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Apresentação
Esta publicação reúne trabalhos acadêmicos elaborados por ocasião
do III Congresso Latino-Americano Jacques Maritain, realizado em Outubro
de 2016, evento que anualmente busca a difusão de conhecimentos alicerçados
no pensamento humanista revelados pelo filósofo francês Jacques Maritain
(1882-1973) e sua indelével participação na elaboração do conteúdo essencial
da Declaração Universal dos Direitos Humanos, instrumento internacional que
destacou a importância da consideração do indivíduo como pessoa humana
e consagrou o princípio da dignidade da pessoa como instrumento destinado
a salvaguardar a humanidade das violações de direitos relacionados à vida, à
integridade física e a dignidade da pessoa humana.
Jacques Maritain, fiel a sua condição de filósofo cristão, buscou
conferir aos direitos humanos uma autêntica e coerente fundamentação
filosófica, desenvolvendo uma base metafísica e moral sobre a qual fundou-se a
doutrina dos direitos humanos, fundamentos estes evidenciados, notadamente,
em duas de suas obras:Sur la philosophie des droits de l´homme e Autour de la
nouvelle déclaration universelle des droits de l´homme.
Grandes problemas do mundo contemporâneo encerram-se no fato de,
muitas vezes, reduzirem o ser humano a apenas uma dimensão, degradando seus
valores. Ao pensar no homem como pessoa dotada de direitos e dignidade humana,
Jacques Maritain superou muitas dificuldades, abrindo caminho para a justificação
da escolha dos direitos que iriam compor a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, visto que, na ocasião, o maior desafio era evitar uma escolha baseada em
questões filosóficas, religiosas ou culturais adotadas por suas próprias convicções,
a fim de evitar as divergências culturais a respeito de um mesmo direito humano,
visto a existência de argumentos justificadores assimétricos entre si.
Refletir, estudar, analisar e discutir a obra de Jacques Maritain é
extremamente oportuno para que, de alguma forma, possamos repensar a nossa
própria realidade e valores. Assim, a abordagem do pensamento humanista
de Maritain é essencial para o aprofundamento de temas como a democracia
moderna, a cidadania e da ética, visto que suas ideias, fundamentadas no
princípio da dignidade da pessoa humana, base do seu humanismo integral,
foram os verdadeiros fundamentos da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, promulgada pela Organização das Nações Unidas.
Neste contexto, serão abordados nesta obra assuntos tais como
o mundo do trabalho, a cidadania, a democracia, a paz, a fraternidade como
5
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princípio jurídico, os direitos humanos, a educação voltada para os direitos
humanos, os conflitos sociais e ambientais.
Hoje em dia há uma carência muito forte de referências,pois, em uma
sociedade em que os princípios éticos e morais parecem estar em decadência,
verdadeiros exemplos de humanidade e fraternidade revelam-se como reais
valores a serem perseguidos, seja discutindo questões de política, democracia ou
sobre a liberdade religiosa e da tolerância, para conseguirmos, de fato, resgatar
a dignidade humana e construir uma sociedade menos egoísta e mais justa.
Espera-se, assim, com a presente obra, seja alcançado seu objetivo
maior, qual seja, servir como contribuição para a discussão jusfilosófica
humanista fundada no valor da dignidade da pessoa humana na busca de
soluções para conflitos da sociedade moderna, bem como incentivar a leitura das
obras do filósofo Jacques Maritain e outros humanistas, tomando as brilhantes
lições para ajudar no encaminhamento de soluções dos problemas do Brasil e
da América Latina no cenário contemporâneo.
Daniel Pereira Militão da Silva
Jefferson Alexandre da Costa
Marcos Peixoto Mello Gonçalves
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Prefácio
Tive contato com o pensamento de Jacques Maritain na universidade,
nos anos 80, com o meu Professor André Franco Montoro. Alceu Amoroso
Lima ajudou-me num aprofundamento. Em1992, o Instituto Jacques Maritain
do Brasil foi fundado por Franco Montoro e Dom Cândido Padin e, diante do
desejo de relacionar o pensamento de Maritain com a área do direito, meus
investimentos pessoais resultaram na tese de doutoramento e naobra“Maritain
e o Direito”.
Contudo, para compreendermos melhor o pensamento humanista de
Jacques Maritain,é preciso tomar como parâmetro os escritos de Alceu Amoroso
Lima, que introduziu o filósofo francês no Brasil, nos anos 30.
Nesse giro, os artigos do presente livro fazem refletir, nitidamente, o
pensamento humanista de Maritain, traduzido para os dias de hoje. Eis, pois,
uma passagem que adensa e evidencia tal constatação:
Ele que nos havia revelado a profunda compatibilidade
entre a inteligência humana e a verdade, vinha agora
nos revelar a adequação natural entre a liberdade e o
bem comum. Nós havíamos confundido liberdade e
liberalismo, autoridade e ditadura. Maritain a luz dos
princípios os mais puros do direito natural e da filosofia
tradicional vinha nos mostrar como era necessário
distinguir para unir. Seu ensinamento que nos tinha
reconduzido do ceticismo ou do irracionalismo a
um intelectualismo ordenado ao real integral vinha
agora, no plano político, nos reconduzir de opções
unilaterais a uma síntese total onde a liberdade e a
autoridade se integravam naturalmente na verdade.
Tudo isso se traduzia concretamente na rejeição
do comunismo e do fascismo e na reabilitação da
democracia baseada nos princípios da sabedoria cristã.
Os problemas políticos, entretanto, têm na América
Latina uma repercussão que falta aos problemas
filosóficos. Enquanto a influência de Maritain se
exercia somente no plano religioso e metafísico, todo
mundo a aceitava sem reservas. No momento que
7
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ele tocou nos problemas políticos e sobretudo após
os acontecimentos da Espanha, tudo mudou. Não é
nem o momento nem o lugar de fazer o resumo dessa
campanha contra Maritain que infelizmente não acabou.
Ela ilustra uma verdadeira lei do movimento histórico
que mostra a resistência que a rotina, a inércia, os
preconceitos, os privilégios oferecem sempre à verdade
simples.1 (grifo nosso)
Expresso um agradecimento especial a todos que colaboraram no
III Congresso Latino-Americano Jacques Maritain, realizado na PUC/SP, em
outubro de 2016. São muitos aqueles que atuaram para que o eventofosse bem
sucedido, no entanto,alguns nomes não posso deixar de consignar, como a exReitora Profa. Dra. Anna Maria Marques Cintra e o Senhor Secretário Executivo
da FUNDASP, Pe. José Rodolpho Perazzolo; as diligentes e gentis secretárias
Joyce Tremonti Martins e Crislaine Silva Amaral; do Instituto Maritain, Prof.
Dr. Renato Rua de Almeida, Jefferson Alexandre da Costa, Moises José Lima e
Igor Rafael de Souza Andrade. Enfim, a vinda especial do Secretário Executivo
do Instituto Internacional Jacque Maritain, Prof. Pe. Gennaro Giuseppe Curcio.
Lafayette Pozzoli

POZZOLI, Lafayette; LIMA, Jorge da Cunha (Orgs.).Presença de Maritain Testemunhos.
2. ed. São Paulo: LTr, 2012,p. 178.
1

8

HUMANIDADES EM MARITAIN - ENSAIOS SOBRE O PENSAMENTO HUMANISTA CONTEMPORÂNEO

9

Sumário

PRIMEIRA PARTE
PRESENÇA DO PENSAMENTO HUMANISTA NA SOCIEDADE
CONTEMPORÂNEA
A CONDIÇÃO ONTOLÓGICA DA PESSOA HUMANA A PARTIR DO
CONCEITO ADOTADO POR TOMÁS DE AQUINO
Roberto Rocha Luzzi de Barros .................................................................

13

ÉTICA E “USO ILEGÍTIMO” DA VIOLÊNCIA FÍSICA: o caso da instituição
prisional
Geraldo Ribeiro de Sá e Robson Paiva Ribeiro de Sá .................................

30

DA CONSCIÊNCIA DE QUE A RESISTÊNCIA PELO HUMANISMO SALVARÁ
O CAPITALISMO
Ana Carla Vastag Ribeiro de Oliveira e Everson Tobaruela ...........................

51

OS DESAFIOS DA NOVA LEI DA GUARDA COMPARTILHADA
Carolina Cristine Cavassini e Gabriel Scudeller de Souza ..............................

84

TERRA ESTRANGEIRA: A INJUSTIÇA DA VIOLÊNCIA NÃO RAZOÁVEL
Mara Regina de Oliveira ...........................................................................

106

10

HUMANIDADES EM MARITAIN - ENSAIOS SOBRE O PENSAMENTO HUMANISTA CONTEMPORÂNEO

FAMÍLIA RECOMPOSTA E O RECONHECIMENTO DA MULTIPARENTALIDADE:
ESTUDO À LUZ DE “UMA REARRUMAÇÃO POSSÍVEL DO ARTIGO 5º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL” PROPOSTA POR JORGE MIRANDA
Melrian Ferreira da Silva Simões ..............................................................

127

REFLEXÕES SOBRE CULTURA E MEMÓRIA DO ENSINO SUPERIOR EM
ARAGUAÍNA/TO
Glenda Carvalho de Sousa e Geraldo Alves Lima ......................................

146

SEGUNDA PARTE
PRESENÇA DO PENSAMENTO HUMANISTA NAS CRENÇAS
O ESTADO LAICO E O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA COLABORAÇÃO
ENTRE O ESTADO E AS CONFISSÕES RELIGIOSAS
Marcelo Sampaio Soares de Azevedo .......................................................

157

MODELOS DE GESTÃO APLICADOS À ATENÇÃO CENTRADA NA PESSOA:
UMA ABORDAGEM GERONTOLÓGICA
Anna Luisa Pereira e Marisa Accioly Domingues ......................................

170

A PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL-CRISTÃ E A PROTEÇÃO FAMILIAR
DIANTE DA NARRATIVA ACERCA DA IDEOLOGIA DE GÊNERO
Rafael José Nadim de Lazari e Guilherme Domingos de Luca .......................

177

LIBERDADE RELIGIOSA E O DIREITO À EDUCAÇÃO RELIGIOSA
Ivanaldo Santos e Ricardo Gaiotti Silva .....................................................

187

TERCEIRA PARTE
PRESENÇA DO PENSAMENTO HUMANISTA NA POLÍTICA
REFLEXÕES E PERSPECTIVAS SOBRE O BRASIL: ANÁLISE DA POLÍTICA
DE FRANCO MONTORO
Bruno Bernardo Nascimento dos Santos ..................................................

203

O PENSAMENTO POLÍTICO DE MONTORO SEMPRE ATUAL E APLICÁVEL
Valdemar Casagrande ..............................................................................

223

A CONSTELAÇÃO PÓS-NACIONAL E A CRÍTICA DE HAUKE BRUNKHORST
À ESFERA PÚBLICA: UMA INTRODUÇÃO À FILOSOFIA POLÍTICA E AO
11

HUMANIDADES EM MARITAIN - ENSAIOS SOBRE O PENSAMENTO HUMANISTA CONTEMPORÂNEO

HUMANISMO POLÍTICO
João Angelo Barbosa Lima e Rafael José Nadim de Lazari ............................

233

DEMOCRACIA CRISTÃ BRASILEIRA: 70 ANOS DE HISTÓRIA E REALIZAÇÕES
Armando Barreto .....................................................................................

246

BANGLADESCH: A EXPLORAÇÃO QUE CAUSA O CÂNCER DEMOCRÁTICO –
A CAMUFLAGEM PARA SE ROMPER COM A ÉTICA
Sandra Mara Franco Sette e Angela Alves de Sousa .................................

250

ANEXO: 1 .................................................................................................

279

ANEXO: 2 .................................................................................................

283

JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA: EL CASO DE LA REPÚBLICA
FEDERATIVA DE BRASIL
Edgardo Torres López ...............................................................................

291

ANEXOS ...................................................................................................

317

POSFÁCIO ................................................................................................

