prácticas educativas responden a la función, 
como instituciones del Estado de construir y hacer aceptar 
la definición de una cultura que representa a una comunidad 
homogénea, le da sentido a la vida de todos sus miembros y a la 
identidad nacional, pero “eliminando” la diferencia y relegándola 
al ámbito privado.

Daí porque a necessidade em se buscar modelos educacionais que 
visem à inclusão cultural, principalmente por meio do reconhecimento de 
diversas culturas, e não somente com a imposição de uma cultura dominante. 

Em oposição a modelos reducionistas – como o assimilacionista 
- destaca-se a interculturalidade, que surge para buscar a relação e o 
respeito entre diferentes grupos sociais, mormente por meio de processos 
democráticos e abertura para o diálogo. 

É importante ressaltar que diversos autores utilizam o termo 
multiculturalismo equivocadamente, pois se referem à interculturalidade. Na 
realidade, pode-se considerar que se tratam de movimentos distintos, sendo 
este mais abrangente que aquele. 

A interculturalidade contrapõe a ideia do multiculturalismo 
assimilacionista dos movimentos pós-coloniais, pois busca a relação e o 
respeito entre diferentes grupos sociais, mormente por meio de processos 
democráticos e dialógicos. Preconiza que as culturas são todas incompletas, 
e que a solução seria um diálogo intercultural, por meio da hermenêutica 
diatópica (LIMA, 2017).

O multiculturalismo está relacionado com a distinção de grupos 
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culturais, sem se preocupar com a relação entre eles. Ou seja, reconhece a 
diferença étnica e a tolera, mas a desigualdade social, política e econômica 
continua, sem a modificação de posição entre dominantes/dominados. A 
interculturalidade, por sua vez, aparece como um projeto político social, que 
desafia a homogeneidade e a imposição cultural. Consiste em um discurso 
político de resistência e reinvindicação (GUZMAN; GUEVARA, 2015, p. 18-19, 
tradução nossa).

Nesse sentido, a interculturalidade questiona os saberes impostos 
desde o período colonial pela cultura dominante - normalmente eurocêntrica 
- e “[...] representa a construção de um novo espaço epistemológico que 
inclui os conhecimentos subalternizados e os ocidentais, numa relação tensa 
crítica e mais igualitária.” (OLIVEIRA; CANDAU, 2010, p.7).

Para Sidekum, o multiculturalismo74 é o grande desafio para a 
verdadeira democracia a nível internacional, mormente por meio de diálogo 
entre as diversas culturas. Afirma que esse diálogo “[...] deverá ser concebido e 
sustentado por uma educação sistemática e permanente em nossa sociedade, 
por meio das universidades, dos colégios e, principalmente, através dos 
meios de comunicação social” (2003, p. 236).

O termo interculturalidade surge na América Latina no âmbito 
educacional, notadamente como referência à educação escolar indígena, 
destacando-se etapas no seu desenvolvimento, que vão desde períodos de 
imposição da cultura dominante hegemônica sobre as populações tradicionais 
(períodos coloniais até as primeiras décadas do século XX), até se chegar ao 
último marco, no final da década de 80, quando a população indígena passou 
a participar das definições acerca da educação. A perspectiva intercultural 
toma força e inclui no modelo escolar não somente diferentes línguas, mas 
diferentes culturas (CANDAU; RUSSO, 2010, p. 155-157). 

Impende destacar que não há vasta produção acadêmica no que diz 
respeito à educação escolar negra. O que pode se destacar é a importância 
da contribuição do movimento negro por vários países da América Latina, 
na busca pelo reconhecimento e por medidas que objetivam ressarcir de 
alguma forma os danos sofridos ao longo dos anos, mormente sob o regime 
escravista (CANDAU; RUSSO, 2010, p. 159). 

Para Santos (2008, p. 459-460), o ponto de partida para a 
interculturalidade e o diálogo é reconhecer que a sua própria cultura é 
insuficiente e incompleta e que esta não dispõe de todas as respostas para 
as diversas questões. 

E o autor complementa:

74 Refere-se à interculturalidade.
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Este sentimento [de incompletude] suscita a curiosidade por 
outras culturas e suas respostas, uma curiosidade quase sempre 
assente em conhecimento muito vagos dessas culturas. De todo 
o modo, o momento de frustração ou de descontentamento 
envolve uma pré-compreensão da existência e da possível 
relevância de outras culturas. Dessa pré-compreensão emerge 
a consciência da incompletude cultural e dela nasce o impulso 
individual ou colectivo para o diálogo intercultural e para a 
hermenêutica diatópica (SANTOS, 2008, p. 459-460)

O reconhecimento e o diálogo com outras culturas engrandecem, 
aproximam, e colaboram com a quebra de paradigmas, com a ruptura 
de conceitos negativos do outro, e principalmente tendem a minorar as 
desigualdades sociais. 

3. A LEI N. 10.639/03

A implantação de um modelo intercultural, entretanto, enseja uma 
árdua trajetória para que medidas sejam tomadas a fim de buscar a inclusão 
de minorias, e o reconhecimento de suas culturas.

Dentre as medidas a serem tomadas, o movimento intercultural 
busca garantir a inclusão nos currículos escolares da contribuição histórica 
de diversas culturas, a fim de reproduzir uma conscientização cultural, 
rompendo com estereótipos negativos,

Essa demanda, destinada aos sistemas de ensino, escolas e 
professores, responde às reinvindicações de políticas de ações 
afirmativas, reparações, reconhecimento e valorização de histórias, 
culturas e identidades dos movimentos sociais negros. Busca 
combater o racismo a partir do reconhecimento estatal e propõe a 
divulgação e a produção de conhecimentos que eduquem cidadãos 
orgulhosos de seu pertencimento étnico com direitos garantidos e 
identidades valorizadas (CANDAU; OLIVEIRA, 2010, p.9).

Nesse contexto, importante salientar a Constituição Federal de 1988 
na promoção de igualdade entre as origens étnicas, quando prevê já em seu 
preâmbulo, o desejo da Constituinte: 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia 
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, 
destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, 
a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a 
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solução pacífica das controvérsias (BRASIL, 2017a).

Em seu artigo 3º preceitua como objetivo fundamental da República 
Federativa do Brasil: “IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” 
(BRASIL, 2017a).

Ainda, no seu art. 215, garante a todos o exercício de direitos culturais, 
afirmando que o Estado apoiará e incentivará a valorização e manifestação 
cultural (BRASIL, 2017a).

Entretanto, notadamente diante do mito da democracia racial 
que se instalou no Brasil, denota-se que muito precisa ser feito para 
a valorização e inclusão do povo negro, a fim de que a igualdade 
formal prevista no art. 5º, caput75da Constituição Federal, bem como o 
reconhecimento cultural dos dispositivos supracitados deixem de ser 
somente garantias formais, passando a alcançar o dia a dia também 
das minorias.

Inserida em um contexto social marcado por forte influência e luta 
dos movimentos negros, pode-se observar a criação da Secretaria de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR no ano de 2003.

Referida Secretaria possui dentre suas finalidades76: “Formulação, 
coordenação e articulação de políticas e diretrizes para a promoção da 
igualdade racial”; “Formulação, coordenação e avaliação das políticas 
públicas afirmativas de promoção da igualdade e da proteção dos direitos 
de indivíduos e grupos étnicos, com ênfase na população negra, afetados 
por discriminação racial e demais formas de intolerância”; “Articulação, 
promoção e acompanhamento da execução dos programas de cooperação 
com organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, voltados 
à implementação da promoção da igualdade racial; Coordenação e 
acompanhamento das políticas transversais de governo para a promoção da 
igualdade racial”; dentre outras (BRASIL, 2018b).

Entretanto, durante o governo atual do Michel Temer, houve a 
realocação da SEPPIR do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da 
Juventude e dos Direitos Humanos, para o Ministério da Justiça, e, atualmente, 
encontra-se inclusa no Ministério dos Direitos Humanos.

Com efeito, é evidente ressaltar o retrocesso na migração da SEPPIR de 
um Ministério de demandas mais específicas no que diz respeito a questões 

75 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes 
[BRASIL, 2017a]
76 Disponível em http://www.seppir.gov.br/sobre-a-seppir/a-secretaria. Acesso em 15 ago. 2017.



212 213

DIREITOS FUNDAMENTAIS E ESTADO: Tomo II

raciais para um Ministério mais abrangente como o de Direitos Humanos. 
É notório que tal fato pode ensejar perda na força das agendas de políticas 
públicas das questões raciais, por exemplo.

No mesmo contexto histórico em que foi criada a SEPPIR, também em 
razão de influência dos movimentos negros do país, ocorreu a promulgação 
da lei n. 10.639, de 9 de janeiro de 2003, a qual determinou a integração nas 
disciplinas escolares de conteúdo programático aprofundado sobre a cultura 
negra brasileira.

Referida lei alterou a Lei n. 9.394/96, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, com o acréscimo do art. 26-A, que assim dispõe:

Art. 26A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, 
oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre 
História e Cultura AfroBrasileira. 
§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste 
artigo incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a 
luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na 
formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do 
povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à 
História do Brasil.
§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura AfroBrasileira 
serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em 
especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História 
Brasileiras (BRASIL, 2017b).

O projeto de lei n. 259 que deu origem à lei n. 10.639/03, de 
autoria dos deputados federais Esther Grossi (PT) e Ben-Hur Ferreira (PT), foi 
protocolado no Congresso Nacional no ano de 1999.

Dentre as justificativas apresentadas, os deputados apresentam a 
necessidade de restauração da verdadeira contribuição da cultura negra no 
desenvolvimento do país, “ressalvando o fato de que a sociedade dominante 
discrimina e inferioriza o povo negro em relação ao chamado SABER 
UNIVERSAL” (BRASIL, 2018).

E a justificativa continua:

É urgente e necessário desmistificar o eurocentrismo neste 
momento em que se quer repensar um novo modelo de sociedade 
em que todos não somos apenas brancos, como que fazer crer 
o livro didático imposto aos estudantes nas escolas. Podemos 
captar, compreender os mecanismos de funcionamento que 
excluem a verdadeira história do povo negro, discriminando e 
excluindo nas escolas e nos livros, alertando os responsáveis 
pela produção de livros didáticos, bem como professores e 
alunos vítimas destas distorções e omissões nas instituições de 
ensino (BRASIL, 2018).

Nota-se, portanto, a necessidade em romper com saberes pré-
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concebidos da cultura europeia dominante para que se repense e crie uma 
nova concepção histórica baseada na verdadeira trajetória e contribuição do 
povo negro.

Nesse contexto, é importante ressaltar a contribuição na História 
como é retratada para a formação da identidade negra positiva ou negativa. 
O movimento negro luta para a construção de uma identidade que valorize a 
cultura negra, recorrendo “[...] à África como reservatório real ou mítico, para 
costurar suas narrativas das histórias reais ou imaginadas, contando uma 
história real para as novas gerações brasileiras” (MALOMALO, 2017, p. 192).

É certo que a inclusão social não deve ficar restrita às disciplinas 
escolares, fomentando diversas outras ações, principalmente por meio do 
diálogo intercultural. Entretanto, ao passo em que se reconhece a infinidade 
de medidas a serem adotadas até que se obtenha uma equidade entre 
brancos e negros, não se pode desmerecer a importância da lei 10.639/03 
como forma amenizar desigualdades e fomentar a inclusão. 