328

12

HUMANIDADES EM MARITAIN - ENSAIOS SOBRE O PENSAMENTO HUMANISTA CONTEMPORÂNEO

PRIMEIRA PARTE
PRESENÇA DO PENSAMENTO HUMANISTA NA SOCIEDADE
CONTEMPORÂNEA
A CONDIÇÃO ONTOLÓGICA DA PESSOA HUMANA A PARTIR DO CONCEITO
ADOTADO POR TOMÁS DE AQUINO
Roberto Rocha Luzzi de Barros2
1. INTRODUÇÃO
Talvez seja interessante retomar o conceito de pessoa adotado por
Tomás de Aquino. Embora alguns dos argumentos do filósofo medieval para
discorrer sobre este tema sejam usados para tratar da pessoa divina, de acordo
com o que se busca assinalar neste artigo, ademais de que pareça que tais
argumentos possam ser trasladados para se compreender o tema da pessoa
humana, aqui se enfatizam os aspectos próprios do homem em sua mais alta
perfeição. No entanto, talvez como aspecto de fundo, isso apenas possa ser
compreendido quando, mesmo partindo da postura conceitual, se investigue
as particularidades da perspectiva ontológica. Ademais, quanto aos aspectos
mais concretos, a importância de adotar este enfoque deriva de que, por
um lado, a eminência antropológica não advém da razão ou daquilo que os
homens possuem em comum, mas, sim, na realidade, por se tratar de um ser
que subsiste sempre o mesmo.
2. A SUBSTÂNCIA
Substância equivale àquilo que está embaixo do acidente ou da
natureza comum de algo3. Porém, assim como cada um dos entes revelacerto
grau de maior ou menor perfectibilidade, se deve ter em conta a forma
como a substância se apresenta nas criaturas mais nobres, especialmente
no caso da pessoa4. E isso é assim já que, sobretudo, ao considerar as
Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Buenos Aires, com a tese
“Las relaciones entre la persona humana y el derecho según Javier Hervada”, tendo sido aprovado
por unanimidade. Participou como palestrante e como ouvinte em diversos congressos nos mais
diferentes países da América do Sul. Reúne inúmeros artigos publicados em revistas especializadas.
3
In ISent., d. 23, q. un. a. 1, c.
4
S. T., q., 29, a. 3, resp. A quem faça a objeção de que os argumentos tomistas centrados na
pessoa servem apenas para compreender a natureza divina e, por isso, não possam ser trasladados
2
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substâncias imateriais, Tomás de Aquino adverte que a alma humana é a
mais perfeita5. Nesse sentido, já que a expressão pessoa não se usa para se
referir a qualquer substância, mas apenas àquela que é racional6, além de
recordar este pormenor, nosso autor explica que esta mesma substância se
distingue em existir por si mesma e em atuar por si mesma7. Sobre alguns
destes aspectos, se falará pormenorizadamente mais abaixo. Por enquanto,
a referência a estes detalhes tem como meta enfatizar que, embora seja
certo que o Doutor Angélico não afirme explicitamente sobre qual ser está
discorrendo, na medida em que se vinculem tais pontos a outros, conforme
se demonstrará em seu momento, a meu entender, parece que esteja tratando
das características da mais perfeita das criaturas, o homem.
Para que se possa compreender melhor esta última interpretação,
cabe distinguir duas substâncias; uma denominada primeira e a outra segunda.
De qualquer modo, antes de falar especificamente sobre tais diferenças, devese fazer menção a outros dois temas. A importância de especificar aquelas
substâncias está em que, em parte, como adverte Santo Tomás, não significa
fazer uma divisão de gêneros em espécies. E por esses motivos nada está na
definida como segunda que não esteja antes na conhecida como primeira,
razão pela qual afirma nosso autor que, em rigor, consiste em uma divisão do
gênero,segundo diferentes modos de ser8. Logo, baseado em tais observações,
retoma-se ao tema central para explicar que a substância segunda representa a
natureza do gênero absoluta em si mesma; enquanto a primeira seja o singular
subsistente. E, depois de apontar tais argumentos, conclui Tomás que, se bem a
pessoa esteja entre os tipos de substância, não equivale a uma espécie distinta,
mas a um específico modo de existir9.
Por outro lado, embora os dois tipos subsistam, a declarada segunda
perdura de modo comum, enquanto a primeira conserva-se distintamente10.
A importância de estabelecer assim as coisas aparece vinculada ao fato de
que, conquanto Tomás explique que a substância deva estar associada ao tipo
primeiro como ao segundo, agrega que “[...] al añadir ‘individual’ se contrae a
para aprofundar nas características humanas se pode mencionar: “Sucede que, la persona, en
cuanto tal, es compuesta, porque el complemento o la perfección requerida para ser persona no
se encuentra inmediatamente en un ser simple, antes requiere el conjunto de muchos, como se ve
en el hombre”. DePot., q. 9, a. 3, ad. 4.
5
Cuest.disp. alma, q. u., a. 7, resp.
6
De Pot., q. 9, a. 1, resp.
7
De Pot., q. 9, a. 1, ad. 3.
8
De Pot., q. 9, a. 2, ad. 6.
9
Idem, ibid.
10
S. T., q. 29, a. 4, ad. 3.
14
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significar la sustancia primera”11. Em efeito, ao atentar para essas diferenças,
não se propõe apenas identificar que a substância primeira se individualiza,
senão que, no caso específico da nobreza humana, o termo individualização
não deve ser interpretado num sentido estrito; ou seja, que um ente não se
individualiza por meio da matéria, ante, pela forma e, para ser mais preciso, pela
incomunicabilidade. Sobre este último tema, contudo, talretornará futuramente.
A intenção de adotar a presente postura se mostra em consonância com um
argumento de Tomás, ainda que apenas de modo parcial, quando afirma que a
substância primeira se caracteriza por não possuir partes nem universalidade12.
Há outros motivos que, como certa consequência do anterior,
permitem entender a necessidade de distinguir ambas as substâncias. Resulta
que a segunda reflete algo que é comum e a primeira não13. E aqui se sustenta
que a substância que mais se conforma com o alto grado da natureza humana,
ao menos de maneira mais evidente, é a primeira porque, segundo se tentará
justificar oportunamente, a pessoa humana apresenta uma esfera incomunicável.
No entanto, por agora, cabe voltar ao tema central que se vinha desenvolvendo.
Pelas razões anteriores, a pessoa agrega à simples substância um
princípio e um modo concreto de distinção, motivo pelo qual se verá em seu
momento que se deve dissociar substância de subsistência, pois, em rigor, esta
última repercute a elevada perfeição humana. Desse modo, justifica-se que,
para Tomás, enquanto o que é próprio da essência é comum, e mesmo que
se esteja falando da essência do mesmo ente, o que se atribui à essência não
pode ser atribuído ao suposto distinto, que é a pessoa14. E há uma demonstração
prática destas últimas colocações ao menos para efeitos de dizer o justo que é
devido a cada um. Apesar de ser de extrema relevância reconhecer a dignidade,
talvez seja preciso ir mais além, porque, assim como o homem, do início até o
fim da vida, permanece sendo uma pessoa, cada um permanece sendo possuidor
de uma mesma dignidade. No entanto, assim como, em certo sentido, a pessoa
é alguém único e irrepetível, cada pessoa possui um específico ato de ser.
Portanto, ao menos quanto à tarefa de estabelecer a justiça, mais que identificar
a essência, seria preciso considerar o ato de ser da pessoa. Mas naturalmente
não há a pretensão de adentrar nestes matizes. Fazer tais digressões tem tão
somentea finalidade de sublinhar as limitações da essência, ou seja, do que os
homens possuem em comum. E, mais diretamente vinculado ao que se vinha
expondo outrora, aqui surge outra comparação para entender porque não basta
S. T., I, q. 29, a. 1, ad. 2.
Idem, ibidem.
13
Para Tomás: “bajo el significado de esencia se contiene lo que pertenece a la naturaleza común,
pero no lo contenido en la sustancia particular”. De Pot., q. 9, a. 1, resp.
14
In I Sent., d. 5, q. 1., a. 1, ad. 5.
11
12
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recorrer à substância, sendo preciso ir à subsistência. Resulta que a primeira
destas se mostra “embaixo” dos acidentes ou “embaixo” do que a natureza tem
em comum; por sua vez, a subsistência se mostra embaixo do ser15.
Pode-se imaginar que, porventura, não fosse necessário estabelecer
tais diferenças, sendo suficiente mencionar que há uma substância que, por ser
racional, é mais perfeita que outra. Mas, a meu entender, apontar tais detalhes
não basta. Acontece que, graças às observações precedentes, é possível entender
que só uma substância mais perfeita se caracteriza por existir por si mesma,
assim como atuar por si mesma. E nosso autor complementa, na continuidade,
que essas duas propriedades são exclusivas da substância racional que, portanto,
permite a tal dominar seus atos16.
Consequentemente, com Santo Tomás, se deve mencionar que “[...]
el término persona define lo que de más perfecto puede ocurrir en la realidad,
o sea, lo subsistente en una naturaleza racional”17. Apesar disso, o que se
busca enfatizar nestas páginas, entre outros aspectos, é que, ao interpretar
o argumento tomista anterior, ao contrário do que parecem julgar alguns
especialistas, e conforme se adiantou anteriormente, o ser humano não se
destaca só pela razão, mas também, talvez até mais relevante que ter em
conta a potência intelectual, seja profundizar nesta respectiva constituição
ontológica e, mais precisamente, sobre a subsistência.
3. DISTINÇÃO ENTRE SUBSTÂNCIA E SUBSISTÊNCIA
Antes de comentar particularmente sobre estes termos, necessário
recordar outro detalhe; ou seja, que embora tendo como ponto de partida
o conceito de pessoa, talvez seja igualmente fundamental aprofundar na
perspectiva propriamente ontológica deste citado ser. E a importância de
investigar esses pormenores está em que, se bem aparentemente no pensamento
tomista há certa contradição entre os planos conceitual e o ontológico, segundo
minha maneira de ver, isso não ocorre.
Tomás explica que, mesmo não se podendo definir cada singular,
é concebível, conforme afirma o próprio autor: “[...] la razón común de
singularidade” e, por esses motivos, agrega, assim definiu Aristóteles, a
substância primeira e Boécio definiu a pessoa18. Aplicando essas observações
para o caso do ser humano, afirma-se que não é definível Maria ou João, mas
aquilo que cada um apresenta em comum com os demais. Então, buscando diluir
15
16
17
18