4. A LEI N. 10.639/03 APÓS ANOS DE PROMULGAÇÃO

A disseminação de mudanças na educação para uma maior inclusão 
de minorias tem relevante papel na promoção de uma sociedade cultural, 
consoante já destacado alhures. 

Com a promulgação da lei n. 10.639/03, é primordial a fiscalização e 
acompanhamento do Estado e da população civil acerca do cumprimento da 
referida legislação, principalmente a fim de se efetivar mudanças estruturais 
na sociedade. 

Questionam-se, após anos de sua promulgação, as transformações 
sociais a partir da lei, bem como se há a efetiva aplicação desta ou se sua 
criação não passou de uma garantia formal, sem transcender a via escrita.

Como benefício já evidente com a lei, pode-se notar uma maior 
abertura para a discussão da questão racial no contexto brasileiro. Denota-
se uma maior demanda para “cursos de especialização sobre História da 
África, relações étnico-raciais e educação em diversas universidades, assim 
como grupos de pesquisa e disciplinas vinculadas a diferentes programas de 
doutorado e mestrado que abordam questões vinculadas a essa temática“ 
(OLIVEIRA; CANDAU, 2010, p.8). 

A lei promoveu um novo olhar da sociedade para consigo mesma, um 
olhar reflexivo, por meio do diálogo entre racismo e privilégio, o ser branco 
e o ser negro, humanizando desta forma a visão de coisificação imposta às 
crianças negras:
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[...] a auto-imagem da criança negra passou a ser considerada com 
mais cuidado dentro das relações escolares, dentro do próprio 
currículo. A criança saber-se descendentes de africanos, de reis, 
rainhas, príncipes, heróis civilizatórios, de uma cultura tão rica 
quanto as demais mundo afora, do berço da civilização humana, 
de milhares de povos com suas milhares de línguas, saberes, 
deuses e expressões é o que está em jogo. (PASSOS, 2013).

Houve abertura para diálogos, entre professores e alunos na 
perspectiva da inclusão e da diversidade cultural. A escola ainda que 
timidamente soltou-se das amarras de seu propósito colonial e colonizador 
de definir os papeis dos brancos e dos negros de forma cristalizadora das 
desigualdades, hierarquias e classes na sociedade.

Este avanço ainda que pequeno torna-se muito importante, uma vez 
que é na escola que ocorrem as primeiras experiências de socialização dos 
indivíduos, assim, se tivermos crianças e educadores mais conscientes e 
engajados com a questão do racismo, com capacidade para perceber o modo 
pelo qual nossa sociedade foi historicamente construída, poderemos formar 
adultos mais críticos e aptos a exercerem sua cidadania de forma a desconstruir 
preconceitos, respeitar as diferenças e promover a igualdade material.

Pode-se dizer que a legislação em questão trouxe uma maior procura 
e discussão pela temática, que antes ficava relegada principalmente a 
movimentos negros.

Entretanto, é de se ponderar os entraves já evidentes para sua aplicação. 
Um estudo a partir das pesquisas (teses) de 2003 a 2011 indexadas na CAPES, 
sobre os quase 10 anos da Lei 10.639/03, apontou alguns pontos negativos 
até então. Dentre eles, o estudo relatou a não continuidade na formação 
dos docentes, o que leva uma falta de capacitação na abordagem do tema, 
reduzindo-o a aplicação de projetos e trabalhos escolares em épocas específicas, 
o que mantém a folclorização do tema (SILVA; OLIVEIRA, [2012?], p. 17).

Referido estudo concluiu que a abordagem de questões em sala de aula 
acontece, “mas não como o esperado pela própria legislação étnicorracial e como 
a expectativa dos acadêmicos, professores engajados na temática étnicorracial 
e os movimentos negros, efetivamente” (SILVA; OLIVEIRA, [2012?], p.17).

Outro obstáculo observado em relação à lei diz respeito à falta de 
interesse e de percepção dos educadores sobre o fato de que o racismo é 
institucionalizado em nossa sociedade. Explica-se: apesar de vivermos em um 
estado que, segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
é laico, a religião católica é a que predomina culturalmente em nosso país, como 
uma instituição hegemônica que acaba por excluir todas as demais, tanto que 
em muitas escolas quando se ensina religião, não há opção, senão ensinar o 
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catolicismo que veio para o Brasil ainda no período pré-colonial e posteriormente 
foi reforçado por meio da colonização portuguesa (GEPAR UFPE, 2015). 

A Igreja Católica exerce grande influência nos aspectos político, 
social e cultural dos brasileiros impondo sua religião sobre todas as outras, 
especialmente as afro-brasileiras que por terem sido trazidas pelos povos 
africanos na época da escravidão são vistas como subalternas. Por isso que se 
fala em racismo institucionalizado, na medida em que ele está pulverizado nas 
instituições e nas relações de poder, e por consequência dessa fragmentação 
dentro das instituições e das relações de poder torna-se mais difícil enfrentá-
lo e combatê-lo no intuito de se promover novas construções do saber nas 
escolas (GEPAR UFPE, 2015).

Com efeito, é possível apurar que “O desinteresse e a resistência dos 
profissionais de Educação à integração das temáticas raciais na escola são 
o fator que mais claramente evidencia a presença do racismo institucional” 
(ALMEIDA; SANCHEZ, 2017, p. 21).

Outro desafio com relação à efetiva implementação da Lei diz respeito 
aos livros didáticos. É possível verificar, por meio de pesquisas realizadas 
diretamente com materiais, a manutenção reiterada de estereótipos negativos 
sobre a população negra, com a persistência de conteúdos que discriminam 
(ALMEIDA; SANCHEZ, 2017, p. 18).

Diante dos apontamentos levantados, e principalmente em 
razão do curto período desde a promulgação da lei de um ponto de vista 
histórico, percebe-se que muito ainda precisa ser feito para a efetividade 
da lei. Precisam-se criar ações integradas para que a lei saia do papel e seja 
colocada em prática no quotidiano dos alunos, tais como a criação de plano 
pedagógico concreto que leve em consideração a história e cultura africana e 
afro-brasileira, e currículos estruturados com conteúdos da história contada 
pela perspectiva do colonizado.

Como ponto fundamental, é possível destacar a luta permanente 
contra o racismo institucionalizado, que abrange toda a sociedade. Alunos, 
professores e coordenação escolar precisam trabalhar juntos a fim de se 
atingir de fato a efetividade da lei e fortalecer a interculturalidade.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Muito ainda precisa ser feito para a consolidação de uma sociedade 
intercultural, principalmente no que diz respeito a reconhecer a cultura do 
outro, fortalecer conceitos positivos e quebrar paradigmas negativos, a fim 
de buscar a inclusão das minorias, e a diminuição das desigualdades sociais.
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Nesse contexto, verificou-se a necessidade de mudança no ensino 
escolar como uma forma de incluir as mais diversas culturas, abordando de 
forma aprofundada nos currículos escolares a importância de outras culturas, 
bem como sua contribuição histórica.

Daí por que a relevância em se cobrar a aplicabilidade da lei n. 
10.639/03. Fazer as crianças e os jovens aprenderem desde cedo sobre a 
cultura negra, sobre a importância e riqueza da sua herança para as gerações 
presentes e futuras, sem repassar somente conceitos negativos, reproduzidos 
por muitos anos nos livros de historia.

Com efeito, após mais de 10 (dez) anos de sua criação, foi possível 
apurar alguns benefícios com a sua promulgação, mas principalmente muitos 
obstáculos para a sua efetiva aplicabilidade.

Dentre as benesses apuradas, notou-se uma maior abordagem e 
procura no entendimento do tema “questão racial” pela sociedade e também 
por professores, principalmente diante da visibilidade que se deu ao tema 
com a promulgação da lei.

Este avanço ainda que pequeno torna-se muito importante, uma 
vez que, se tivermos crianças e educadores mais conscientes e engajados 
com a questão do racismo, com capacidade para perceber o modo pelo qual 
nossa sociedade foi historicamente construída, poderemos formar adultos 
mais críticos e aptos a exercerem sua cidadania de forma a desconstruir 
preconceitos, respeitar as diferenças e promover a igualdade material.

Entretanto, apurou-se que: a não continuidade na formação dos 
docentes; a falta de capacitação na abordagem do tema; o desinteresse e 
a resistência dos profissionais de Educação à integração; a persistência de 
conteúdos que discriminam em livros didáticos; e pincipalmente o racismo 
institucionalizado, continuam aparecendo como desafios e obstáculos a 
serem superados para a efetividade da lei.

Não se pode olvidar, dessa forma, que a despeito de o conteúdo 
programático ser de extrema relevância para nortear os ensinamentos a 
serem passados aos alunos, é importante ressaltar que outros fatores devem 
ser considerados para a aplicação da lei em questão, como a capacitação 
continuada dos professores para a abordagem correta do conteúdo, a fim de 
transmitir e cobrar o tema de forma a fortalecer a inclusão, e não o contrário.
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P%C3%BAblicas-na-Educa%C3%A7%C3%A3o.pdf>  Acesso em: 10 maio 2018.
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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar que a busca pelos 
assemelhados em um processo de adoção é fator negativo na constituição 
de uma nova família, tornando as crianças negras invisíveis no momento da 
escolha no banco de dados mantido pelo Juizado da Infância e Juventude de 
cada comarca do país.

O tema será apresentado em três tópicos, tendo como ponto de 
partida a evolução legislativa do instituto da adoção, sua definição e natureza 
jurídica, onde será demonstrado que houve uma imensa progressão na busca 
pelo convívio familiar aos desamparados, tópico este que contrastará com 
os subsequentes, devido as cicatrizes deixadas pela escravidão dos negros.

Em um segundo momento, serão apresentadas as teorias da 
democracia racial que se difundiram no Brasil, demonstrando o mito de um 
país sem conflitos raciais, a fim de se compreender o motivo inadequado de 
não se oportunizar às crianças e adolescentes negros o direito fundamental 
do convívio familiar, direito este que poderá ser recuperado através do 
importante instituto da adoção.

Por fim, inferir-se-á a respeito da busca pelos assemelhados, onde 
serão demonstradas que as características fenotípicas dos pretendentes a 
adotar e das crianças ou adolescentes devem ser semelhantes, resultando em 
aparente discriminação racial e consequente sobra do público infantojuvenil 
com cor no cadastro para adoção.

Por ser um assunto de relativa importância para a sociedade ressaltou 
o interesse das autoras pela pesquisa, visto que o direito fundamental 
do convívio familiar direciona os fatos do cotidiano em busca do melhor 
interesse da criança e do adolescente.

A presente análise tem como marco teórico as teorias raciais, a 
partir da afirmação de que a democracia racial é tida como mito, e para 
tanto, observar-se-á a atual legislação quanto ao instituto da adoção, através 
de bibliografia específica relativa ao assunto, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, a Constituição Federal de 1988, e demais materiais pertinentes, 
buscando interpretar doutrinas relevantes a esse assunto. O método científico 
das ciências sociais utilizado será o dedutivo, onde serão trabalhadas as 
premissas e feito o contraposto conforme a lei. 

A metodologia jurídica adotada será do historicismo crítico, tendo o 
direito positivo a fonte principal da interpretação. Os fatos serão considerados 
mesmo quando não referidos pela lei, sendo valorizada a interpretação 
teleológica, ou seja, a intenção da lei.
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2. ADOÇÃO

A preocupação com crianças sem uma família vem de tempos muito 
antigos, e o instituto da Adoção é quase tão antigo quanto à história da 
Humanidade. Na sua origem mais remota tinha como finalidade a necessidade 
de perpetuar o culto dos antepassados, ou seja, evitar a desgraça representada 
pela morte sem descendentes, impedindo assim a extinção da família. 
(GONÇALVES, 2011; RIZZARDO, 2011; SILVA FILHO, 2009).