16

In I Sent., d. 23, q. u., q. 1, ad. 3.
DePot., q. 9, a. 1, ad. 3.
S. T., I, q. 29, a. 3.
S. T., I, q. 29, a. 1, ad. 1.
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esta aparente contradição, admite-se discorrer sobre as noções de substância
e subsistência ou, em rigor, pelo menos por agora, sendo preciso considerar
três aspectos que estão vinculados à substância individual. Para compreender
a substância individual importa, de acordo com Tomás de Aquino, diferenciar
três elementos; uma, a natureza do gênero e da espécie que estão nos singulares;
dois, a maneira de existir desta natureza porque a substância individual está
em cada gênero e em cada espécie e, por isso, como cada substância possui
certa natureza tais substâncias não se manifestam pelo que têm em comum;
três, o princípio, que é a causa deste modo existir. E logo depois de enumerar
esses fatores, o filósofo medieval expõe outro argumento que, a meu entender,
é, ao mesmo tempo, tão sucinto quanto relevante. Acontece que, assim como
a natureza pode ser vista em si mesma que, recorda Tomás, mais vez, é o
comum, o modo de existir da natureza também pode ser considerado em si
mesmo19. Então, consoante também se buscará justificar, tal modo de existir
se expressa pela incomunicabilidade e porque a subsistência não requer um
fundamento externo para que se possa preservar e possa ser identificada em
sua mais profunda individualidade. Frente a isso, ainda em consonância com
os motivos ora elencados, complementa Santo Tomás: “[...] la naturaleza del
hombre existente en la realidad no se encuentra a no ser individualizada por
algo singular: no existe el hombre si no es siendo un determinado hombre”20.
Evidentemente enfatizar as particularidades da postura ontológica de
forma alguma tenciona desprezar a necessidade de aprofundar na perspectiva
conceitual. Sem dúvida, deve haver certa complementação entre ambas, mesmo
que estas páginas se centrem nos detalhes ontológicos. No entanto, conforme
se tenta justificar aqui, apesar de que a razão é um dos modos mais manifestos
pelos quais o homem demonstra sua superioridade, sua eminência não parece
estar limitada a isso. Nesse sentido, mais além de se remitir a importância de
nomear a substância, parece necessário falar, em rigor, sobre a subsistência.
É possível que, para muitos especialistas, não seja preciso adentrar no
conceito de subsistência, sendo mais apropriado sustentar que a pessoa possui
uma substância racional.Ppor um lado, entretanto, assinalar que a substância
racional obra por si mesma não significa que a irracional não obra em nenhum
sentido, mas, em verdade, que não o faz propriamente por si mesma21. Sendo
assim, apontar estas diferenças não implica sustentar que os seres irracionais
não obrem, que não se movam, mas, em rigor, que, ao contrário destas últimas,
De Pot., q. 9, a. 2, ad. 1.
Idem, ibidem.
21
De Ver., q. 5, a. 9, ad. 4, cit. en LOMBO, José Angel. La persona en Tomás de Aquino. Un estudio
histórico y sistemático. Pontificia Universitas Sanctae Crucis. Romae. Apollinare Studi. 2001,
p. 270, nt. 30.
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segundo adverte Santo Tomás, as substâncias racionais obram por si mesmas
porque são donas dos seus atos22. Com isso, Tomás deixa expresso que as
substâncias racionais que se mostram individualizadas são mais perfeitas que
as demais porque, sendo donas de seus atos, não se dirigem a obrar movidas
por outros seres, mas por si mesmas23. Em outras palavras, apesar de que todo
ser se dirige a alcançar sua respectiva perfeição, o irracional se move por maior
influência dos fatores externos, enquanto o racional se move especialmente por
uma determinação interna. Por motivos como esses, mesmo que no pensamento
tomista não pareça que estas questões estejam diretamente associadas a um
princípio metafísico, a meu critério, no caso particular do homem, se pode e se
deve vincular os detalhes anteriores ao princípio segundo o qual o obrar segue o
ser. E isso leva a entender que, mais que dominar suas obras, o homem domina
o seu mesmo ser. E, em parte graças a estes aspectos, a pessoa é espiritualmente
incomunicável.
Então, surge aqui outra explicação segundo a qual a pessoa não
se destaca em sua superioridadeapenas pela razão, mas por sua condição
ontológica. Consoante nosso autor: “Así como la persona significa una cosa
completa y subsistente por sí misma en la naturaleza racional, así la ‘hipóstasis’,
el ‘supuesto’ y ‘la realidad sustancial’ significan algo subsistente por sí mismo”24.
Em outras palavras, se pode ressaltar, mais uma vez recorrendo
explicitamente a Tomás de Aquino, que a pessoa acrescenta a chamada
hipóstase, ou seja, ao ser que subsiste por si mesmo, uma propriedade distintiva
que é específica da dignidade, pois, neste ponto, não se fala de qualquer maneira
de subsistir, antes, por meio de uma natureza racional25. Por isso, não há dúvida
que, ao analisar comentários como estes, a meu entender, a tendência natural
seja realmente concluir que a perfeição humana deriva, ao menos de modo
primordial, da razão. Por conta disso, para que o tema seja melhorcompreendido,
se vem demostrando a necessidade de considerar outros aspectos.
Sem sombra de dúvida, a razão, assim como as demais potências
intelectuais, são sinais inequívocos de uma bem elevada constituição ontológica.
Mas, apesar disso, também importa analisar outras especifidades antropológicas.
Isso resulta de que, enquanto há situações em que o indivíduo não tenha a razão
plenamente desenvolvida, por sua vez, ao ter em conta a subsistência, resta
claro que, ainda que haja qualquer tipo de mudanças, externas ou internas, no
entorno de cada um, pelo simples e indiscutível fato de que o homem é uma
pessoa, ele sempre subsiste sendo ele mesmo. Nessa ordem de ideias, a meu
22
23
24
25
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entender, o que uma explicação tomista exposta anteriormente elucida, talvez
implicitamente, refere-se ao erro de estabelecer que a superioridade humana
procede, ao menos principalmente, da razão. O conhecido filósofo adverte
que a pessoa “[...] significa una cosa completa y subsistente por sí misma
en la naturaleza racional”26. E, segundo meu ponto de vista e relacionado a
alguns detalhes aqui mencionados, as expressões completa e subsistente são
mais próprias de uma esfera indivisível, simples e, por isso, incomunicável,
enquanto a razão, sendo uma potencialidade, pode estar num estado plenamente
desenvolvido ou não e, assim, não pode ser o único nem o principal fator
identificador da superioridade ontológica humana. Por outro lado, relacionado à
segunda das observações de Tomás mencionadas, se nota que o ser que subsiste
por si mesmo não é apontado apenas como sinônimo de “hipóstasis” ou de
realidade substancial, senão também de “suposto”27. E, seguindo meu entender,
com esta última expressão se pode compreender melhor porque esta é uma
criatura que não exige um fundamento externo para subsistir.
Chegado este momento, alguém poderia se questionar; qual é
efetivamente a importância prática de levar em conta a postura deste artigo?
Surgem, pois, basicamente, dois grandes tipos de consequências práticas; uma,
mais de índole particular ou, se se quer, mais vinculada a questões filosóficas
e éticas; outra, mais de caráter social ou, digamos assim, mais associada aos
temas políticos e jurídicos. Sobre o primeiro deles,concerne retomar a ideia
de que a perfectibilidade antropológica se nota pela subsistência e da forma
que, por sua vez, demonstra não ter partes e, por isso, ser indivisível. Como
se não fosse o suficiente todo o anterior, se pode mencionar que Tomás chega
a sustentar que, no caso dos seres criados, tanto a essência como ser “um” em
si mesmo são mostras de indivisibilidade28. E, certamente, em se tratando do
homem, isso também se mostraria de modo mais incontestável que nas demais
criaturas. E essas são as condições que determinam a pessoa subsistir de uma
maneira tal que permanece sendo ela mesma29. Assim, há certas situações,
como, por exemplo, o recém-nascido, uma criança ainda não possuidora da
razão plenamente desenvolvida, um doente em fase terminal, que, embora o
sujeito não tenha a chance de manifestar externamente que domina seus atos,
ainda que isso seja algo próprio da natureza humana, como aqui também se
faz referência. Em efeito, mesmocom tais limitações, estes e outros similares,
são exemplos de que, não se pode discutir, cada um não deixa permanecer,
subsistir, sendo uma pessoa.
26
27
28
29

S. T., III, q. 16, a. 12, ad. 3.
Idem, ibid.
In I Sent., d. 19, q. 4, a. 1, ad. 2.
S. T., q. 75, a. 2, ad. 2.
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E como foi possível adiantar, a segunda das principais repercussões
práticas é mais de ordem social. Aqui importa retomar a noção de que, até certo
ponto, a pessoa subsiste sendo ela mesma porque se trata de algo que se deve
considerar “completo”, embora com isso se retome a Tomás sucintamente.
Consequentemente, essas e outras particularidades antropológicas mais
elevadas revelam uma dada maneira do homem estar em sociedade. Porém, a
fim de que se possa compreender porque, sobre isso, uma postura esteja certa
e outra equivocada, vale recordar uma analogia que, em parte, se vincula
com estas questões. Alguns especialistas adotam a comparação analógica de
que a pessoa está para a sociedade assim como a parte está para o todo. No
entanto, a meu entender, aceitar tais comparações é um erro por dois motivos.
Um porque o homem é a mais evoluída de todas as criaturas, razão pela qual
possui uma individualidade muito profunda. Assim, é certo que, de alguma
forma, se possa afirmar que a pessoa seja parte da sociedade e, com isso,
seja correto afirmar que o ser da sociedade abarca o ser da pessoa. Mas não
há dúvida de que, dada as diferentes constituições de ambos seres, isso seria
ontologicamente impossível. Assim, tais observações facilitam entender os
erros que estão implícitos em afirmar que aquela comparação seja correta. Em
contrapartida, se pode imaginar que, por estas conclusões se esteja olvidando
algo essencial, ou seja, dita comparação possa ser aceita justamente pelo fato
de ser uma analogia. No entanto, talvez seja também relevante destacar que
uma analogia deva ser aceita quando expressa a verdade e, no presente caso,
a mais alta esfera ontológica da pessoa, que é espiritual. E, de acordo com os
outros pormenores aqui mencionados, se trata de uma analogia equivocada
porque tem mais em conta a realidade material que a espiritual. Em outras
palavras, enquanto as expressões todo e parte se referem a uma realidade
física ou cosmológica, os termos sociedade e pessoa são sinais de moralidade.
Ademais, para que a citada comparação fosse realmente aceita, seria preciso
adentrar em outros pormenores como: quais sejam as partes principais e as
secundárias, que tipo de relação há entre elas e recordar que, para Tomás de
Aquino, no Universo, as principais partes são as intelectuais30.
Possivelmente se pode imaginar que, tendo a pessoa humana como
nítido centro destas questões, se deixa de lado, ao menos implicitamente, o
importante vínculo que há entre criatura e Criador. No entanto, este olvido
não passa de uma mera aparência, pois, postoque aqui não se adentra neste
último tema, se o considera de modo indiretamente presente; resulta que,
graças ao vínculo que o Criador tem com a pessoa humana, esta é declarada
a mais perfeita dentre todas as criaturas. Como se pode notar, cabe ter claro
30
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que, assim que passa a existir cada homem, pelo simples e evidente fato
de ser uma pessoa, nunca terá a sua natureza alterada na sua essência; do
início até o fim natural da vida, cada um sempre permanece sendo igualmente
digno. Portanto, requer-se salientar outro argumento que, mesmo não
mencionandoexplicitamente a subsistência, e sim a substância, mas de modo
que toca nas características da primeira destas. Tomás comenta que, no seu nível
mais perfeito, a substância revela duas particularidades, das quais uma tange
mencionar aqui. Acontece que a pessoa: “[...] no necesita ninguno fundamento
extrínseco en que apoyarse, sino que se fundamenta en sí misma; y, por eso,
se dice que subsiste, es decir, que existe por sí misma y no en outro”31. E tais
comentários permitem fazer duas interpretações: primeira, a pessoa apresenta
uma tal natureza que não requer nenhum fundamento externo para que possa
subsistir, pois subsiste graças a sua mesma interioridade; segunda, embora é
certo que a pessoa humana seja a mais perfeita das criaturas por um ato de
vontade do Criador, também é certo que tal ato de vontade é que o citado ser
seja criado de modo ater uma tal independência que, como se disse, existe por
si e não em outro. Por isso, a meu entender, não é um exagero reconhecer que
o homem possui uma individualidade tão profunda que implica justificar que,
em certo sentido, se trata de um ser único e irrepetível.
Porém, como se buscou adiantar que não se esteja, com tal postura,
deixando de lado o vínculo criatura e Criador, o que se salienta aqui é que o
Criador se relaciona com cada uma das criaturas de acordo com a respectiva
natureza de cada uma destas. Então, indo agora às explicações propriamente
tomistas, convém dizer que Deus é providente com toda a criação, mas não o é
da mesma forma para com todas as criaturas. Por outro lado, se bem que todas
as criaturas são finalistas, Deus ordena a cada uma delas para que possam
alcançar os fins segundo permitam suas naturezas32. Ainda associado a tais
fatores, e talvez ainda mais relevante em vista da postura então defendida,
cabe agregar que, depois de afirmar que el Ser Supremo obra em cada agente
conforme sua mesma natureza, complementa el Doctor Angélico: “[...] por
esto que Dios es causa que obra en los corazones de los hombres no se
excluye que las mismas mentes sean causas de sus movimentos”33.Certamente
se pode, mais uma vez, interpretar que isso é assim como uma resultante
de levar em conta a racionalidade, o talvez em virtude da capacidade de se
distinguir as coisas mediante a consciência. No entanto, apesar destes dois
últimos aspectos serem dois dos sinais mais conhecidos sobre a eminencia
De Pot., q. 9, a. 1, resp.
Acerca destes dois últimos argumentos,In I Sent. d. 39, q. 2, a. 2, resp.
33
De Ver., q. 24, a. 1, ad. 3. Intr., trad. y notas de Juan Fernando Sellés. Cuadernos de Anuário
Filosófico, 165, Pamplona, 2003, p. 52.
31
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humana, ainda mais relevante significa indagar as causas últimas em relação
a esta particular constituição tão nobre. E, a meu juízo, tudo parece convergir
para a obrigação de recordar que tais questões têm como núcleo o ser da
pessoa porque, dentre outras coisas, esta subsiste sendo ela mesma. Em efeito,
como é possível deduzir, aqui se desenvolve uma postura em que, mesmo
havendo certa primazia da criatura, não se permite concluir, nem mesmo
indiretamente, que haja contradição acerca da superioridade do Criador. Não
se poderia interpretar de outra forma estes aspectos, pois criatura e Criador
coexistem graças a um ato de vontade deste último. Portanto, para que esses
últimos detalhes sejam vistos de modo mais coerente, a meu entender, talvez
seja interessante estabelecer distinções conceituais que, ao menos, os filósofos
do direito parecem não terem em mente. Isso parece se confirmar porque,
quando muitos destes especialistas indagam pelas causas últimas de justiça,
consideram que esta seja o Criador. Porém, em face do que se vem expondo,
segundo o qual a pessoa também é fundamento, talvez seja interessante
distinguir fundamento da realidade fundante, e esta última se identificando
ao Criador. Então, como se pode deduzir, todo o anterior não significa um
desprezo pelo Ser Supremo, mas apenas uma tentativa de conhecer e valorar a
mais perfeita das criaturas em sua real e mais profunda dimensão.
Foi possível comentar que, no caso do ser que subsiste por si mesmo,
sua interioridade equivale a seu mesmo fundamento e que, por outro lado,
tais características representam seu particular modo de existir ou, em outras
palavras, de subsistir distintamente. Mas, para Santo Tomás, não basta centrar
as ideias no tema da subsistência. Comenta tal pensador que subsistir pode
indicar duas realidades; o ser ou o modo concreto de ser e, por isso, agrega,
que o ser absolutamente só aparece nos indivíduos34.Por isso, nestas páginas,
não só se ressalta que relacionado ao caso humano o termo indivíduo deve ser
visto de acordo com esta elevada natureza, mas, também, que, por outro lado,
ao se investigar o tema da pessoa, se o faça especialmente em função de sua
respectiva estrutura ontológica.
Isto exposto, resta aclarar dois aspectos tidos em conta por nosso
autor; por um lado, que a subsistência é “distinta” em virtude da forma35 e, que,
por outro, a alma humana é apontada como a mais perfeita dentre as substâncias
imateriais36. Baseado nestes detalhes, e em face dos propósitos deste artigo,

34
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cabe identificar forma a espíritu37, pois ambos não são constituídos por partes38.
Dito isso, é preciso retomar algumas colocações feitas no início do trabalho.
Para nosso autor, um dos motivos porque se deve distinguir os dois tipos de
substância é porque a denominada como primeira não possua partes. E o Doutor
Angélico justifica que o ser que subsiste por si mesmo, em rigor, é aquele que
não é parte39, nem seja inerente de nenhum dos modos acidentais40.E essas são
as razões porque foi dito que a intenção por considerar a presença humana em
sociedade não se deve fazer recorrendo ao uso do termo parte, pois, do contrário,
não se olha o homem na sua real e mais radical dignidade.
Como já foi possível reiterar, se fala de um ser que é mais perfeito
em virtude da forma, mas que também talvez se possa identificá-la a espíritu,
pelo menos em função da postura aqui defendida. Agora bem, assim como
se identifica forma a espíritu, aqui se equipare matéria a corpo. E a intenção
de fazer tais considerações procede de que, embora a pessoa seja a mais
perfeita dentre as criaturas por causa do espíritu, na medida em que há a
união entre espíritu e corpo, de acordo com Santo Tomás, o homem também
subsiste pelo corpo41.
No entanto, é certo que as similitudes anteriores são imprecisas.
Conforme se buscou mencionar, um dos motivos porque se deve diferenciar
substância e subsistência é a mais perfeita condição da segunda. Isso se confirma
com algo que aponta Santo Tomás; enquanto para a substância o princípio de
individuação é a matéria, para as formas imateriais, como subsistem por si
mesmas, se individualizam por si mesmas e esses motivos conduzem Tomás a
complementar que: “[...] resulta imposible que pueda afirmarse de varios. Nada
impide, por tanto, que en las realidades inmateriales se encuentren a la vez la
sustancia individual y la persona”42.

Segundo foi possível mencionar, não há como, no espaço deste artigo, comparar os conceitos
de forma e espíritu. E apesar de que o autor afirme que não se possa identificar a alma humana com
a substância primeira (p. ej.,S. T., q. 29, a. 1, ad. 5), nestas páginas, embora buscando permanecer
plenamente fiel a tal pensamento, se buscará justificar que, em algum sentido, aquelas noções se
podem identificar.
38
E aqui se equipara forma e espíritu, pois, em outra obra em que, de novo, Tomás discorre sobre
o ser que subsiste distintamente, comenta que isso se atribui não só pela forma, mas também em
razão da simplicidade. In I Sent.d. 26, q. 1, a. 1, ad. 3.
39
Em virtude do exemplo que usa o autor para expor tal postura, talvez aqui tenha em conta o
sentido material deste termo. Apesar disso, para nossa intenção em particular, os argumentos em
si parecem ser oportunos.
40
S. T., I, q. 75, a. 2, ad. 2.
41
In III Sent., d. 5, q. 3, a. 2, ad. 2.
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De Pot., q. 9, a. 3, ad. 5.
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4. PESSOA E INDIVÍDUO
Antes de entrar propriamente no tema do indivíduo, necessário fazer
duas aclarações prévias; uma, sobre as diferenças entre os planos ontológico
e o conceitual. Embora seja de extrema relevância se aprofundar no tema
do indivíduo desde o enfoque lógico, para nossos propósitos, ainda mais
importante é adotar uma postura ontológica porque, segundo adverte Tomás, a
perspectiva lógica busca identificar o gênero e a diferença específica e, por seu
turno, para o plano ontológico, explica o autor: “[...] es necesario que el género
y la diferencia se funden sobre diversas naturalezas. Por cuanto a este modo,
nada impide decir que las sustancias espirituales carecen de género y diferencia,
y que son sólo formas y especies simples”43. Por isso, apesar de que aqui não
se fala detalhadamente sobre o espíritu, basta mencionar que, como o espíritu
não se conforma de partes, isso manifesta se tratar de uma “espécie simples”,
aqui também se advertindo que, para tal autor, não se deve recorrer ao termo
espécie para falar do homem, mas a expressão anterior sim, esta parece ser mais
acertada no que toca à simplicidade, se se considera algumas das características
espirituais que aqui são aludidas.
Um segundo motivo afasta a chance de ver entre as perspectivas
conceitual e ontológica uma aparente contradição. É certo que um indivíduo
não pode ser definido. No entanto, o que se pode distinguir é o que há de comum
entre os homens. Nesse sentido, para não incorrer em contradição e, ao mesmo
tempo, aclarar a necessidade de adotar uma postura ontológica, retoma-se o tema
da substância individual. Santo Tomás explica que, para que se compreenda tal
expressão,é preciso ter em conta três fundamentos; uma, a natureza do gênero e
da espécie que estão nos singulares; dois, o modo de existir de cada natureza em
particular porque esta é própria de um indivíduo em concreto, e não enquanto
algo comum a muitos; três, o princípio porque é causado tal modo de existir44.
E, por influência destes três fatores, o autor arremata: “[...] no existe el hombre
si no es siendo un determinado hombre”45.
Segundo já se adiantou, em vista do que por hora se aprofunda, não
basta identificar o que os homens têm em comum, já que, enquanto separada
dos singulares, a natureza comum só está na mente46.Isso parece ser assim
porque, de acordo com Santo Tomás, a natureza vista em si mesma representa
algo em comum, mas não o é o modo concreto de existir a natureza, que surge
43
44
45
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individualizada nos seres47. Logo, cabe extrair duas observações; uma, enquanto
a natureza é comum, a pessoa é incomunicável, conforme mais abaixo se busca
justificar; dois, como aqui se discorre sobre a específica estrutura ontológica
humana, de um modo ou de outro, a expressão indivíduo denota esta respectiva
eminência ontológica, razão pela qual, para Tomás, “indivíduo” se inclui
no conceito de pessoa para enfatizar a maneira de subsistir, em rigor, das
substâncias concretas48.
Ao se justificar o anterior não se despreza que, entre os universais, estão os
universais e os acidentes. Mas só as substâncias e os acidentes individuais são reais;
ou seja, existem concretamente. Depois de Tomás explicar que, de modo similar
a como muitas vezes se desconhece a essência das coisas e isso conduz a que se
mencionem as diferenças acidentais para referirse aos substanciais, também ocorre
em, outras vezes, que, ainda na opinião do nosso autor, se usa do termo indivíduo
para falar da existência concreta de uma pessoa49. Por isso, o citado filósofo afirma
falar de indivíduo para diferenciá-lo entre as substâncias e isso porque, justifica em
seguida, como a substância se individualiza por seus princípios, pessoa é o nome
especial que se deve usar para tratar do indivíduo de natureza racional50.
Há especialistas que definem o homem como sendo indivíduo. E,
seja enfatizando a razão ou a dignidade, ou seja, aquilo que humanamente há
de comum, conforme se vêm buscando demostrar, parecem ser posturas que,
pelo fato de não se investigar a pessoa a partir de sua específica conformação
ontológica, por um motivo ou por outro, são equivocadas. E um sinal concreto
de adotar uma perspectiva errônea está em sustentar qu, algumas vezes, o
homem seja pessoa e que, em outras, seja indivíduo. No entanto, o que se vem
tratando de sublinhar é que, pelo simples e evidente de que o ser humano é uma
pessoa, frente a qualquer das mudanças, externas ou internas, ao entorno do
sujeito, cada um permanece sempre subsistindo como um mesmo.
À vista disso, em consonância também com outros temas que já
foram abordados, Tomás de Aquino escreve: “[...] puesto que es gran dignidad
subsistir en la naturaleza racional, a todo indivíduo de esta naturaleza se le llama
persona”51. Mesmo, neste instante, o autor se referindo a Deus, a meu entender,
sem tergiversar o pensamento tomista, é possível trasladar tais argumentos para
aprofundar nas especifidades humanas.
Para compreender melhor o tema, é preciso voltar a uma diferenciação
que faz Tomás. Resulta que, quanto aos entes que possuem uma forma material,
47
48
49
50
51

De Pot., q. 9, a. 2, ad. 1.
S. T., q. 29, a. 1., ad. 3.
DePot., q. 9, a. 2, ad. 5.
DePot., q. 9, a. 2, resp.
S. T., I, q. 29, a. 3, ad. 2.
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como não subsistem por si mesmos, o princípio de individualização é a matéria;
por sua vez, nos seres dotados de forma imaterial, como subsistem por si só, se
individualizam por si próprios. E, por esses motivos, pelo fato que algo subsista
por si mesmo não se pode afirmar que pertença a vários52. Assim, como se pode
notar, os aspectos anteriores se mostram de acordo com o que foi dito que os
seres que subsistem por si mesmos existem por si mesmos, não por outros53.
Então, retomando os argumentos tomistas anteriores, o autor agrega que: “Nada
impide, por tanto, que en las realidades inmateriales se encuentren a la vez la
sustancia individual y la persona”54. E este parece ser um dos argumentos-chave
porque se vem enfatizando que não só inexista contradição efetiva entre os
planos ontológico e conceitual, senão que, ao menos para compreender porque
a pessoa seja a criatura mais perfeita, seja indispensável centrar na primeira
destas duas perspectivas.
Em parte, vinculado ao anterior, importa justificar que a pessoa não
é um membro de uma espécie. Talvez se possa imaginar que, apesar do que foi
dito sobre o vínculo que tal criatura mantém com o Criador, este novo argumento
não se possa ser admitido, razão pela qual mais acertado seria reconhecer que
cada homem seja realmente membro de uma espécie, a humanidade. Porém,
voltamos a Santo Tomás, quando afirma que: “[...] la humanidad es algo que
está en la realidad, sin embargo, no tiene en ella la razón de universal, dado que
no existe fuera del alma una humanidad común a muchos”55. E tais observações
são fundamentais, pois, de novo segundo o escritor de Aquino, por um lado, a
individualização reflete a superioridade própria do homem e que, por outro, ao
contrário do que acontece no caso dos dados que a natureza tem em comum, a
humanidade, só no homem a natureza está em ato56.
5. ACERCA ESPECIFICAMENTE DA PESSOA
Assim como já se buscou assinalar, apesar de que algumas das
explicações aqui mencionadas Tomás usa basicamente para discorrer sobre a
pessoa divina, a meu critério, se nota que podem ser trasladadas para debater
sobre a pessoa humana. Em parte, para se justificar tal postura, salientou-se
De Pot., q. 9, a. 3, ad. 5.
De Pot., q. 9, a. 1, resp.
54
DePot., q. 9, a. 3, ad. 5.
55
In I Sent., d. 19, q. 5, resp.
56
Nesse sentido, Tomás distingue que a natureza ou essência pode ser entendida de dois modos;
um, desconsiderando o que a natureza apresenta de comum e, neste caso, é identificada com
“homem”; dois, levando em conta o que a natureza tem de comum, mas, nestas circunstâncias, a
matéria é vista em potência.In I Sent., d. 23, q. u., a. 1, resp.
52
53