A Bíblia, o Código de Hamurabi e de Manu já se referiam ao instituto 
da adoção. Todavia, foi no direito romano que a adoção encontrou disciplina 
e ordenamento sistemático, expandindo-se e influenciando os demais países 
ocidentais. (GONÇALVES, 2011; RIZZARDO,2011; SILVA FILHO, 2009).

Foi a partir das Ordenações Filipinas que a adoção foi introduzida 
no Brasil, e a primeira lei a cuidar do tema, de forma não sistematizada, 
foi promulgada em 22 de setembro de 1828 com caraterísticas trazidas do 
direito português. (GONÇALVES, 2011).

Essa sistematização só veio ocorrer com a promulgação da Lei 3.071, 
de 1 de janeiro de 1916 (Código Civil Brasileiro), artigos 368 a 378. Ainda 
que tenha o legislador do Código Civil de 1916 pretendido facilitar a adoção, 
seus requisitos eram bastante restritivos. (MADALENO, 2013; RIZZARDO, 
2011; SILVA FILHO, 2009).

Após, houve modificações introduzidas pela Lei n. 3.133, em 1957; 
pela Lei n. 4.655, em 1965; e pela Lei n. 6.697, em 1979, em que instituiu 
o Código Brasileiro de Menores adotando a doutrina da situação irregular do 
menor. (RIZZARDO, 2011; SILVA FILHO, 2009).

Com movimentos sociais na década de 80, diversos setores 
começavam a exigir mudanças em defesa dos direitos da infância, que 
resultaria na transição da superação do direito do menor e da doutrina da 
situação irregular pelo direito da criança e do adolescente e pela doutrina 
da proteção integral, anunciando reflexos transformadores na realidade 
brasileira sob a égide dos direitos humanos. (VERONESE e CUSTÓDIO, 2011).

Segundo Veronese e Custódio (2011, p. 34, grifo nosso);

A construção do direito da criança e do adolescente proporcionou 
significativo processo de reordenamento institucional, com a 
desjudicialização das práticas de caráter administrativo, com 
mudanças de conteúdo, método e gestão, bem como a integração 
dos princípios constitucionais da descentralização político-
administrativa e da democratização na efetivação dos direitos 
fundamentais da criança e do adolescente, que, a partir daí, têm 
reconhecido seu status de sujeito de direitos, garantindo o 
irrestrito, amplo e privilegiado acesso à Justiça.
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Com a promulgação da Constituição Federal da República do Brasil em 
1988, observa-se a explícita priorização na proteção integral da criança e do 
adolescente, conforme preceitua o art. 227 e seu § 3º que dispõe ser “dever 
da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente 
e ao jovem, com absoluta prioridade”, dentre outros direitos, o direito “à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão”; e ainda no § 6º elimina qualquer 
distinção entre adoção e filiação deferindo idênticos direitos e qualificações 
aos filhos; deixando de contemplar as formas de adoção até então vigentes. 
(BRASIL, Constituição Federal da República do Brasil, 1988).

Seguidamente, no ano de 1990 passa a vigorar o Estatuto da Criança 
e do Adolescente – ECA (a Lei 8.069), e observando as balizas constitucionais 
e visando conceder proteção integral à criança e ao adolescente, o qual se 
destaca: o direito da criança e do adolescente crescerem em uma família, 
especialmente em sua origem e, caso isto não seja possível, em uma família 
substituta (art. 19), “proibidas quaisquer designações discriminatórias 
relativas à filiação” (art.20); e “a adoção será deferida quando apresentar 
reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos”. (BRASIL, 
Lei 8.069, 1990).

Complementando o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 10 de 
janeiro de 2002, entra em vigor o Código Civil (Lei nº 10.406). O atual código 
regulamentou alguns aspectos da adoção e determinou a existência da adoção 
plena mantendo as orientações do ECA. (DIAS, 2013; MADALENO, 2013).

Finalmente, entra em vigor a Lei 12.010, de 3 de agosto de 2009 
- Lei Nacional da Adoção, de apenas 7 artigos e que introduziu profundas 
alterações na Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Com 
o objetivo de concentrar as regras sobre adoção num único diploma legal, 
referida lei, modificou os art. 1.618 e 1.619 e revogou os demais dispositivos 
legais do Código Civil de 2002 sobre adoção de quem tem menos de 18 
anos de idade, remetendo sua regulamentação ao Estatuto da Criança e do 
Adolescente; enquanto a de maior de 18 anos de idade fica submetida à nova 
sistemática do Código Civil de 2002. (TARTUSE e SIMÃO, 2013).

Enquanto no passado a adoção tinha como objetivo atribuir prole a 
casal que não podia ter filhos, satisfazendo seus anseios pessoais e sociais; 
atualmente a adoção visa o melhor interesse da criança, garantindo o seu 
direito de ser criada em uma família, atribuindo ao adotado a condição de 
filho, sem qualquer diferença com os filhos consanguíneos. 

O direito da criança e do adolescente encontra suporte jurídico 
essencial na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e do 



222 223

Fernanda da Silva Lima e Ismael Francisco de Souza (Organizadores)

Adolescente, na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no 
Estatuto da Criança e do Adolescente e nas Convenções Internacionais de 
Proteção aos Direitos Humanos. (VERONESE e CUSTÓDIO, 2011).

Nesse momento, faz-se imperioso trazer o conceito de Adoção dentro 
do ordenamento jurídico.

Um dos conceitos de Adoção mais apropriados e ainda em vigor, 
segundo Rizzardo (2011, p. 457), é o dado por Caio Mário da Silva, que o 
apresenta como o “ato jurídico pelo qual uma pessoa recebe outra como 
filho, independentemente de existir entre elas qualquer relação de parentesco 
consanguíneo ou afinidade.”

No tocante à natureza jurídica do ato da adoção não há homogeneidade 
entre os doutrinadores se analisada à luz do Estatuto da Criança e do 
Adolescente – Lei 8.069/90, do Código Civil – Lei 3.071/16 e do Novo Código 
Civil – Lei 10.406/02. 

Alguns doutrinadores entendem que a Adoção é negócio jurídico, 
fundada na ideia de que o ato se baseava na autonomia de vontade, exigindo 
manifestação bilateral de vontades, configurando um contrato e, portanto, 
de direito privado; outros, que é um ato jurídico stricto sensu, pois há um 
interesse público que afasta a noção contratual. Há ainda terceira posição, 
afirmando que há dois elementos, o consentimento das partes e a decisão 
judicial, ou seja, um ato de direito privado e outro de direito público. (SILVA 
FILHO, 2009; VENOSA, 2014).

Marmitt e Albegaria não concordam com a natureza contratual (s.d 
apud Silva Filho, 2009, p. 76), declarando, com base no art. 47, caput, do 
ECA, que: “a adoção é uma instituição, por exigir a lei, para a sua constituição, 
a sentença judicial.”

Silva Filho (2009, p. 77), conclui:

[...] não se pode alijar a vontade que, de início, serve de impulso 
à formulação do pedido de adoção. Nem se pode desconhecer 
que a adoção cria vínculo entre pessoas e estas sofrem os 
seus efeitos. Por isso a vontade das pessoas tem importância 
fundamental e não pode ser afastada. Daí por que se propugna 
por uma concepção intermediária acerca da natureza jurídica da 
adoção, para considerar o consentimento das partes e a sentença 
judicial como elementos integrativos da sua constituição.

Com base nessas considerações, pode-se concluir que a adoção é 
muito mais que um acordo de vontades, é um gesto de amor entre adotante 
e adotado, para que os mesmos constituam uma verdadeira família. 
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3. AS TEORIAS RACIAIS NO BRASIL

O objetivo aqui é traçar uma breve análise acerca das teorias raciais 
no Brasil, produzidas durante o século XIX para o XX, tidas como referência 
na época, para que assim possamos compreender com mais propriedade 
sua utilização no contexto brasileiro, a luta atual dos negros por direitos e o 
combate ao racismo no procedimento de adoção.

O problema racial teve sua origem na escravidão quando milhares 
de negros, além de explorados, tiveram seus direitos negados. A escravidão 
no Brasil se consolidou como uma experiência de longa duração que marcou 
diversos aspectos da cultura e da sociedade brasileira.

Segundo Lima e Veronese (2011, p. 85):

Aos grupos negros foram negadas políticas públicas básicas para 
a garantia de sua sobrevivência. Eles não serviam mais para o 
progresso econômico do país. E tudo isso fruto de um processo 
de exclusão e discriminação racial que iniciou, sobretudo no 
Brasil, com a implantação do regime escravocrata e legitimado 
pelas teorias raciais e pela ciência positivista.

Com o fim da escravidão era necessário repensar em um novo ideário para 
modernizar o Brasil, torná-lo numa nação moderna e independente a exemplo das 
nações europeias. É justamente nesse contexto, de auge da crença nas benesses 
da modernidade, que os intelectuais brasileiros vão tentar colocar o Brasil na trilha 
da civilização, importando assim, as teorias raciais. (LIMA e VERONESE, 2011).

Em 1859, o biólogo Charles Darwin publicou sua famosa obra titulada 
A origem das espécies, a qual desenvolveu a teoria da seleção natural a 
partir de estudos realizados em plantas e animais, concluindo que existiam 
espécimes fortes e espécimes fracas. (BENTO, 2006).

Bento (2006, p.24), nos ensina: 

Com base nos estudos darwiniano – repetimos, realizados em 
animais e vegetais -, pensadores como o francês Joseph-Auguste 
de Gobineau, o alemão Richard Wagner e o inglês Houston Stewart 
Chamberlain, utilizaram a teoria da seleção natural, dentre outros 
argumentos, para tentar explicar a sociedade humana. Eles 
concluíram então que alguns grupos humanos eram fortes e outros 
fracos. Os fortes teriam herdado certas características que os 
tornavam e os autorizavam a comandar e explorar outros povos.
Por sua vez, os fracos teriam outras características que os 
tornavam naturalmente inferiores e, portanto, predestinados a 
ser comandados.

Baseado nesses estudos, características de tipos físicos passaram 
a ser utilizados para especificar seres humanos, servindo para que certos 
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cientistas defendessem a ideia de existência de raças, sendo a “raça branca” a 
mais evoluída, e as demais, principalmente a “raça negra”, inferiores, de que 
determinadas raças eram mais desenvolvidas que outras, “raças melhores” 
e “raças piores”. (AZEVÊDO, 1987; BENTO, 2006; GUIMARÃES, 1999; LIMA e 
VERONESE, 2011).

Segundo a teoria racial do darwinismo social, somente as potências 
industrializadas e civilizadas (onde estariam as raças mais fortes e superiores) 
poderiam propagar a civilização. Ou seja, a raça superior branca europeia 
levaria a civilização (tecnologia, formas de governo, religião cristã e ciência) 
para as colônias.

Para Bento (2006, p. 25), nasce o modelo básico do racismo: “- 
Portadores de pele escura (os negros e os não-europeus) = raça inferior; - 
Portadores de pele alva (os brancos) = raça superior.”

Lima e Veronese (2011, p.68):

[...] pode-se dizer que o termo “raça” em seu aspecto biológico, 
político e cultural atuou na sociedade como um mecanismo 
hierarquizante das diferenças entre as pessoas. Hierarquizar 
significou perceber nos grupos sociais brancos seres superiores 
em relação aos grupos negros e mestiços que compunham até 
então parcela significativa da população brasileira.

Em meados do século XIX, surge novas teses científicas, a exemplo da 
teoria eugenista de Francis Galton. Essa teoria condenava a miscigenação, ou 
seja, a mistura de raças, porque o Brasil, segundo Francis Galton e seu seus 
seguidores, acreditavam estar diante de um país de nação degenerada de raças 
mistas, e que esta mistura comprometia o progresso da sociedade. Para eles a 
mistura levaria à extinção da espécie. Galton e seu seguidores eram adeptos à 
concepção de “raça pura”, materializado na imagem do branco europeu como 
modelo ideal de raça civilizada.  (LIMA e VERONESE, 2011).

O Brasil era um país predominantemente negro (55% da população 
era negra, conforme o censo de 1872). Recheado de mestiços, considerados 
“degenerados” pela maioria das teorias à época, e negros, tidos como os mais 
atrasados na corrida evolucionista, característica que advém da sua própria 
condição de escravo, o país tinha comprometida a sua chegada a tão sonhada 
modernidade. Como construir um projeto de nação respeitável num país com 
tantos negros? Restava aos intelectuais comprometidos com o projeto das elites 
de alcançar a tão desejada “modernidade” assegurarem um lugar para o Brasil 
entre as grandes nações mundiais. (BENTO, 2006; LIMA e VERONESE, 2011).

A política de branqueamento foi a saída encontrada. Realizada por meio do 
financiamento público da imigração de europeus brancos, estava fundamentada 
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na ideia de graus de superioridade de acordo com graus de branqueamento, de 
modo que o projeto de um país moderno era, então, diretamente associado 
ao projeto de uma nação progressivamente mais branca. Visando ao longo do 
tempo branquear a população e consequentemente deixando de existir negros 
e mestiços. (BENTO, 2006; GUIMARÃES, 1999; LIMA e VERONESE, 2011).

Segundo Lima e Veronese, após a chegada dos imigrantes europeus 
(2011, p. 82): “Aos negros restaram os serviços mais degradantes, mal 
remunerados e precários, pois tinham que competir com os brancos nacionais 
e com os estrangeiros por espaço no mercado de trabalho.”

E continua as autoras (2011, p. 85):

Aos grupos negros foram negadas políticas públicas básicas para 
a garantia de sua sobrevivência. Eles não serviam mais para o 
progresso econômico do país. E tudo isso fruto de um processo 
de exclusão e discriminação racial que iniciou, sobretudo no 
Brasil, com a implantação do regime escravocrata e legitimado 
pelas teorias raciais e pela ciência positivista.

Gilberto Freyre, na década de 1930, em sua obra Casa-grande 
e Senzala, negava a crença de uma inferioridade racial, defendendo à 
mestiçagem brasileira. Argumentava que o Brasil foi palco de uma verdadeira 
democracia racial, conforme nos ensina Lima e Veronese (2011, p. 87): 

[...] Freyre (2000) destacou as características da sociedade 
patriarcal e relacionou a mestiçagem racial à ideia de convivência 
harmoniosa entre as diferentes raças que compunham a sociedade 
brasileira. Também afirmou que o Brasil teve um regime de 
escravidão latente, harmonioso e brando, ao contrário de outros 
países, e que isso foi um grande facilitador da convivência entre 
os diferentes grupos sociais na sociedade brasileira

Freyre afirmava que o Brasil não só estava livre de preconceitos baseados 
na ideia de raças e cor como não havia espaço para a discriminação racial. 

A teoria da democracia racial se difundiu, projetando uma imagem 
do Brasil como um país sem conflitos raciais, a despeito de sua história 
escravagista – diferentemente do que havia ocorrido em outras localidades, 
como nos Estados Unidos, onde a escravidão foi o estopim de conflitos, 
como a Guerra Civil (1861-1865). 

Ao negar o preconceito racial, favorecia-se para desarticular a luta 
política antirracista, pois não se combate o que não existe. O mito da 
democracia racial contribuiu para que não fossem feitas ações públicas de 
promoção da igualdade racial. 

Um exemplo de democracia racial foi o pedido de ação direta de 
inconstitucionalidade para as práticas de cotas para negros nas universidades 
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brasileiras, sob a argumentação de que ao se privilegiar a população negra 
estaríamos ferindo o princípio de igualdade da constituição brasileira. 
(GUIMARÃES, 1999).

Outro exemplo, são as dificuldades encontradas para materialização 
da Lei n. 10.639/0379 nas instituições escolares e na efetivação de outras 
políticas de ações afirmativas.

A questão racial no Brasil tornou-se palco das atenções da sociedade e do 
Estado, notadamente após o presidente Fernando Henrique Cardoso reconhecer 
em 1995 que havia racismo e desigualdades raciais no país, ato que se fez 
acompanhar das primeiras políticas públicas específicas para a população negra 
objetivando a superação deste quadro. Vale destacar que tudo isso foi produto 
das denúncias e das reivindicações históricas e atuais do movimento negro e de 
setores progressistas da sociedade civil. (LIMA e VERONESE, 2011).

Em relação as diferentes raças, as ciências biológicas comprovaram que 
o racismo não tem nenhuma sustentação cientificamente verificável. Cientistas 
provaram que as raças não existem enquanto método classificatório, pois todos 
os homens estão sujeitos a diferenciações genéticas incapazes de determinar 
certas habilidades, valores, ou padrões de comportamento. A ciência não tem 
como classificar rigidamente determinado grupo partindo de características 
físicas, até porque é visível a miscigenação. (AZEVÊDO, 1987; GUIMARÃES, 1999).

Todavia, hoje, no dia a dia percebe-se várias formas de racismo, que 
vão desde sua institucionalização, por força de lei, até as formas mais sutis 
de novos disfarces. Muitas pessoas insistem em se auto afirmar ou ofender 
determinados grupos por meio de concepções de natureza racista, negando 
a dignidade, a igualdade e o respeito à pessoa humana.

Essas formas de racismo refletem na escolha por uma criança ou 
adolescente à espera de uma família, visto que a busca pelos assemelhados 
é uma realidade trágica para as crianças negras cadastradas para adoção.

4. A BUSCA PELOS ASSEMELHADOS NO PROCEDIMENTO DE ADOÇÃO

A adoção é um ato solene, personalíssimo e irrevogável, que após 
cumpridos os requisitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente 
será constituída por sentença judicial, tornando filho criança ou adolescente 
carecedor de afeto e à espera por um responsável legal. 

O filho adotado terá os mesmos direitos e deveres, inclusive os 

79 Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da 
Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, e dá outras 
providências.
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sucessórios, que o filho biológico detém, sem qualquer distinção, exceto os 
impedimentos matrimoniais, diante do princípio da igualdade entre filhos 
previsto no artigo 227, § 6º, da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988.

A busca por um filho é tão importante quanto a espera por uma 
família, no entanto, nem sempre são escolhidos crianças ou adolescentes 
para constituir uma família e lhe oportunizar todos os direitos previstos para 
o seu bom desenvolvimento, mas sim são buscados, na maioria das vezes, 
recém-nascidos brancos, restando uma grande parcela dos desamparados 
nos cadastros para adoção.

Diante da prioridade constitucional de estabelecimento de políticas 
de atendimento à infância e a juventude, em 2008 instituiu-se o Cadastro 
Nacional de Adoção (CNA), administrado pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). Ferramenta digital esta que possui todas as informações referente a 
pretendentes e a criança e adolescentes em condições de serem adotadas, 
configurado como um banco de dados unificado em todo o Brasil, que auxilia 
os juízes das Varas da Infância e da Juventude na condução dos procedimentos 
dos processos de adoção em todo o país.

Esclarece-se que no Cadastro Nacional de Adoção (CNA), 
especificamente em relação às características de cor ou raça, há campos a 
serem preenchidos questionando se o pretendente aceita adotar crianças 
ou adolescentes brancos, negros, amarelos, pardos, indígenas ou se o 
pretendente é indiferente à raça ou cor da criança ou do adolescente que 
pretende adotar.

De acordo com um estudo realizado em 2013 pelo Conselho Nacional 
de Justiça, titulado Encontros e Desencontros da Adoção no Brasil: uma 
análise do Cadastro Nacional de Adoção do Conselho Nacional de Justiça, 
revelou que em agosto de 2012, haviam 5.281 crianças e adolescentes aptos 
à adoção; quanto aos pretendentes haviam 28.151 pessoas. (CONSELHO 
NACIONAL DE JUSTIÇA, 2013).

O cadastro referente ao mês de agosto de 2012, demonstrou que 
92,0% dos pretendentes, nacionalmente, aceitavam a adoção de crianças ou 
adolescentes brancos, mas, apenas 33,1% do total de crianças e adolescentes 
estão aptos à adoção. Já a adoção de crianças ou adolescentes pardos, 
soma 46,6% do contingente do CNA, perfazendo o interesse de 64,0% dos 
pretendentes. Dos pretendentes, 36,8% apontaram interesse na adoção de 
crianças ou adolescentes de cor negra, sendo que estes representam 19,0% 
do universo das crianças aptas à adoção inscritas no CNA. E as indígenas e 
amarelas, que somam menos de 1% do universo de aptos à adoção, possuem 
mais de 30% dos pretendentes dispostos a adotá-los.
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E concluiu que:

[...] a cor ou raça de uma criança, em âmbito nacional, não é um 
fator que obsta ou dificulta sua adoção, uma vez que a proporção 
de todas as cores ou raças no universo de crianças aptas à 
adoção é menor que o percentual de pretendentes inscritos no 
CNA dispostos a adotar um indivíduo dessas cores ou raças. 
(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2013, p. 32).

Discorda-se dos fundamentos. Na verdade, o Brasil vive um falso mito 
da harmonia entre as raças ocultando o preconceito racial e a discriminação 
existente na subjetividade de cada indivíduo em que aspectos como a cor da 
pele tornam-se determinantes na prática adotiva tornando crianças de etnia 
negra invisíveis perante a sociedade. 

Hoje80 estão cadastrados 40.762 pretendentes para 4.949 crianças e 
adolescentes disponíveis para adoção, sendo 3.408 (68,86%) negros e pardos 
e 1.510 (30,51%) brancos. Na Região Sul são 11.737 pretendentes para o 
total de 1.390 crianças e adolescentes aptos à adoção, sendo 719 (51,73%) 
brancos e 666 (47,91%) negros e pardos, conforme estatística apresentada 
no Cadastro Nacional de Adoção - CNA. 

Vale destacar que para o critério de classificação racial do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e dos movimentos negros, 
os números de negros e pardos são somados juntos, resultando em única 
classe. (CADASTRO NACIONAL DE ADOÇÃO, 2018). 

De acordo com o Cadastro Nacional de Adoção, verifica-se que existem 
centenas de pessoas querendo adotar uma criança, e também milhares de 
crianças esquecidas nas instituições, desejando uma família substituta. São 
aproximadamente oito (08) pretendentes para cada criança e/ou adolescente, 
fato que reveste a questão de grande complexidade.

Por que esse contingente significativamente maior de pessoas 
interessadas em adotar em relação a crianças e adolescentes aptos à adoção? 
Se há tantas pessoas dispostas a acolher uma criança sem família, por que 
o número de meninas e meninos negros do cadastro não param de crescer?