26

HUMANIDADES EM MARITAIN - ENSAIOS SOBRE O PENSAMENTO HUMANISTA CONTEMPORÂNEO

que a mais alta dimensão humana não possa ser compreendida recorrendo aos
conceitos de gênero e diferença específica. E é provável que um novo argumento
reforce esta tese central. Resulta que, talvez como certa consequência do antes
mencionado, ao considerar o caso das pessoas divinas, angélicas e humanas,
Tomás aclara que o conceito de pessoa não é equívoco nem unívoco57. Nesta
ordem de ideias, embora se busque aprofundar na específica estrutura ontológica
do homem, este sendo o mais nobre dos seres terrestres, cabe indagar sobre
o que só ele, com exclusão das demais criaturas, tem que mais se identifica,
embora analogicamente, com seu Criador.
Em parte, a obrigação de tratar cada um destes detalhes tendo como
centro o homem revela, por vários motivos, o erro que seria considerar apenas
ou primordialmente o que todos apresentam em comum. Assim, mesmo que as
limitações desta postura já se tenham sublinhado, cabe agora, desde outro enfoque,
enfatizar outras falhas desta citada postura. Não basta centrar a análise no que há
de humanamente em comum porque, assim opina Santo Tomás, o que se atribui
àessência não se pode atribuir à pessoa, porque esta subsiste de modo distinto58.
Tomás de Aquino opina que o conceito de pessoa não deva ser
usado só em virtude da subsistência, senão pelo fato de: “[...] ser distinto e
incomunicable, lo cual se aplica a Dios en razón de las propiedades relativas”59.
No entanto, pelos motivos aqui expostos, a meu critério, estas propriedades
também ou, sobretudo, se aplicam ao homem. E, sobretudo, porque se tratará
de justificar na sequência.
6. INCOMUNICABILIDADE
Provavelmente este trabalho tem como núcleo a ideiade que a elevada
perfeição humana se nota graças àsubsistência. No entanto, sendo a criatura
que é, também é provável que esta mesma eminência possa ser vista ainda por
outras características. Por isso, ao tocar sucintamente no tema do espíritu, se
buscou recordar que dita esfera conduz a outros temas como: forma, ausência
de partes, indivisibilidade, simplicidade. Isso posto, se a incomunicabilidade
é um sinal mais da perfeição humana, o que representa a incomunicabilidade?
A pessoa tem uma natureza tal que a permite subsistir sendo ela mesma.
E isso ocorre em virtude da natureza do espíritu, pois este não sendo constituído
S. T., q. 29, a. 4., ad. 4.
In I Sent., d. 5, q. 1, a. 1, ad. 5. Aqui o autor trata especificamente das condições da pessoa
divina. Mas os argumentos aqui também mencionados sobre o erro de identificar o que a natureza
possui em comum, parece, a meu critério, que se pode trasladar para compreender a particular
condição ontológica humana.
59
De Pot., q. 9, a. 6, ad. 3.
57
58
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por partes e, por isso, sendo indivisível, o sujeito fica ontologicamente impedido
de trasladar, de comunicar seu espíritu aos demais. Evidentemente, o que se
pode trasladar é o conhecimento, mas não o espíritupropriamente. Com isso,
em rigor, a incomunicabilidade não equivale a uma limitação, uma restrição, ao
crescimento de cada um, mas ao modo concreto pelo qual a pessoa subsiste e
se relaciona, mantendo íntegra sua mais profunda individualidade. Em poucas
palavras, a radical individualidade de cada um procede da incomunicabilidade.
E, a meu entender, esta também parece ser a postura de Santo Tomás quando
afirma que “Por substancia individual, es decir, distinta e incomunicable, se
entiende en Dios la relación”60. Isso dito, esta explicação tomista não parece ser
acertada tanto tendo em conta a constituição divina, como considerando o caso
do homem. Se Deus fosse incomunicável, as três pessoas da Santíssima Trindade
não poderiam se comunicar, nem Deus se comunicaria com as criaturas. Porém,
ao gerar cada uma das criaturas, ocorre justamente o oposto. Por outro lado,
conforme se tenta justificar neste texto, o homem sim é incomunicável. E é
possível que, corroborando o acerto desta interpretação, se possa concluir que,
como se afirmou por meio do nosso autor, ao dizer que a substância individual
se caracteriza tanto por ser distinta como incomunicável, afinal, em outras de
suas obras assevera que o ser que subsiste não se pode proclamar de vários61 e
esse último aspecto parece, a meu entender, ser reflexo da incomunicabilidade.
7. RACIONALIDADE
Quanto à última destas características, cabe destacar que, ao contrário
do animal que se move pelos sentidos, o homem se move racionalmente.
Em efeito, afirma Tomás que as substâncias mais perfeitas são as racionais
porque não são movidas a obrar, senão que obram porque dominam seus atos
e isso ocorre graçasàrazão. E complementa dito autor que a tais substâncias
particulares se dá o nome especial de pessoa62.
Portanto, a análise destes pormenores, de ter em conta o ser humano
em sua mais elevada estrutura, é efeito de levar em conta diversos aspectos. Um
deles, porque se busca não cair no erro de, por exemplo, não considerando tal
criatura em seu mais alto grau, poder pensar que o homem, algumas vezes, seja
indivíduo e outras seja uma pessoa. Por outro lado, em sua mais nobre esfera, o
sujeito não se distingue pela razão, ou por sua dignidade, pelo que todos têm em
comum, ou de que possa realizar, dominar, seus atos. Assim, para que melhor se
60
61
62
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compreenda a evidência de que a pessoa seja a mais perfeita dentre as criaturas,
é indispensável identificar sua específica constituição ontológica. Somente com
estes parâmetros se pode entender que, frente aos avatares externos e internos
que ocorrem no entorno de cada um, pelo simples fato de que o homem seja
uma pessoa, se trata de uma criatura que subsiste sendo ela mesma.
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ÉTICA E “USO ILEGÍTIMO” DA VIOLÊNCIA FÍSICA:
o caso da instituição prisional63
Geraldo Ribeiro de Sá64
Robson Paiva Ribeiro de Sá65
INTRODUÇÃO
Em trabalhos anteriores66, refletiu-se sobre os princípios éticos
conhecidos por “laboriosidade”, “credibilidade”, “frugalidade” e “honestidade”67,
no contexto da modernidade, analisada, conforme a linguagem de Z. Bauman,
sob dois pontos de vista fundamentais, ou seja, o da “modernidade pesada” ou
“modernidade sólida” e o da “modernidade líquida” ou “pós-modernidade”68,
indagando-se, ao mesmo tempo, a propósito das conexões de sentido entre ética
e “norma jurídica
As leituras feitas, durante a elaboração destes trabalhos, chamaram a
atenção do leitor para o conceito de “Estado”69 e suas características forjadas na
modernidade, isto é, a racionalidade jurídica, legal e administrativa; a especialização de funções, a territorialidade e a soberania, dentre outras. Do meio dessas
O presente artigo foi apresentado no XXIV Encontro Nacional do CONPEDI (GT
Filosofia do Direito I), realizado em Brasília, de 06/07 a 09/2016.
63

Doutor em Ciências Sociais pela PUC/SP, aposentado do Departamento de Ciências Sociais
da UFJF, Professor do Curso de Direito da Faculdade SUDAMÉRICA, de Cataguases (MG),
licenciado e membro do Conselho do Centro de Estudos Rurais e Urbanos (CERU/ USP).
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Mestre em Direito pela Universidade de Três Corações (UNINCOR/MG). Professor da
Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO), Campus de Juiz de Fora/MG.
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SÁ, G. R. de. PRINCÍPIOS ÉTICOS E NORMAS JURÍDICAS: um percurso entre o passado
e o presente. XXIV Congresso Nacional do CONPEDI, GT Filosofia do Direito II, realizado na
UFS, em Aracaju, de 04 a 07/6/ 2015. SÁ, G. R. de. ÉTICA, MORAL E DIREITO: um diálogo
com Zigmunt Bauman. XXIV Congresso Nacional do CONPEDI, GT Filosofia do Direito I, em
BELO HORIZONTE (MG), de 11 a 14/11/ 1015.
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Tais princípios foram extraídos de WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do
capitalismo. 3 Ed. Trad. de Irene de Q. F. Szmrecsáyi e Tomás J. M. K. Regis Barbosa Szmrecsáyi.
São Paulo: Pioneira, 1983.
68
As expressões “modernidade pesada” (sólida) e “modernidade líquida” (pós-modernidade)
foram extraídas de BAUMAM, Zigmunt. Modernidade líquida. Trad. de Plínio Dentzien. Rio de
Janeiro: Zahar, 2001, p. 58 e 70, 12, 17 e 20 respectivamente.
69
Entende-se “O próprio Estado tomado como uma entidade política, uma Constituição
racionalmente redigida, um Direito racionalmente ordenado, e uma administração orientada por
regras racionais, as leis, administrado por funcionários especializados [...]”. WEBER, M. A ética
protestante e o espírito do capitalismo. 3. ed. Trad. de Irene de Q. F. Szmrecsáyi e Tomás J. M. K.
Regis Barbosa Szmrecsáyi. São Paulo: Pioneira, 1983, p. 04.
64