Nota-se que no cadastro geral de adoção as crianças e adolescentes 
negros somam o percentual de 68,86%; e na Região Sul (região provida de 
descendentes italianos, poloneses e alemães, onde a população negra é 
considerada relativamente baixa em relação ao restante do país), somam o 
percentual de 47,91%, portanto, são eles, crianças e adolescentes negros, que 
sobram nos abrigos. 

O preconceito de cor impera na escolha por um filho, sendo priorizadas 

80 09/05/2018.
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as características que se assemelham ao pretendente, prejudicando as 
crianças e adolescentes aptas para adoção mas que por sua cor são cruelmente 
destituídas do direito do convívio familiar.

O preconceito racial nega o direito fundamental à habitação, 
alimentação, educação e respeito adquiridos no seio familiar, impedindo o 
desenvolvimento digno infantojuvenil.

As exigências impostas pelos pretendentes ao se cadastrarem 
à adoção manifesta o preconceito racial, visto que são privilegiadas as 
crianças e adolescentes mais assemelhados possíveis aos requerentes. 
(RUFINO, 2003).

Essa negativa em acolher e adotar crianças e adolescentes negros, 
por possuírem características fenotípicas diferenciadas do seu pretendente, 
demonstra a intolerância às diferenças raciais, e a negação à diversidade 
étnico-cultural, conforme discorre Silveira (2005, p. 20):

A forma negativa e estereotipada de encarar a situação de 
crianças e jovens disponíveis para adoção, muitas vezes, 
aparece no discurso e nas ações de pessoas que, de alguma 
maneira, estão em contato com este universo. A busca pelos 
assemelhados e a dificuldade de adotarem crianças que não 
se encaixam nos padrões da estética dominante são aspectos 
que têm sido incorporados no interior das práticas judiciárias, 
revelando a intolerância às diferenças raciais e a negação à 
diversidade étnico-cultural.

Segundo Weber (1996 apud Rufino, 2003, p. 31) em uma pesquisa com 
pais e filhos adotivos e com a população em geral, concluiu que: “o desencontro 
de crianças e adolescentes institucionalizados e pretendentes à adoção resume-
se em uma única palavra: “preconceito, seja consciente, ou não”.”

Com a finalidade de consolidar a proteção da criança contra a 
discriminação, violência e exploração, em 1989 foi adotada em Assembleia 
Geral das Nações Unidas, a Convenção sobre os Direitos da Criança.

Assegurou-se, então, a proteção da criança contra toda forma de 
discriminação, conforme enuncia o artigo 2º81, da Convenção sobre os 
Direitos da Criança. 

81 Art. 2 - 1 – Os Estados Partes respeitarão os direitos enunciados na presente Convenção 
e assegurarão sua aplicação a cada criança sujeita à sua jurisdição, sem distinção alguma, 
independentemente de sexo, idioma, crença, opinião política ou de outra natureza, origem 
nacional, étnica ou social, posição econômica, deficiências físicas, nascimento ou qualquer 
outra condição da criança, de seus pais ou de seus representantes legais.
2 – Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar a proteção da 
criança contra toda forma de discriminação ou castigo por causa da condição, das atividades, 
das opiniões manifestadas ou das crenças de seus pais, representantes legais ou familiares.
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A Convenção sobre os Direitos da Criança considera criança a pessoa 
com idade inferior a dezoito anos de idade, sendo assim, é aplicável aos 
adolescentes, conforme artigo 1º 82, da Convenção. 

Quando a Convenção sobre os Direitos da Criança completou 20 anos 
foi publicada uma edição especial sobre a Situação Mundial da Infância e ficou 
consolidada a proteção da criança contra a violência, discriminação e exploração:

A Convenção abriu caminho para a consolidação da proteção 
da criança como um conceito holístico, oferecendo a ela um 
ambiente que a protege contra diferentes situações de violência 
discriminação e exploração, porque todas as crianças – sejam 
elas de países industrializados ou em desenvolvimento, de 
comunidades ricas ou pobres, em situação de paz e segurança 
ou de conflito e emergência – precisam de proteção contra 
negligência e abusos. (UNICEF, 2009, p.21).

Essa Convenção garantiu a proteção à criança e inspirou a 
instituição, no Brasil, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, ordenamento este que veda, em seu artigo 5º, 
a discriminação.

O ordenamento jurídico, através da Lei 8.069/90, prevê alguns 
requisitos obrigatórios para habilitar-se à adoção, entre eles está a participação 
do postulante em programa destinado à preparação para adotar, assim como 
devem ser preparadas as crianças e adolescentes por equipe interprofissional, 
antes da inclusão em família adotiva.

Esse preparatório para adotar estimula a adoção inter-racial, 
a adoção de crianças e adolescentes negros, de grupo de irmãos e a 
adoção de crianças e adolescentes com necessidades especiais, visto que 
são privilegiados os recém-nascidos, brancos, que não tenham irmãos e 
saudáveis. (ROSSATO; LÉPORE, 2009).

Por isso que a preparação para adotar é de extrema importância, 
pois os números de crianças e adolescentes que estão no rol dos não 
privilegiados, pelo fato de portarem características diferenciadas dos padrões 
normais estipulados pela sociedade preconceituosa, não diminuem, muito 
pelo contrário, são pessoas em desenvolvimento que são discriminadas 
nos cadastrados para adoção, sobrando e se somando às próximas 
crianças desprovidas de proteção familiar. Por isso, o número de crianças e 
adolescentes negros à espera de uma família adotiva só cresce, devendo-se 
estimular a adoção através dos programas previstos para a habilitação da 

82 Art.1º. Para efeitos da presente convenção considera-se como criança todo ser humano 
com menos de 18 anos de idade, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável à 
criança, a maioridade seja alcançada antes.
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adoção, entre outras políticas públicas que devem ser implementadas para 
reverter esse quadro discriminatório.

Conhecer o cenário da adoção no Brasil é o primeiro passo para 
construção de saídas criativas e para o compartilhamento social da 
responsabilidade pela dignidade e liberdade das crianças e dos adolescentes 
que aguardam uma chance de convivência familiar.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa buscou demonstrar a necessidade da sociedade 
aceitar o negro como pessoa detentora de todos os direitos essenciais ao 
exercício da cidadania, bem como o desenvolvimento de políticas públicas 
pelo Estado a fim de incluir as crianças e adolescentes desamparados no 
convívio familiar que proporciona o instituto da adoção.

Ainda hoje o preconceito racial, herança da escravidão, continua 
instaurado em todos os setores da sociedade, não sendo diferente nos 
comportamentos e nas atitudes das famílias ou pessoas pretendentes 
a adoção. Muitas famílias ainda traçam um perfil baseado nas relações 
racialmente constituídas no Brasil, onde o belo é branco e o preto é feio. 

A adoção constitui-se no ato de vincular a criança desamparada a uma 
nova família, com os mesmos direitos de um filho biológico, no entanto, há 
muito em se fazer, pois a sociedade preconceituosa não reconhece o negro 
como um cidadão com os mesmos direitos de qualquer pessoa de outra cor, 
e assim o público infantojuvenil é prejudicado quando a sua característica 
difere do adotante, havendo, assim, a sobra de crianças e adolescentes 
negros no cadastro para adoção.

No Brasil, disseminou-se a teoria da democracia racial, sendo negado 
o preconceito, fato este que prejudicou a promoção da igualdade racial.

A discriminação racial é vedada na legislação, mas a efetiva aplicação 
da lei não é vislumbrada no cotidiano, visto que crianças e adolescentes 
negros têm tratamento desigual em relação aos brancos, fato este inaceitável 
na época em que se vive, em que o reconhecimento do negro como sujeito 
de direito deveria ser um fato comum na sociedade.

A adoção proporciona o direito fundamental da convivência familiar, 
e diante de tanta busca por crianças no cadastro da adoção, é inaceitável que 
se mantenha crianças e adolescentes negros em estado de abandono pelo 
cruel preconceito preexistente. 

Apesar da progressiva evolução da legislação atinente à adoção 
e aos direitos das crianças e adolescentes do país, há um grande entrave 
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para a efetivação da adoção, visto que as características fenotípicas são 
extremamente relevantes para a escolha de uma criança ou adolescente 
a constituir uma nova família. Enquanto o reconhecimento do negro não 
predominar perante a sociedade e o Estado, não se viverá em um Estado 
Democrático de Direito, preconizado no primeiro artigo da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, não se perfectibilizando a dignidade 
da pessoa humana e a cidadania para todos os brasileiros. 

Diante disso, deve-se lutar pela visibilidade, das crianças e 
adolescentes negros no processo de adoção, devendo a sociedade reconhecer 
o negro como sujeito de direitos, bem como o Estado implementar políticas 
públicas voltadas para o combate à discriminação racial, visto que o convívio 
familiar e a dignidade da pessoa humana são direitos de todos.
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1. INTRODUÇÃO 

As garantias fundamentais à dignidade da pessoa humana e 
liberdade são uns dos principais atributos da humanidade, tanto que, ao 
cometer um crime, um dos tipos de penas mais severas que o infrator pode 
receber é o cerceamento de sua liberdade, que só não é mais temida que a 
pena de morte.

Viver em liberdade é um dos bens mais precisos, e a liberdade toma 
vários sentidos, pois o homem precisa ser livre para se locomover, manifestar 
sua opinião, proferir sua crença, dentre outras muitas prerrogativas que 
advém do direito de liberdade.

Todavia, muitas vezes, ocorrem colisões de referidas liberdades entre 
os cidadãos, e sendo referidos direitos colidentes, ambos fundamentais, 
como solucionar o conflito?

O presente artigo tem por objetivo analisar os ataques às religiões de 
matriz africana, com intuito de verificar se referidas agressões são decorrentes 
do exercício de liberdade de expressão ou podem ser caracterizadas como 
discriminação e intolerância religiosa. Desta forma, primeiramente, será feita 
uma abordagem sobre as modificações dos direitos fundamentais em suas 
conviventes dimensões e à conquista do direito à liberdade de expressão e 
religiosa, bem como o discurso do ódio.

Posteriormente, apresentam-se ponderações acerca das religiões de 
matriz africana, e as crescentes agressões sofridas por referidas crenças. 
Para finalizar, faz-se uma análise do acórdão do Supremo Tribunal Federal 
proferido no Recurso Ordinário em habeas corpus 134.682, referente à 
denúncia por crime de preconceito religioso.

Tais reflexões têm com o objetivo responder as seguintes 
indagações: como se estabeleceu a ordenação histórico-cumulativa dos 
direitos fundamentais a partir de uma tipologia? Diante do confronto 
entre direitos fundamentais, como estabelecer qual deve prevalecer? Qual 
a posição do Supremo Tribunal Federal diante da colisão entre o direito 
de liberdade de expressão e religiosidade? Por fim, o presente ensaio é 
relevante porque trata de um problema atual a ser enfrentado pelo Poder 
Judiciário, qual seja, o acentuado crescimento de agressões sofridas pelas 
religiões de matriz africana e seus seguidores.
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2. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E 

RELIGIÃO

2.1. O DESENVOLVIMENTO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

O processo de positivação dos direitos fundamentais85 iniciou-se 
com a Declaração de Direitos do povo da Virgínia, de 1776, e a Declaração 
Francesa, de 1789. Por meio de referidos documentos, pela primeira vez 
os consagrados direitos naturais da humanidade foram corporificados 
constitucionalmente. (SARLET, 2012).

Desta forma, no século XVIII, nasceu com a irresignação burguesa 
frente ao absolutismo, o movimento de positivação dos direitos humanos, os 
chamados direitos fundamentais de primeira dimensão86. Como alude Sarlet, 
referidas garantias surgiram “como direitos do indivíduo frente ao Estado, 
mais especificamente como direitos de defesa. [...] Assumem particular 
relevo [...] os direitos à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade perante 
a lei.” (SARLET, 2012, p. 46/47)

Com o advento da revolução industrial e o crescente suplício a que 
eram subordinados os trabalhadores, além dos graves problemas sociais, 
aflorou, a partir da segunda metade do século XIX e início do século XX, 
a segunda dimensão de direitos, os chamados direitos sociais. Referidos 
direitos têm cunho positivo, pois exigem que o Estado disponibilize aos 
cidadãos o alcance a referidos direitos.

No que versam aos direitos fundamentais de terceira dimensão, almejam 
à proteção do ser humano, não de forma singular, mas numa coletividade. 

85 No presente artigo optou-se utilizar a expressão ‘direitos fundamentais’ ou invés de ‘direi-
tos humanos’, tendo em vista que, embora os dois termos sejam frequentemente utilizados 
como sinônimos, “[...] a explicação corriqueira e, diga-se de passagem, procedente para a 
distinção é de que o termo “direitos fundamentais” se aplica para aqueles direitos do ser hu-
mano reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional positivo de determinado 
Estado, ao passo que a expressão “direitos humanos” guardaria relação com os documentos 
de direito internacional, por referir-se àquelas posições jurídicas que se reconhecem ao ser 
humano como tal, independentemente de sua vinculação com determinada ordem constitu-
cional, e que, portanto, aspiram à validade universal, para todos os povos e tempos, de tal 
sorte que revelam um inequívoco caráter supranacional (internacional). (SARLET, 2012, p. 29)
86 Cumpre destacar que há uma divergência doutrinária referente à forma de retratar as 
transformações históricas por quais têm passado os direitos fundamentais. Certo grupo de 
doutrinadores faz alusão a uma evolução linear de ‘gerações’ sucessivas de direitos, que 
traduz a ideia equivocada de processo substitutivo e compartimentado. Todavia, autores 
nacionais, como Paulo Bonavides, Ingo W. Sarlet, Paulo de T. Brandão e Antônio Augusto C. 
Trintade, além de estrangeiros, como Joaquim Herrera Flores, David Sanchez Rubio e Helio 
Gallardo, preferem utilizar a expressão ‘dimensão’ em substituição ao termo ‘geração’, pois 
os direitos fundamentais não são alterados com o passar dos tempos, de forma sequencial, 
mas sim resultam de interações e lutas sociais referentes a todos os direitos, complementan-
do-se e interligando-se. (WOLKMER e MORATO LEITE, 2016)
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Dentre estes direitos, destacam-se “os direitos à paz, à autodeterminação 
dos povos, ao desenvolvimento, ao meio ambiente e qualidade de vida, bem 
como o direito à conservação e utilização do patrimônio histórico e cultural 
e o direito de comunicação”. (SARLET, 2012, p. 48) 

Já nas duas últimas décadas do século XX, devido às inovações 
alcançadas pela tecnologia e pela biomedicina, surgiram os denominados 
direitos de quarta dimensão, que se referem “à biotecnologia, à bioética e 
à regulação da engenharia genética. [...] têm vinculação direta com a vida 
humana, como a reprodução humana assistida [...] engenharia genética, 
clonagem, contracepção e outros”. (WOLKMER e MORATO LEITE, 2016, p. 29)

Com as recentes inovações na vida das pessoas, devido à crescente 
utilização da internet, surgiu a chamada quinta dimensão de direitos. Como 
aludem WOLKMER e MORATO LEITE,

a passagem do século XX para o novo milênio reflete uma 
transição paradigmática da sociedade industrial para a 
sociedade da era virtual. É extraordinário o impacto do 
desenvolvimento da cibernética, das redes de computadores, 
do comércio eletrônico, das possibilidades da inteligência 
artificial e da vertiginosa difusão da internet sobre o campo do 
Direito, sobre a sociedade mundial e sobre os bens culturais do 
potencial massificador do espaço digital. (WOLKMER e MORATO 
LEITE, 2016, p. 32)

O objeto do presente trabalho fará referência aos direitos de primeira 
dimensão, especificamente ao direito fundamental à liberdade, o que será 
abordado no próximo tópico.

2.2. DIREITO À LIBERDADE: CONFRONTO ENTRE A LIBERDADE DE 

EXPRESSÃO E RELIGIOSA E O DISCURSO DO ÓDIO

Um dos mais importantes direitos fundamentais refere-se à liberdade. 
Onde não existe liberdade, também não se encontra a dignidade humana. 
O presente trabalho tem como escopo abordar a liberdade de expressão e 
religiosa, todavia, primeiramente, é preciso fazer menção, resumidamente, 
ao sentido geral de liberdade.

A compreensão do termo liberdade suscita várias discussões, e 
seu significado varia, conforme a época, a cultura e o contexto social. Para 
Aristóteles (384 a 322 a.C) “O homem, para ser livre precisa ser hábil a 
escolher entre as opções que lhe são oferecidas.” Já Thomas Hobbes (1588 
a 1679) entendia que liberdade “corresponde à ausência de impedimentos 



240 241

DIREITOS FUNDAMENTAIS E ESTADO: Tomo II

externos”. Jean Jacques Rousseau (1712 a 1778) entendia que “renunciar à 
liberdade é renunciar a qualidade de homem”. Para Immanuel Kant (1724 a 
1804) “a liberdade age segundo a razão e a razão se realiza pela liberdade”. 
(Revista Pré-Univesp).

O direito fundamental de liberdade teve como embrião a Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, que em seu artigo 4º declara 
que: “A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudica o outro”, 
manifestando o pensamento clássico do liberalismo. (SARLET; MARINONI; 
MITIDIERO, 2016).

Na modernidade, a luta da burguesia contra o poder dos monarcas, 
desenvolveu uma noção de liberdade que correspondia a um direito individual, 
em que o Estado não podia intervir. Todavia, essa visão restritiva de liberdade 
não contemplava a população, que além da liberdade e igualdade, precisavam 
também de fraternidade (SIDEKUM; WOLKMER; RADAELLI, 2016)

Nesse sentindo, uma liberdade e igualdade, sem fraternidade, 
não distancia muito esses novos valores dos valores 
imperantes no antigo regime, só que agora o parâmetro que 
permite aceder à “liberdade” e à “igualdade” não é o sangue, 
mas o dinheiro e a propriedade. Os direitos de liberdade, 
portanto, separados da igualdade e fraternidade, terminam 
sendo direitos exclusivistas. A verdadeira liberdade tem que 
associar-se a uma sociedade de iguais onde todos tenham a 
possibilidade de alçar-se acima do mundo da necessidade, onde 
todos possam agenciar um meio de vida tal que os emancipe 
da vontade dos outros, não só do domínio direto. Os direitos 
de liberdade e de igualdade chegaram e foram recolhidos 
em todas as legislações, incrementando-se cada vez mais o 
catálogo dos mesmos. Porém, os direitos que desenvolveram o 
princípio da fraternidade nunca chegaram, porque implicavam, 
entre outras coisas, atacar o direito de propriedade como um 
direito tendencialmente absoluto. As lutas por uma verdadeira 
igualdade e liberdade, desembocaram nos direitos sociais. 
(SIDEKUM; WOLKMER; RADAELLI, 2016, p. 267)

O Brasil, seguindo a tendência mundial, assegura o direito da liberdade 
na Constituição Federal, que já em seu preâmbulo estabelece: “[...] instituir 
um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais 
e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 
igualdade e a justiça [...]”. Depois, define com princípio fundamental, em seu 
artigo 3º, I, “[...] construir uma sociedade livre, justa e solidária”, e no caput 
do artigo 5º, define que a liberdade é um direito fundamental inviolável, 
juntamente com o direito à vida, à igualdade, à segurança e à propriedade.

Porém, os incisos do artigo 5º, elencam uma série de tipos de 
liberdades garantidas pela Constituição Federal, sendo que os incisos, 
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VI, VII e VIII referem-se à liberdade de religião e o inciso IX a liberdade de 
expressão87, que são objetos de presente estudo.

Após breve digressão sobre o significado de liberdade, será explanado 
sobre a liberdade de expressão e religiosa.

2.2.1. Liberdade de Expressão e o Discurso do Ódio

A liberdade de expressão compreende, não apenas o direito de o cidadão 
manifestar suas ideias e pensamentos, mas também as manifestações de cunho 
artístico, intelectual e cultural, além da liberdade de imprensa e informação.

Sobre a importância da liberdade de expressão para a dignidade da 
pessoa humana e a democracia, SARLET; MARINONI; MITIDIERO discorrem:

É amplamente reconhecido que a liberdade de manifestação do 
pensamento e a liberdade de expressão, compreendidas aqui 
em conjunto, constituem um dos direitos fundamentais mais 
preciosos e correspondem a uma das mais antigas exigências 
humanas, de tal sorte que integram os catálogos constitucionais 
desde a primeira fase do constitucionalismo moderno. Assim 
como a liberdade de expressão e manifestação do pensamento 
encontra um dos seus principais fundamentos (e objetivos) 
na dignidade da pessoa humana, naquilo que diz respeito à 
autonomia e ao livre desenvolvimento da personalidade do 
indivíduo, ela também guarda relação, numa dimensão social 
e política, com as condições e a garantia da democracia e do 
pluralismo político, assegurando uma espécie de livre mercado 
das ideias, assumindo, neste sentindo, a qualidade de um direito 
político e revelando ter também uma dimensão nitidamente 
transindividual, já que a liberdade de expressão e os seus 
respectivos limites operam essencialmente na esfera das relações 
de comunicação e da vida social. (2016, p. 492)

Não há dúvida quanto à relevância da liberdade de expressão para 
estado democrático, todavia, referida liberdade pode ser alvo de limites, pois 
nem sempre as opiniões que são externadas pelos indivíduos visam à paz e a 
harmonia social. Maior destaque refere-se ao fato da liberdade de expressão 

87 VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício 
dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas 
liturgias;
VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis 
e militares de internação coletiva;
VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção 
filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e 
recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença;
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colidir também com outros direitos fundamentais e ainda nos casos de hate 
speech (discurso do ódio).

O discurso do ódio “é um dos aspectos polêmicos que 
envolvem a garantia à liberdade de expressão. Ele consiste na 
manifestação de idéias que incitam à discriminação racial, social 
ou religiosa em relação a determinados grupos, na maioria das 
vezes, as minorias. Tal discurso pode desqualificar esse grupo 
como detentor de direitos. Note-se que o discurso do ódio não 
é voltado apenas para a discriminação racial. Para Winfried 
Brugger o discurso do ódio refere-se “a palavras que tendam a 
insultar, intimidar ou assediar pessoas em virtude de sua raça, 
cor, etnicidade, nacionalidade, sexo ou religião, ou que têm a 
capacidade de instigar a violência, ódio ou discriminação contra 
tais pessoas”. (MEYER-PFLUG, 2009, p.97).

No direito internacional, bem como no Brasil, “[...] a liberdade de 
expressão encontra limites na dignidade da pessoa humana de todas as 
pessoas e grupos afetados quando utilizada para veicular mensagens de 
teor discriminatório e destinadas a incitar o ódio e até mesmo a violência.” 
(SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2016, p. 504). Este é um dos objetos 
de estudo do presente artigo, pois as religiões de matriz africanas estão 
sendo alvo de constantes ataques, pelas religiões cristãs, principalmente 
as neopentecostais. Referidos ataques, que serão detalhados nos próximos 
capítulos, estão gerando uma onda de violência contra os praticantes de 
religiões de origem africana e também contra os terreiros e imagens que 
representam as referidas religiões, fazendo colidir os direitos fundamentais 
de liberdade de expressão e religião. 