30

HUMANIDADES EM MARITAIN - ENSAIOS SOBRE O PENSAMENTO HUMANISTA CONTEMPORÂNEO

propriedades, destacou-se o monopólio do uso legítimo da violência física70,
a que fora muito bem analisada, inclusive, por M. Weber, no início do século
XX, e também consagrada na Constituição da República Federativa do Brasil
de 198871. Nesta direção, escreveu C. C. N. Dias: “Na concepção Weberiana,
o fundamento da legitimidade da violência na sociedade moderna está baseado
na lei e em estatutos legais. Por conseguinte, legitimidade é identificada com
legalidade”72. Ao mesmo tempo em que se atentou para as características do
Estado moderno, já referidas, observou-se que existe um processo muito especial de apropriação do público pelo privado quando se examina a presença do
Estado, no interior da instituição prisional, como detectou e analisou C. C. N.
Dias73, entre outros autores.
As leituras mencionadas, além de outras, permitiram aos autores
deste artigo destacar três significados da palavra ética: o primeiro, entendendo
a ética como possibilidade de agir de forma “livre e autônoma do indivíduo”; o
segundo, como área do saber filosófico, na qual é muito comum a aproximação
do conceito de ética com o de moral e costume (entre os filósofos aristotélicotomistas, por exemplo); e o terceiro, como “conjunto de normas morais”
codificadas, de forma escrita ou não. Quando não são escritas, as normas éticas
são transmitidas, de geração em geração, por costumes ou tradição74.
Ao avançar-se nas leituras, descobriu-se que a palavra ética aparece,
nas organizações prisionais, com denominações diferentes: “ética”, “o código”
ou simplesmente “código”, “lei”, “estatuto” e, assim, sucessivamente. As
normas de conduta criadas pelos prisioneiros geralmente não são escritas e,
mesmo quando registradas, elas são redigidas com “trocas de letras”, mediadas
pela “linguagem das tatuagens” e outros sinais usados na “transmissão de
mensagens”75. Essas normas são ensinadas pelos presos mais velhos de cadeia
aos mais novos durante as relações interpessoais, desenvolvidas no cotidiano da
“Em nossa época, entretanto, devemos conceber o Estado contemporâneo como uma
comunidade humana que, dentro dos limites de determinado território – a noção de território
corresponde a um dos elementos essenciais do Estado – reivindica o monopólio do uso legítimo da
violência física”. WEBER, M. Ciência e política: duas vocações. 9. ed. Trad. de Leônidas Hegenberg
e Octany Silveira da Mota. São Paulo: Cultrix, 1993, p. 56.
71
A Carta Magna do Brasil prescreve, em seu art.5º, II- que ”ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; BRASIL, Congresso Nacional. Constituição
da República Federativa do Brasil. Diário Oficial da União n. 191-A, de 5 de outubro de 1988.
72
DIAS, Camila Caldeira Nunes. PCC – hegemonia nas prisões e monopólio da violência.
1.ed. 2. tiragem. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 35. Neste momento, a autora está dialogando com
ADORNO, 2002, p. 08.
73
Idem, ibidem.
74
A respeito destes três significados da palavra ética, pode-se consultar também, dentre outros autores,
BITTAR, E. C. B. e ALMEIDA, G. A. de. Curso de filosofia do direito. 6 Ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 52.
75
RODRIGUES, G. S. Código de cela: o mistério das prisões. São Paulo: Madras Editora, 2001 (capa).
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prisão. No caso do PCC, fala-se, inclusive, de um “estatuto” produzid de forma
muito genérica e rudimentar76.
A partir da bibliografia mencionada, elaborou-se a seguinte indagação
fundamental: como a “ética”, isto é, as normas de conduta e suas práticas, criadas
pelos prisioneiros, no cotidiano da cadeia, provocam o processo de privatização
do monopólio do Estado referente ao uso legítimo da violência física, tanto no
contexto da modernidade quanto naquele da pós-modernidade?
Em busca da resposta a essa questão-chave, consultou-se os livros já
elencados, na condição de fontes primárias, e, enquanto fontes secundárias, foram
examinadas obras de autores situados nas áreas de Filosofia, Direito e Ciências
Sociais. Posteriormente às leituras, procedeu a anotações (em fichas) das passagens
a serem exploradas na concepção destasreflexões. Organizadosos devidos
apontamentos, tais foram tratados à luz das orientações da técnica de “análise de
conteúdo”77, elaborada, no caso deste texto, por meio de interpretações e comentários
realizados com base nos recortes extraídos da fala escrita dos autores lidos.
2.DESENVOLVIMENTO
2.1 A MODERNIDADE E A PÓS-MODERNIDADE
Com o objetivo de articular os efeitos da ética desenvolvida pelos
prisioneiros com o processo de privatização do monopólio do uso legítimo da
violência física, pertencente ao Estado, no contexto da modernidade e da pósmodernidade, julgou-se conveniente esclarecer algumas características desses
conceitos, dialogando-se, principalmente, com determinadas obras de Z. Bauman.
De acordo com esse e outros autores, tanto a modernidade quanto a pósmodernidade foram processos de liquefação desde o começo. Alguns teóricos da
modernidade sintetizaram, com muita felicidade, os sólidos medievais em ação de
ruptura ou de derretimento. K. Marx (1818-1883) e F. Engels (1820-1895) foram
explícitos: “Tudo o que era sólido e estável se esfuma, tudo o que era sagrado é
profanado e os homens são obrigados finalmente a encarar com serenidade suas
“O estatuto do PCC [...] foi escrito por um dos fundadores do PCC, Mizael Aparecido da
Silva, assassinado a mando do PCC, em 19 de fevereiro de 2002, na Penitenciária de Presidente
Venceslau”. DIAS, C. C. N. PCC – hegemonia nas prisões e monopólio da violência. 1. ed. 2. tiragem.
São Paulo: Saraiva, 2013, p. 264-265.
77
Originariamente “A análise de conteúdo é um método de pesquisa usado para analisar a vida
social mediante interpretação de palavras e imagens contidas em documentos, filmes, obras
de arte, música e outros produtos culturais e da mídia”, conforme consta em JOHNSON, A. G.
Dicionário de sociologia: guia prático da linguagem sociológica. Trad. de Ruy Jungmann. Rio de
Janeiro: Zahar, 1997, p. 12.
76
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condições de existência e suas relações recíprocas”78. “Os primeiros sólidos a
derreter e os primeiros sagrados a profanar eram as lealdades tradicionais, os direitos
costumeiros e as obrigações que atavam pés e mãos, impediam os movimentos e
restringiam as iniciativas”, acrescentou muito mais tarde Z. Bauman79.
Alexis de Tocqueville (1805-1859) menciona a tradição, a presença
do passado no presente, como um dos alvos centrais a ser atacado e eliminado
pelos revolucionários, em outras palavras, um dos sólidos a ser dissolvido. A.
de Tocqueville explica o ódio dos revolucionários à Igreja Católica, não pelo
fato da religiosidade em si mesma, mas por causa de a Igreja, além de se apoiar
na tradição, representar um de seus símbolos mais ostensivos80.
No entendimento de Z. Bauman, para M. Weber, derreter os sólidos:
[...] significava, antes e acima de tudo, eliminar as
obrigações “irrelevantes” que impediam a via do cálculo
racional dos efeitos; [...] libertar a empresa de negócios
dos grilhões dos deveres para com a família e o lar da
densa trama das obrigações éticas; ou, como preferiria
Thomas Carlyle, dentre os vários laços subjacentes
às responsabilidades humanas mútuas, deixar restar
somente o “nexo dinheiro”81.
A modernidade encontrou os sólidos pré-modernos, constitutivos da
Idade Média, em estado avançado de desintegração, daí sua pressa e agressividade
em dissolvê-los o mais rápido possível,consoante o fizeram, mesmo que por
caminhos e propósitos diferentes, a Revolução Francesa (1789) e, muito mais
tarde, a Revolução Soviética (1917)82. Pela via religiosa, a Reforma Protestante,
já no século XVI, iniciada na Alemanha, começa a dissolver os sólidos prémodernos ao romper com a tradição da “Igreja Romana”83.
MARX, K. e ENGELS, F. O manifesto comunista. Trad. de Maria Arsênio da Silva. 16. ed.
São Paulo: CHED, 1980, p. 12 e ss.
79
BAUMAM, Zigmunt. Modernidade líquida. Trad. de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar,
2001, p.10.
80
TOCQUEVILLE, A. de. O antigo regime e a revolução. Trad. de Yvonne Jean. Brasília:
Universidade de Brasília, 1982, p.150-151.
81
BAUMAM, Zigmunt. Modernidade líquida. Trad. de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar,
2001, p. 10.
82
Veja-se KURZ, R. O colapso da modernização: da derrocada do socialismo de caserna à crise da
economia mundial. E ed. Trad. de Karen Elsabe Barbosa. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra,
1993, p. 30-45 e 46-67.
83
ÁVILA, F. B. de. Pequena enciclopédia de moral e civismo. Rio de Janeiro: Departamento
Nacional de Educação e Cultura/ Companhia Editora Nacional, 1967, 422-423.
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Uma vez que muitas das consistências medievais foram postas em
processo de dissolução, tornou-se necessário descobrir ou inventar novos
sólidos. Estes deveriam ser dotados de uma solidez duradoura, confiável “[...] e
que tornaria o mundo previsível e, portanto, administrável” 84.
Para M. Weber, um dos sólidos modernos mais significativos a construir
seria a racionalidade instrumental, ou ainda, “[...] uma preocupação com a
eficiência dos meios com vistas a certos fins predeterminados” 85.
Já para K. Marx e F. Engels, um dos novos sólidos em construção e o
mais significativo dentre eles seria o papel determinante da economia, que passou
ser a principal base da vida social. “Essa nova ordem (definida principalmente
em função de termos econômicos) deveria ser mais “sólida” que as ordens que
substituía, porque, diferentemente delas, era imune a desafios por qualquer ação
que não fosse econômica”, acrescentou muito mais tarde Z. Bauman86.
As metáforas da solidez e do peso contribuem com a distinção entre os
conceitos de modernidade e de pós-modernidade, sendo que essa se caracteriza,
sobretudo, pela ideia de fluidez, leveza, flexibilidade, suavidade e outros
adjetivos dotados de significado semelhante.
Entre os “sólidos” modernos em processo de derretimento ou de fluidez
encontra-se o poder coercitivo da norma jurídica, um dos pilares do direito
positivo, dizem os pós-modernos. Questiona-se a força do poder coercitivo da
norma jurídica em decorrência do questionamento de suas fundamentações
filosóficas. Nem toda norma é razoável ao ponto de dever ser cumprida, assim
como nem tudo que se fundamenta na argumentação dos sábios deve ser tido
como verdadeiro. Nem sempre a coerção é eficaz. “A repressão externa é quase
sempre impotente se não encontrar sustentação na culpa interna e na vergonha
auto imposta”, escreveu C. Calligaris87. O medo do castigo, decorrente da
coerção, pode muito bem ser substituído pela suavidade da sugestão, pela
atração e pelo prazer da sedução.
Os códigos escritos e os simplesmente memorizados, nos quais se
encontram os preceitos éticos e morais, bem como os códigos escritos, depositários
do direito positivo, produzidos pelos legisladores, são ambíguos, ambivalentes e,
por isso, carregados de contradições, o que pode ser comprovado pela diversidade
de interpretações e pelos equívocos dos respectivos seguidores, afirmam os
leitores pós-modernos. Por outro lado, os códigos escritos, constitutivos do
BAUMAM, Zigmunt. Modernidade líquida. Trad. de Plínio Dentzien. 1. ed. Rio de Janeiro:
Zahar, 2001, p. 10.
85
BOTTOMORE, T. Dicionário do pensamento marxista. Trad. de Waltensir Dutra. Rio de
Janeiro: Zahar, 1988, p. 130.
86
BAUMAM, Zigmunt. Modernidade líquida. Trad. de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar,
2001, p. 10.
87
CALLIGARIS, Contardo. Culpas e regras. Folha de São Paulo. São Paulo: C8, 28/01/2016.
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direito positivo, representam uma das bases mais sólidas da modernidade. Dizse que Napoleão Bonaparte se vangloriava mais da elaboração de seu “Código
Civil” do que da totalidade de suas conquistas bélicas.
A “pós-modernidade”88 significa, especialmente, a descrença nas
pretensões da modernidade ou, ainda, uma reflexão crítica sobre as certezas
modernas. O prefixo “pós” antes do termo “modernidade” não é entendido no sentido
cronológico, não sendo empregado no sentido de deslocamento e de substituição da
modernidade. A pós-modernidade não nasce com o fim da modernidade.
A pós-modernidade significa que as pretensões da modernidade vão
terminar mais cedo ou mais tarde, o que já aconteceu com muitas dentre elas,
como a construção de uma sociedade sem classes (projeto marxista), de uma
sociedade construída e governada pela ciência (projeto positivista) e a convicção
da prevalência da razão sobre a paixão (projeto weberiano), entre muitas outras.
A metáfora da “fluidez”, significando que tudo se dissolve no ar como uma
fumaça, como empregaram K. Marx e F. Engels em oposição à solidez do sagrado,
também se pode aplicar, agora, à ideia de pós-modernidade, fazendo-se as devidas
adaptações, obviamente. Na pós-modernidade, mover-se, fluida e levemente,
significa não mais aferrar-se a coisas vistas como atraentes por sua confiabilidade e
solidez – isto é, por seu peso, substancialidade e capacidade de resistência, dizem os
leitores da pós-modernidade, incluindo entre estes Z. Bauman89.
No plano social, as relações sociais duradoras são substituídas por
produtos perecíveis, descartáveis e ligações de pequena duração, quando duram.
No plano pessoal, a situação pós-moderna “emergiu” “[...] do derretimento
radical dos grilhões e das algemas que, certo ou errado, eram suspeitos de
limitar a liberdade individual de escolher e de agir”, na modernidade, conforme
ensina Z. Bauman. As limitações da liberdade de escolha e de ação modernas,
também conhecidas como “disciplinas”, encontram-se muito bem descritas e
analisadas por M. Foucault, em muitos de seus textos90.
3. A INSTITUIÇÃO PRISIONAL
A breve passagem por algumas características da noção de modernidade
e pós-modernidade orienta o leitor aposicionar a instituição prisional em dois
momentos distintos e simultaneamente conexos.
BAUMAN, Z. Ética pós-moderna. 3. ed. Trad. de João Resende Costa. São Paulo: Paulus, 2006,
p. 14-15 e ss.
89
BAUMAM, Zigmunt. Modernidade líquida. Trad. de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar,
2001, p. 08-10.
90
FOUCAULT, M. Vigiar e punir: história da violência nas prisões. Trad. de Lígia M. Pondé
Vassallo. Petrópolis: Vozes, 1977, sobretudo, a terceira parte, intitulada DISCIPLINA, p. 125-152.
88