2.2.2 Liberdade Religiosa

A liberdade religiosa constitui um direito premente do indivíduo, pois 
cultuar uma divindade e seguir rituais religiosos sempre esteve presente entre 
os povos, desde a antiguidade até os tempos atuais. “A religião é tão antiga 
na vida das sociedades humanas [...] de tal forma que o achado de sinais de 
culto religioso ajuda a identificar como humanos os restos encontrados pelas 
escavações arqueológicas.” (ADRAGÃO, 2002, p. 13). Destarte, a proteção de 
referido direito já se fazia presente na Declaração dos Direitos do Homem e 
do Cidadão (1789) e atualmente é protegida pelos principais instrumentos 
internacionais, como a Declaração Universal dos Direito Humanos (1948), 
o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966) e pela Convenção 
América de Direitos Humanos (Pacto de São José as Costa Rica – 1969).
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Sobre a definição de liberdade religiosa, convém ressaltar que constitui 
direito “[...] fundado na dignidade da pessoa, que inclui a possibilidade de 
crer ou não crer, a possibilidade de trocar de crenças ou convicções, e o 
direito para manifestar-se individual ou associadamente, em público ou no 
particular. (SIDEKUM; WOLKMER; RADAELLI, 2016)

Conforme já referido, a Constituição Federal assegura expressamente 
a liberdade religiosa, bem como a Lei n. 7.716/1989, define como crime, em 
seu artigo 20, “Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de 
raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”

Todavia, esta gama de proteção não impediu os vários conflitos 
no mundo, que já ocorreram, e ainda ocorrem, por motivo religioso. As 
diferenças religiosas motivaram, e ainda continuam gerando, guerras e as 
piores atrocidades cometidas, contra certos grupos religiosos. E no Brasil 
não é diferente. Sendo um país predominantemente cristão, as religiões que 
não comungam do cristianismo, sofrem com a discriminação e preconceito, 
principalmente as religiões de matriz africanas.88 

Após uma breve explanação sobre as liberdades de expressão e 
religiosa e o discurso do ódio, no próximo capítulo se fará uma abordagem 
sobre as religiões de origem africana, bem como os crescentes ataques às 
referidas religiões, finalizando com a análise do acórdão do Supremo Tribunal 
Federal sobre o preconceito religioso.   

3. AS RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA E OS ATAQUES POR ESTAS 

SOFRIDOS: UMA ANÁLISE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 134.682 BAHIA

3.1. AS RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA

Aplainado os conceitos sobre direitos fundamentais, liberdade de expressão 
e religiosidade, bem como sobre o discurso do ódio, passe-se ao estudo das religiões 
de matriz africana, e as crescentes agressões sofridas por referidas crenças.

O Brasil foi um dos países que mais traficaram e escravizaram os negros, 
ficando atrás somente dos Estados Unidos (sendo uma das últimas nações a abolir 

88 Nas manifestações de ódio, os destinatários são feridos por pertencerem a um deter-
minado grupo que é discriminado. É dizer, o indivíduo é violado exatamente naquilo que o 
identifica como pertencente daquele determinado setor da sociedade. Nesse sentindo, ele só 
deixaria de ser ofendido se perdesse a condição de membro do grupo ao qual pertence. Isso 
implicaria renúncia de opções políticas, crenças religiosas, opção sexual... Em outras pala-
vras, significaria a perda de sua própria identidade. (MEYER-PFLUG, 2009, p.102)
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a escravidão). Do total dos negros traficados da África, 40% passaram a pertencer 
ao Brasil, equivalendo aproximadamente a quatro milhões de escravos, sendo 
os mesmos forçados a trabalhar na lavoura, na mineração entre outras funções, 
transformando o país em o maior importador de escravos (SILVA, 2005, p. 55).

Ao chegar em solo brasileiro, os africanos procuraram, dentro dos 
limites permitidos pelos senhores, conservar seus costumes, tradições e 
religião, todavia sempre sofreram discriminação e intolerância.

Silva explica que:

As religiões africanas caracterizavam-se, como ainda hoje, pela 
crença em deuses que incorporam em seus filhos. São também 
religiões baseadas na magia. O sacerdote, ao manipular objetos como 
pedras, ervas, amuletos, etc., e fazer sacrifícios de animais, rezas e 
invocações secretas, acredita poder entrar em contato com os deuses, 
conhecer o futuro, curar doenças, melhorar a sorte e transformar o 
destino das pessoas. Por esses princípios a magia africana era vista 
como prática diabólica pelas autoridades eclesiásticas, como já havia 
ocorrido com as religiões indígenas. (1994, p. 35)

Ainda hoje, as religiões afro-brasileiras e seus seguidores, são alvo 
de preconceito e discriminação religiosa. Isso se deve, em grande parte, 
pela falta de conhecimento sobre referidas crenças e rituais e, também, pela 
associação, desde os tempos da escravatura, as práticas demoníacas.

Carneiro esclarece que por muito tempo acreditou-se que:

Os cultos negros fossem politeístas – e sob esse pretexto a 
repressão policial parecia justificada. Sabemos agora que neles 
sempre se admitiu a existência de um ser que os nagôs chamavam 
Olôrúm (palavra que significa Senhor ou Dono de céu) e que os 
negros de língua banto chamavam Zâmbi ou Zâmbi-ampungo (que 
veio a dar no Brasil, Zania-pombo). Todas as qualidades dos deuses 
das religiões universais, como o cristianismo e o maometismo, 
são atribuídas à suprema divindade, que não tem altares, nem 
culto organizado, nem se pode representar materialmente. Tendo 
criado o céu e a terra, porém, Olôrúm ou Zania-pombo jamais 
voltou a intervir nas coisas da Criação. O filho desse deus, Ôxalá, 
teria gerado a humanidade. Todas as demais divindades situam-
se em posição nitidamente inferior, como delegados, ministros, 
agentes do deus supremo, e são chamados, aqui, orixás ou 
vodúns, vocábulos nagô e jêje, respectivamente, encantados, 
caboclos, santos, guias e anjos-da-guarda. (p. 18) 

No candomblé89, a forma de venerar os deuses (seus nomes, cores, 
preferência alimentares, louvações, cantos, dança e música) foi diferenciada pelos 
negros conforme modelos de ritos chamados de nação, numa menção de que os 

89 O local em que se realizam as festas religiosas em geral; as cerimônias religiosas anuais 
obrigatórias do culto (Carneiro, p.134)
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terreiros, além de tentarem reproduzir os padrões africanos de culto, possuíam 
uma identidade grupal (étnica) como nos reinos da África. (SILVA, 1994)

Ainda sobre o candomblé e sua importância como referência da 
cultura africana, explica NASCIMENTO:

O candomblé é uma religião monoteísta, o deus único para 
a Nação ketu é Olorum, para a Nação Bantu é Zambi, para a 
nação jeje é Mawu, que são nações independentes na prática 
diária e em virtude de sincretismo existente no Brasil a maioria 
consideram como sendo o mesmo Deus da Igreja Católica. A 
palavra candomblé é de origem Bantu (do Kimbundu) e vem 
de uma junção das palavras KA-NDOMBE-MBELE que tem o 
significado de: Pequena casa de iniciação dos negros. Segundo 
alguns pesquisadores Candomblé seria ainda uma modificação 
fonética de Candombé, um tipo de atabaque usado pelos negros 
de angola; ou que viria de Candonbidé, que quer dizer ato de 
louvar, pedir por alguém ou por alguma coisa.
Ressaltamos que este culto da forma como aqui é praticado não 
existe na África, o que existe lá é o que chamamos de culto à 
orisá, ou seja, cada região africana cultua um orisá, portanto 
a palavra candomblé foi uma forma de denominar as reuniões 
feitas pelos escravos para cultuar seus deuses, pois também 
era comum no Brasil chamar as festas ou reuniões de negros 
de Candomblé, devido seu significado em iorubá. A organização 
social dos terreiros Candomblé (egbes) estruturado com base 
nas famílias-de-santo a partir de uma hierarquia de cargos e 
funções, a adoção de um nome religioso africano quando de sua 
iniciação, o compromisso com seu deus pessoal e ao mesmo 
tempo com seu pai ou mãe-de-santo, contribui para restabelecer 
aos negros e afro-descendentes vínculos baseados em laços de 
parentesco religioso do qual foram destituídos de referência 
devido a escravidão. A expansão do Candomblé que se faz 
principalmente no pós escravidão e seu desenvolvimento passou 
a ser visto por muitos historiadores como a “reinvenção” da 
África no Brasil por ser, entre outros fatores, reconhecidamente 
marcada pela necessidade dos grupos afro-descendentes de 
reelaborar sua identidade social e religiosa para além da ótica 
escravista e das condições de desamparo social impostas aos 
negros no pós-escravismo, tendo como referência as matrizes 
religiosas de origens africanas. Originando-se o fato de a 
organização social dos terreiros enfatizarem a “reinvenção” da 
África no Brasil. O movimento de resistência e interesse pelo 
Candomblé despertado por pesquisadores, intelectuais e artistas 
contribuiu para sua popularização e permitiu uma aproximação 
e inserção das classes médias, além da aproximação que se dava 
pela utilização dos serviços mágicos das mães-de-santo, levando 
o candomblé, herança da identidade afro-descendente a se tornar 
símbolo da cultura religiosa brasileira. (2010, p 935-936)

Após explanação sobre as religiões de origem africanas, abordar-se-á 
as crescentes agressões sofridas por referidas religiões.
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3.2. OS ATAQUES ÀS RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA 

No tópico anterior, verificou-se que as religiões de origem africanas, 
desde o tempo do império, foram taxadas como demoníacas pelos sacerdotes 
da Igreja Católica. Atualmente, continuam sofrendo o mesmo tipo de insulto, 
todavia, de forma mais frequente, pelas igrejas neopentecostais.

Nos últimos vinte anos houve um aumento das agressões por parte 
das igrejas neopentecostais contra as religiões de matriz africana, que 
ocorre em nome da evangelização, e da denominada “guerra santa” contra o 
demônio e as religiões que julgam cultuá-lo. Referidos ataques têm origem 
em diversas razões, porém, destaca-se a disputa por fiéis de mesma origem 
socioeconômica e o fato de aquelas igrejas ter em seu poder a mídia, 
impressa e televisiva, arrebatando um grande número de adeptos e, com isso, 
aumentando a discriminação contra as religiões afro-brasileiras, sendo que 
os casos ligados à intransigência, que eram isolados, tornaram-se frequentes, 
conforme constantes notícias veiculadas por jornais. (SILVA, 2007).

 
Os ataques feitos no âmbito das práticas rituais das igrejas 
neopentecostais e de seus meios de divulgação e proselitismo 
têm como ponto de partida uma teologia assentada na ideia de 
que a causa de grande parte dos males deste mundo pode ser 
atribuída à presença do demônio, que geralmente é associado 
aos deuses de outras denominações religiosas. Caberia, aos 
fiéis, segundo essa visão, dar prosseguimento a obra iniciada 
por Jesus Cristo de combate a tais demônios [...] Insuflados por 
essa crença, os membros das igrejas neopentecostais muitas 
vezes invadem terreiros visando a destruir altares, a quebrar 
imagens e a “exorcizar” seus freqüentadores, o que geralmente 
termina em agressão física. (SILVA, 2007, p. 10/12)

 Outra forma bastante comum de agressão às religiões de 
origem africanas,  refere-se a vídeos90 constantes na internet (Google, 
Youtube e outros), onde pastores da Igreja Universal postam imagens com 
conteúdos que disseminam a intolerância e discriminação contra as religiões 
afro-brasileiras. Com base nos referidos fatos, o Ministério Público Federal 
ingressou com Ação Civil Pública em face da Google Brasil Internet Ltda. 
(processo nº 0004747-33.2014.402.5101, distribuído para 17ª Vara Federal 

90 No agravo de instrumento interposto contra o indeferimento da tutela antecipada para 
que referidos vídeos fossem retirados da internet, o MPF transcreve o conteúdo dos vídeos, 
sendo que se transcreve alguns, como exemplo: “Sétimo vídeo: denominado ex-macumbeiro 
atrela todos os seus vícios a entidades de umbanda, vinculando uma imagem demonizada 
a tudo a que se relaciona com aquela religião”. “Décimo-terceiro vídeo: a minha família é de 
Jeová. Nesse vídeo, fica evidente o intuito de relacionar as causas dos males que acometem 
à família ao culto dos orixás ou entidades de umbanda. (disponível: http://s.conjur.com.br/
dl/agravo-instrumento-interposto-mpf-rj.pdf, acesso 06.9.2017)
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do Rio de Janeiro) para que referidos conteúdos fossem retirados da internet. 
Todavia, ao analisar o pedido de tutela antecipada, o juiz singular a indeferiu, 
alegando, que “cultos afro-brasileiros” não constituem religião. Verifica-se 
que o preconceito e discriminação a referidos cultos também se encontram 
enraizados no Poder Judiciário.

É inadmissível que religiosos através da mídia televisiva se 
respaldem no direito de liberdade de expressão para amparar 
discurso de ódio, que não condiz com as funções constitucionais 
da comunicação social. No entanto, os religiosos têm todo o 
direito de exigir em seus templos determinado comportamento 
de seus fiéis, que são livres, felizmente – ao menos é assim nas 
culturas não teocráticas –, para escolherem o seu caminho. Se 
uma determinada religião os oprime, podem escolher outra. [...] 
Evitando-se com isso que, através do exercício da democracia, 
tenha-se uma exacerbação da vontade da maioria sobre princípio 
da tolerância e o direito de ser diferente, configurando uma 
ditadura das multidões e legitimando violações aos direitos 
fundamentais das minorias com a imposição de crenças, valores 
e pensamentos. Por isso, o exercício da jurisdição constitucional, 
enquanto guardião da constituição e do equilíbrio entre os direitos 
fundamentais e a soberania popular, inclusive com decisões 
contramajoritárias apoiadas nos princípios da hermenêutica 
constitucional, é compatível com democracia deliberativa e fator 
decisivo para a legitimidade e eficiência do regime democrático. 
(OLIVEIRA e ALVES, 2013, p. 91)

Após examinar as formas de agressões contra as religiões de matriz 
africanas, analisar-se-á o acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal 
referente ao preconceito religioso.

3.3. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 134.682 BAHIA

Embora a maior parte dos ataques às religiões afro-brasileiras, 
hodiernamente, tenham origem em atos de pastores ou seguidores 
das igrejas neopentecostais, o acórdão que será objeto de análise teve 
início por denúncia de crime de preconceito religioso, em face de um 
sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana, autor do livro “Sim, 
sim, não, não. Reflexões de cura e libertação”. O Ministério Público fez 
a denúncia com base em conteúdo discriminatório somente contra a 
doutrina espírita, embora a referida obra ataque o espiritismo, umbanda 
e candomblé.

Do bojo do acórdão extrai-se:



248 249

DIREITOS FUNDAMENTAIS E ESTADO: Tomo II

A denúncia reproduz os seguintes trechos da publicação atribuída 
ao paciente e que traduziram ofensa a grupo religioso (sem grifo 
no original):
“O demônio, dizem muitos, “não é nada criativo”. Ele continua 
usando o mesmo disfarce. Ele, que no passado se escondia por 
trás dos ídolos, hoje se esconde nos rituais e nas práticas 
do espiritismo, da umbanda e do candomblé e de outras 
formas de espiritismo. Todas essas formas de espiritismo têm 
em comum a consulta aos espíritos e a reencarnação (págs. 29/30).
“Os próprios pais e mães-de-santo e todos os que 
trabalham em centros e terreiros são as primeiras 
vítimas: são instrumentalizados por satanás. (...) A 
doutrina espírita é maligna, vem do maligno. (...)” (pag. 16)
“(...) O espiritismo é como uma epidemia e como tal deve 
ser combatido: é um foco de morte. O espiritismo precisa 
ser desterrado de nossa vida. Não é preciso ser cristão e 
espírita, (...) Limpe-se totalmente!” (pag. 17/18) 

Diante de todas as ofensas acima, o voto do relator, Ministro Edson 
Fachin, foi para dar provimento ao recurso, para o fim de determinar o 
trancamento da ação penal, sob os seguintes argumentos: primeiramente, 
entendeu que as religiões de cunho universalista, que têm o escopo de 
converter o maior número de fiéis, dentre elas o catolicismo, precisam exercer 
livremente o proselitismo, sob pena de cercear a liberdade de expressão. 
Ressaltou que o indivíduo que tem o intuito converter outrem, muitas vezes, 
utiliza argumentos de superioridades das próprias crenças. Sendo que o 
proselitismo, acarretando incômodas comparações religiosas não chega a 
configurar conduta preconceituosa. No segundo momento, ressalta que para 
caracterizar o racismo, é preciso ter “não apenas a finalidade de eliminação, 
mas também o intuito de supressão ou redução de direitos fundamentais sob 
razões religiosas”.  Destacou também a importância da tolerância religiosa, 
que deve ser baseada na persuasão e não na violência. Por fim, ao analisar 
as frases contidas no livro que motivou a denúncia, entendeu que apesar 
dos dizeres “possam sinalizar certa animosidade, não se explicita a mínima 
intenção de que fiéis católicos procedam à escravização, exploração ou 
eliminação das pessoas adeptas ao espiritismo.”

A Ministra Rosa Weber acompanhou o voto do relator, pelo trancamento 
da ação penal.

O Ministro Luiz Fux não acolheu o recurso, sob o argumento de que 
“um dos consectários da religião é respeitar a religião alheia”. E continuou:

A crença dessas pessoas que pertencem a uma religião adversa 
se baseia exatamente na credulidade sobre aquilo que elas 
preconizam. Então, no meu modo de ver, num primeiro momento, 
pareceu-me sempre um eufemismo essa autoabsolvição de que 
não estaria atingindo a crença dessas pessoas, estaria sendo 



248 249

Fernanda da Silva Lima e Ismael Francisco de Souza (Organizadores)

tolerante, afirmando que estas pessoas, na realidade, estão 
possuídas pelo demônio, quando elas acreditam naquilo que 
elas estão praticando.

E, por derradeiro, o voto do presidente, Ministro Marco Aurélio, 
também acompanhou o relator, para o trancamento da ação penal.

Após a análise de todos os votos proferidos no referido acórdão, 
verifica-se que o Supremo Tribunal Federal perdeu a oportunidade de fazer 
valer várias normas legais, tanto constitucionais, como infraconstitucionais, 
referente à liberdade e proteção religiosa. Também se equivocaram os Senhores 
Ministros, no que se referiu ao entendimento de tolerância religiosa. Não há 
nada de tolerante em designar a religião e fé alheia como demoníaca ou obra 
de Satanás. No que se refere à tolerância religiosa, convém transcrever a 
ideia de GAARDER; HELLERN; NOTAKER:

Tolerância, ou seja, respeito pelas pessoas que têm pontos de vista 
diferentes do nosso, é uma palavra chave no estudo das religiões. 
Não significa necessariamente, o desaparecimento das diferenças e 
das contradições, ou que não importa no que você acredita, se é que 
acredita em alguma coisa. Uma atitude tolerante pode perfeitamente 
coexistir com uma sólida fé e com a tentativa de converter os outros. 
Porém a tolerância não é compatível com atitudes como zombar das 
opiniões alheias ou se utilizar da força e de ameaças. A tolerância 
não limita o direito de fazer propaganda, mas exige que seja feita 
com respeito pela opinião dos outros. (2002, p. 14). 

A obra que ensejou a denúncia enaltece o discurso do ódio, e não 
somente contra a doutrina espírita, que motivou a denúncia, mas também as 
religiões de matriz africana. A decisão do Supremo Tribunal Federal, entendendo 
que a obra examinada no julgamento traduz a manifestação de liberdade de 
expressão e não caracteriza preconceito religioso, foi equivocada e está afastada 
da atual realidade que as religiões não cristãs enfrentam no Brasil. Referida 
decisão poderá fomentar o aumento das agressões contra membros e símbolos 
de igrejas afro-brasileiras, conforme já exposto no tópico acima mencionado. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelo presente trabalho, verificou-se que a construção dos direitos 
fundamentais apresenta-se em dimensões, que não são sucessivas, mas 
concomitantes, sendo que as garantias conquistadas podem colidir entre si, 
gerando dúvida sobre qual direito fundamental deve prevalecer.

Averiguou-se, ainda, que os ataques contra as religiões de matriz 
africana, bem como seus símbolos e fiéis, está aumentando nos últimos 
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anos. O crescimento das religiões neopentecostais e a larga utilização dos 
veículos de comunicação por parte das referidas igrejas estão fomentando a 
intolerância e preconceito religioso.

Após a análise do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, 
referente ao recurso ordinário em habeas corpus 134.682, por denúncia de 
crime de preconceito religioso, em face de um sacerdote da Igreja Católica 
Apostólica Romana, autor de livro contendo afirmações discriminatórias 
contra a doutrina espírita, e também contra a umbanda e candomblé, 
verificou-se um desacerto do referido tribunal ao entender que as agressões 
não retratavam preconceito e intolerância religiosa.

A liberdade de expressão e a própria manifestação religiosa encontra 
limites no respeito à fé e religião alheias. Todos têm o direito de professar 
sua fé, desde que não desrespeite a crença de outrem. É preciso, acima de 
tudo, existir tolerância entre as religiões.
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Esta obra, que ora apresentamos, é fruto do esforço coletivo em 
produzir um material de conteúdo crítico e interdisciplinar. Para esta 
coletânea foram selecionados os melhores trabalhos apresentados 
durante o I Seminário Internacional em Direitos Humanos e Sociedade e 
a III Jornada de Produção Científica em Direitos Fundamentais e Estado 
pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Unesc, nos dias 28 e 29 
de junho de 2018. O evento contou com a participação de palestrantes 
e painelistas do Brasil e de outros países, consagrando ao evento o seu 
caráter internacional. 

Os trabalhos, aqui apresentados, possuem o compromisso com a 
garantia dos direitos fundamentais/ humanos a partir de um diálogo do 
papel do Estado, das políticas públicas e do compromisso com a democracia.

Em meio a crise política e institucional, que assola o País, é 
urgente (re)posicionar a luta pela garantia dos direitos humanos de 
forma crítica e reflexiva, a partir dos estudos dos direitos humanos 
numa perspectiva intercultural e decolonial centrados em produções 
teóricas situadas no âmbito da América Latina e Brasil. 