35

HUMANIDADES EM MARITAIN - ENSAIOS SOBRE O PENSAMENTO HUMANISTA CONTEMPORÂNEO

O primeiro momento orienta o leitor para a inclusão da penitenciária
entre os “sólidos” construídos pela modernidade, com a finalidade de punir os
violadores das leis penais por meio da pena privativa de liberdade. A instituição
prisional, também conhecida como penitenciária, representou um grande
progresso para a humanidade, porque substituiu a fase do “suplício”, das penas
corporais, geralmente aplicadas em praça pública, pela fase da “pena”, privação
da liberdade, executada no interior de uma prisão91.
Na penitenciária, o prisioneiro, além de pagar pelo crime cometido
com a perda temporária de sua liberdade, encontraria, nesse espaço, um
conjunto de recursos capaz de socializá-lo ou reeducá-lo para o convívio entre
as pessoas livres. Socialização ou reeducação para se aprender a respeitar
e a praticar corretamente os valores sociais como a liberdade, a vida, o
patrimônio, dentre outros.
Já o segundo mostra ao leitor a instituição prisional ou a penitenciária como um dos “sólidos” modernos mais balançados, criticados e objeto de
reformas, desde suas origens, pois a [...] “reforma” da prisão é mais ou menos
contemporânea da própria prisão”92, segundo escreveu Michel Foucault (19261984), um dos iconoclastas mais incisivos da modernidade como um todo e do
sistema prisional em particular93.
O autor detectou e analisou, no sistema prisional, certas contradições estruturais, constitutivas de sua natureza, ou certas “aporias”, como diria
mais tarde Z. Bauman a propósito da ética e de todo o sistema normativo da
modernidade. Talvez a contradição mais ilustrativa dentre aquelas encontradas por M. Foucault, na penitenciária, possa ser sintetizada na relação dialética entre o sucesso e o fracasso da prisão, denominada por esse autor de
“processo de sobre determinação funcional”94.
Em síntese, o “processo de sobre determinação funcional” supõe
para sua formação e seu desenvolvimento dois efeitos simultâneos: um esperado e não acontecido e outro inesperado e acontecido, passando este a tornar-se desejável. Pelo fato do inesperado, mas acontecido, tornar-se desejável, o
FOUCAULT, M. Vigiar e punir: história da violência nas prisões. Trad. de Lígia M. Pondé
Vassallo. Petrópolis: Vozes, 1977, sobretudo, o Capítulo II – ILEGALIDADE E DELINQUÊNCIA,
p. 228-256.
92
Idem, ibidem, p. 209.
93
FOUCAULT, M. Vigiar e punir: história da violência nas prisões. Trad. de Lígia M. Pondé
Vassallo. Petrópolis: Vozes, 1977, QUARTA PARTE, intitulada PRISÃO, p. 205-269, e FOUCAULT,
M. Microfísica do poder. Rio de Janeiro. 7. ed. Trad. de Roberto Machado. Rio de Janeiro: Graal,
1988, sobretudo o Capítulo VIII – Sobre a prisão, p. 129 – 143 e o Capítulo XIV - O olho do poder,
p. 209 – 227, dentre outras obras.
94
FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Rio de Janeiro. 7. ed. Trad. de Roberto Machado. Rio de
Janeiro: Graal, 1988, p. 244-245.
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“sucesso”transforma-se em “fracasso” e o “fracasso” em “sucesso”. O efeito
esperado e não acontecido é o da educação ou o da ressocialização do preso
sentenciado, no sentido de sua transformação em cidadão honesto, trabalhador,
cultivador e respeitador dos valores sociais, como o uso correto da liberdade, o
respeito à vida, ao patrimônio alheio, dentre outros. O efeito inesperado e acontecido é o da transformação do preso sentenciado em delinquente, ou seja, em
alguém que adere ao comportamento criminoso como modo de vida.
Na ótica de M. Foucault, em decorrência do modo de vida inerente à
penitenciária, esta recebe da justiça um infrator, um criminoso eventual, e lhe
devolve um delinquente. O efeito inesperado e acontecido (a educação ou a
ressocialização para a delinquência) transforma-se em sucesso. No entendimento do autor, a transformação do infrator em delinquente, o fracasso da prisão
(universidade do crime), deve ser entendido, também, como sucesso, porque, a
partir do cumprimento da pena, o sistema criminal como um todo, juntamente
com a sociedade, já sabe, sem nenhuma sombra de dúvida, quem é um ex-prisioneiro: um delinquente.
Ao ser identificado como tal, a sociedade, com certeza, irá excluí-lo
do convívio diário e o sistema de justiça criminal, no mínimo, cuidará de seu
retorno para a prisão e, assim, sucessivamente. Pode-se afirmar que o “processo
de sobre determinação funcional”, uma categoria de análise construída por M.
Foucault, orienta as reflexões e as críticas, esclarece as crises e as reformas,
ou seja, a fluidez, bem como a permanência das prisões, tanto em seu passado
moderno, iniciado na segunda metade do século XVIII, como em tempos mais
recentes, também conhecidos como pós-modernos.
4. O “USO ILEGÍTIMO” DA VIOLÊNCIA FÍSICA: FORMAS CLÁSSICAS
Ao se atentar para o conceito de violência enquanto “[...] ação ou efeito
de violentar, de empregar a força física (contra alguém ou algo) ou intimidação
moral contra (alguém); [...]”95, alguns aspectos devem ser destacados.
Um deles refere-se ao monopólio, isto é, ao “privilégio ou direito exclusivo concedido”96 ao Estado para empregar a força física, com a finalidade
de obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer algo, em nome da lei, conforme
prescreve a Constituição Federal97. Aliás, a própria instituição prisional, em que
HOUAISS, A. et al. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001,
p. 2866.
96
GUIMARÃES, D. T. Dicionário técnico jurídico. 17 ed. São Paulo: RIDEEL, 2014, p. 488.
97
A Carta Magna do Brasil prescreve, em seu art.5º, II- que “[...] ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”; BRASIL, Congresso Nacional. Constituição
da República Federativa do Brasil. Diário Oficial da União n. 191-A, de 05 de outubro de 1988.
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pessoas permanecem reclusas contra a sua vontade, por tempo determinado, já
se constitui um dentre os momentos e espaços de manifestação desse privilégio
ou direito exclusivo do Estado.
Um segundo aspecto refere-se à ética, própria da “sociedade dos
cativos”, entendida aqui como um “conjunto de normas e princípios que dizem
respeito ao comportamento”98 dos presos, elaborado pelos próprios internos, por
meio do tempo consumido atrás das grades e transmitido de geração em geração
a “duras penas”, inclusive a pena de morte, aplicada e executada pelos próprios
presos, conforme o caso.
O “uso ilegítimo” da violência física, espelhado e amparado em
princípios e prescrições constitutivos da “ética prisional”, compõe-se de
aberrantes ilegalidades em face das normas jurídicas vigentes e dos anseios
da sociedade das pessoas livres. Tais princípios e normas tornaram-se
conhecidos, mormente, por informações de “escritores”99 e de pesquisadores.
Alguns desses princípios e dessas normas concretizam-se em práticas como
a do “espancamento”, do “estupro”, além da “covardia”, como relatou
E. C. Coelho100.
O espancamento, o estupro e a covardia representam algumas das formas de violência física mais habitual, gritante e cruel que faz parte do cotidiano
das prisões. Elas são praticadas, individualmente ou em pequenos grupos, no
interior das celas, nos corredores e nos espaços de lazer, como quadras de banho
de sol, de práticas de esporte e outras funções, na calada da noite, à luz do sol
ou da energia elétrica. A covardia está presente tanto na ação do espancamento
quanto na do estupro. Quem as pratica são pessoas também fisicamente mais
bem dotadas. Pela força física essas pessoas submetem o colega mais fraco;
quando não o conseguem buscam o apoio de amigos e companheiros de cela101.
A violência física, entretanto, não representa apenas a ascendência de
alguns colegas de cela sobre outros, representa também o poder, o status superior
desempenhado na hierarquia do grupo. A ascendência da força física sobre os
demais pode também esconder a covardia de alguns cuja fama e prestígio vão
além dos muros prisionais. Por isso, quando são transferidos de uma instituição
para outra, eles levam consigo a respectiva fama. Por sua vez, quem os recebe em
GUIMARÃES, D. T. Dicionário técnico jurídico, 17 ed. São Paulo: RIDEEL, 2014, p. 355.
Entre os escritores considerados clássicos, destacam-se: DOSTOIÉVSKI, F. Memórias da casa
dos mortos. Trad. de Natália Nunes. São Paulo: L&PM Editora, 2015, e RAMOS, G. Memórias do
cárcere. São Paulo: Martins Fontes, 1960.
100
COELHO, E. C. C. A oficina do diabo e outros estudos sobre a criminalidade. São Paulo: Record,
2005, p. 95-96.
101
A propósito de homicídios e estupros, nas cadeias, pode-se ler, entre outros autores, VARELLA,
D. Carcereiros. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 45-49, 50-60 e outras passagens.
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outras celas ou em outras prisões vaifazer “o confere” do colega recém-chegado.
Outras expressões da violência física decorrente da “ética” construída
pelos prisioneiros são o “táxi de malandro”102, a “morte por sorteio”103 e o
“linchamento”104. O homicídio por sorteio, por linchamento ou praticado
por pequenos grupos em decorrência de disputas internas pelo poder, bem
como o “táxi de malandro”, representam, mais uma vez, a covardia, isto é,
a submissão dos mais fracos a um pequeno grupo. O mais fraco ou os mais
fracos fisicamente quase sempre foram os sorteados para morrer, escreveu A.
L. Paixão. Entretanto, também podem ser sorteados para morrer os mais fracos
moralmente no entendimento dos presos. Esses mais fracos moralmente, em
geral, são os homossexuais, os presos em decorrência de estupro e outras formas
de abuso sexual, os devedores de contas entre os internos, como aqueles que
não pagam aos colegas as mercadorias compradas ou emprestadas e aqueles
que não honram outros compromissos assumidos.
Uma terceira forma de concretização da violência física por parte
dos prisioneiros consiste em rebeliões e motins com “reféns”105. A feitura de
reféns seja de visitas, funcionários ou colegas de cela geralmente é praticada
por presos armados. Esses, além de empregarem um tipo de violência física,
pois, pela força de armas, impedem as pessoas de “ir e vir”, da mesma forma
que demonstram, novamente, a covardia dos internos. Pela força das armas,
eles transformam os reféns em pessoas mais fracas, submetem-nas ao belprazer com o propósito de atingir objetivos como a transferência de colegas
indesejáveis ou de seus próprios autores para lugares mais aprazíveis, entre
outras finalidades.
O leitor, neste momento, poderá questionar: mas o conteúdo dos
relatos apresentados pode ser detectado em qualquer penitenciária, sempre fez
parte da cruel história das prisões construídas pela modernidade. A privatização
do monopólio do uso da violência física, inerente ao Estado, sempre aconteceu,
acontece e continuará acontecendo, principalmente pela força da “ética”,
ilegalmente construída, ao longo do tempo e do espaço, pelos prisioneiros.
Também aconteceram e continuam acontecendo tentativas de
modificação de determinados componentes dessa “ética”, principalmente,
em seus aspectos mais perversos, tipificados pelos relatos de pesquisadores.
SOUZA, P. de. A prisão. São Paulo: Alfa-Omega, 1977, p. 16.
Presos em Minas Gerais sorteiam e enforcam dois na cadeia, Jornal do Brasil, 07-05-85, p. 7.
Apud PAIXÃO, A. L. Recuperar ou punir: como o Estado trata o criminoso. 2 ed. São Paulo: Cortez,
1991, p. 72.
104
RODRIGUES, G. S. Código de cela: o mistério das prisões. São Paulo: Madras Editora Ltda,
2001, p. 134.
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Idem, ibidem, p. 134-138.
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Estas tentativas aconteceram por iniciativa de “presos políticos”, isto é, os
dedicados ao pensamento e a atividades revolucionárias ou, simplesmente, à
oposição ao regime militar, e pelos presos conhecidos por “Os Lei de Segurança”,
ou seja, aqueles envolvidos em atividades próprias de criminosos comuns, mas
enquadrados na Lei de Segurança Nacional da época, conforme o crime cometido.
Os “presos políticos”, “Os Lei de Segurança”, juntamente com
presos comuns, em questão, foram encarcerados no então complexo
penitenciário “Candido Mendes”, no Estado do Rio de Janeiro, mais
conhecido como a prisão de Ilha Grande. Tais iniciativas ocorreram,
sobretudo, durante o final da década de 1960 e início de 1970, período
histórico componente do governo liderado pelos militares (1964-1985).
Entre as razões apresentadas para o fracasso das iniciativas lideradas pelos
“presos políticos” e “Os Lei de Segurança” apresentou-se a alegação de que
eles estavam ferindo uma das sagradas regras da “ética” vigente na cadeia:
“Preso não é polícia de preso”106.

COELHO, E. C. A oficina do diabo. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo –IUPRJ, 1987, p. 75 e ss.
e BORGES, A. Da ilha grande ao poder: trajetória de um revolucionário que passou 21 anos no
cárcere. Rio de Janeiro: Contemporâneas, 1984, p. 22-24 e 32, dentre outros autores.
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5. O “USO ILEGÍTIMO” DA VIOLÊNCIA FÍSICA: FORMAS ATUAIS
Um dos “sólidos” e também um dos “efeitos não esperados”, inerentes à prisão moderna, aqui denominado o “uso ilegítimo” da violência física, manifesta-se como um setor da “ética” elaborada pelos prisioneiros. Esse
“sólido” está em processo de desmanche e sendo substituído por um novo. O
processo de desmanche começou a se desenhar no sistema prisional paulista e
no mundo do crime com a estruturação, ascensão e hegemonia da organização
de presos conhecida como PCC (Primeiro Comando da Capital), no final dos
anos 1990 e início de 2000. O desmonte das formas clássicas do “uso ilegítimo”
da violência física, já exemplificadas neste trabalho, e sua substituição pelo
monopólio da nova forma de violência física instaurada, em decorrência de sua
profundidade e amplitude, geraram “uma nova figuração” ou “reconfiguração”
do sistema prisional, na concepção de C. C. N. Dias107.
Simplificando, a “nova figuração social” ou “reconfiguração social”
do sistema prisional assenta-se, especialmente, na elaboração, consolidação e
hegemonia da “nova ética” oriunda do PCC e imposta por essa “irmandade”
à “[...] cerca de 90% das 148 unidades prisionais do Estado de São Paulo”
[...]108.São normas de conduta que expressam a hegemonia dessa organização
em seus mínimos, mas significativos, detalhes, com destaque para a “monopolização dos instrumentos e dos meios de coerção física”109, como facas, serras, chuços, revólveres e outros instrumentos inventados e disseminados pelos internos em qualquer instituição prisional, no passado e no presente, mas
agora zelosamente recolhidos e guardados pelos membros da “irmandade” e
somente postos em uso com sua devida permissão e com as finalidades por ela
definidas. Os recalcitrantes no cumprimento dessa norma de conduta, assim
como na observância das demais regras, estão sujeitos a penalidades impostas
a critério da organização, que decidirá impessoalmente e não mais pela iniciativa de qualquer preso como acontecia no passado, quando a violência física
contra o colega interno dependia apenas de seu status na cela ou na cadeia.
DIAS, C. C. N. PCC – hegemonia nas prisões e monopólio da violência. 1.ed. 2. tiragem.
São Paulo: Saraiva, 2013, p. 25, faz uma recriação do termo “figuração social”, empregado pelo
cientista social Norbert Elias para analisar as Monarquias absolutas da Europa, com a finalidade
de compreender as relações de poder no universo prisional paulista antes do PCC e a partir da
hegemonia do PCC.
108
DIAS, C. C.. PCC – hegemonia nas prisões e monopólio da violência. 1.ed. 2. tiragem. São
Paulo: Saraiva, 2013, p. 61.
109
Idem, ibidem, p. 32.
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Em decorrência dessas e de outras iniciativas, ocorreu drástica “redução do uso da violência física direta”110, uma vez que essa forma de violência,
quando acontecer agora, sob a vigência da “nova ética”, será mediada pelos
representes do PCC, ou seja, por meio de uma representação, a qual, pensando
em termos weberianos, deverá agir “sine ira et studio”, “sem ressentimentos e
sem preconceitos”111. “O monopólio privado da violência física produziu um
novo equilíbrio de forças, no qual os diferenciais de poder são radicalmente
ampliados, concentrados na posição central que o PCC ocupa no interior das
massas carcerárias”, concluiu C. C. N. Dias112.
O atual equilíbrio de forças é um dos pontos fundamentais da origem
do “[...] novo mundo ético em constituição no interior da massa carcerária,
focalizada pelas proibições de matar, do uso da faca, do estupro entre companheiros de cela e da condenação do homossexualismo”113. O monopólio da
violência física nas prisões dominadas e controladas pelo PCC opõe e elimina
a participação de outros possíveis grupos de presos e propicia “[...] a transição
de “massas carcerárias desorganizadas” para massas carcerárias organizadas e
capazes de se contrapor ao poder oficial nas prisões”, inclusive114.
Uma das consequências da “[...] transição de “massas carcerárias
desorganizadas” para massas carcerárias organizadas”, conforme escreveu S.
Adorno, manifesta-secom a proibição do estupro e de qualquer outra forma de
relacionamento homossexual nas prisões. Embutida na proibição e punição da
homossexualidade situa-se, consequentemente, aquilo que diz respeito ao estupro. A proibição e o castigo dos relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo
constituem uma das mudanças mais radicais ocorridas na história das penitenciárias, uma das criações da modernidade.
No sistema prisional, em que, numericamente, prevalece a “população
masculina”115,obviamente machista, ser macho ou ser “mulher de preso” constitui um dos elementos principais na definição das hierarquias entre os interIdem, ibidem, p. 32.
WEBER, M. Ciência e política: duas vocações. 9. ed. Trad. de Leônidas Hegenberg e Octany
Silveira da Mota. São Paulo: Cultrix, 1993, p. 79.
112
DIAS, C. C. N. PCC – hegemonia nas prisões e monopólio da violência. 1. ed. 2. tiragem. São
Paulo: Saraiva, 2013, p. 32.
113
ADORNO, S. Prefácio ao livro PCC: hegemonia nas prisões e monopólio da violência. Apud
DIAS, C. C. N. PCC – hegemonia nas prisões e monopólio da violência. 1.ed. 2. tiragem. São
Paulo: Saraiva, 2013, p. 24.
114
Idem, ibidem, p. 24.
115
A respeito do homossexualismo nas prisões femininas, há interessantes análises em RIBEIRO,
L. M. L. Análise da Política Penitenciária Feminina do Estado de Minas Gerais: o Caso da Penitenciária
Industrial Estevão Pinto. Belo Horizonte: Escola de Governo/Fundação João Pinheiro, 2003; e em
DINIZ, D. Cadeia: relatos sobre mulheres. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015.
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nos. Daí a importância em se distinguir pelo menos três tipos de homossexuais.
Há os homossexuais ocasionais, vítimas de estupro, tão logo transpuseram as
grades de uma cela. São presos que sempre foram e serão heterossexuais. Deixaram, no mundo livre, esposa, namorada e outros tipos de relacionamento. Há
os homossexuais ocasionais também vítimas de violência sexual, que, por motivos diversos, como a garantia de proteção contra os mais fortes fisicamente, a
falta de dinheiro, submetem-se durante todo o tempo de prisão a ser “mulher”
de preso. Há um terceiro tipo, constituído pelos homossexuais permanentes e
por opção, cuja escolha já tinha acontecido muito antes de seu ingresso no sistema prisional. Esses três tipos de homossexualismo e todas as demais formas,
possivelmente existentes, são proibidos, sendo os desobedientes punidos, física
e moralmente, como punidos também o são os homens que buscam e praticam
ativamente o homossexualismo, nas prisões sob o poder hegemônico do PCC.
O homossexualismo nas prisões sob o poder hegemônico do PCC,
além de ser proibido e punido, sobretudo moralmente, com o desprezo de seus
praticantes (ativos e passivos), que passam a ser considerados “fracos”, fracassados e “sujos”, sofre também com os incentivos ao relacionamento heterossexual. As relações heterossexuais, principalmente as estáveis, marcam pontos de
superioridade na atual hierarquia prisional, mormente, se associadas à posse de
bens, com destaque para o dinheiro. “Ter uma mulher que o visitasse frequentemente significava, além de condições materiais melhores que as dos demais
presos, a manutenção de redes sociais externas, e ainda tornava desnecessária a
substituição da relação hetero pela relação homossexual” [...]116.
“Ter uma mulher”, primordialmente se for estável, além de simbolizar masculinidade e relacionamento heterossexual passou a significar, inclusive, a garantia de continuidade de vínculos com o mundo além dos muros
prisionais. Por ser o PCC a “organização” com poder hegemônico nas prisões
paulistas e que pretende atingir o poder hegemônico também no mundo do crime, o intercâmbio permanente entre a penitenciária e o mundo da delinquência,
disperso na sociedade das pessoas livres, nada melhor do que os familiares dos
presos para fazer essa mediação de interesses.
Se as relações homossexuais que unem os “bichas” ativos e passivos
são proibidas e punidas, os homossexuais passivos ou simplesmente “bichas”
passaram a desempenhar novas funções na penitenciária, com destaque para a
função de depositários de bens valiosos como celular, drogas e outros, conforme descobriu C. C. N. Dias.

DIAS, C. C. N. PCC – hegemonia nas prisões e monopólio da violência. 1.ed. 2. tiragem. São
Paulo: Saraiva, 2013, p. 266.
116

43

HUMANIDADES EM MARITAIN - ENSAIOS SOBRE O PENSAMENTO HUMANISTA CONTEMPORÂNEO

A extrema segregação dos homossexuais de um lado, e,
de outro, a utilização de seus corpos para guardar objetos
tão valiosos para a população carcerária, como celular
e drogas, sinaliza o paradoxo de uma oscilação entre a
distância e a proximidade radicalizadas. Ao mesmo tempo expressa o paradoxo mais amplo de um poder que se
pretende legítimo, mas cujas bases mais profundas ainda
são a violência, a coerção e a arbitrariedade.117
Da citação de C. C. N. Dias, alguns aspectos destacam-se. Um deles
refere-se às novas funções dos corpos dos homossexuais, o que os torna de
máxima valia para os internos, primeiramente como espaço de ocultação de
aparelhos de comunicação com o mundo exterior, o das pessoas livres (familiares, amigos, simpatizantes e membros da respectiva organização criminosa).
Além dos aparelhos de comunicação, seus corpos também se prestam ao depósito de drogas, mercadoria valiosa dentro e fora das prisões, sobre as quais
o PCC detém o monopólio de compra e venda nas penitenciárias paulistas e
ainda pretende tê-lo, também, além dos muros prisionais. Essas novas funções
impostas e cumpridas pelos homossexuais, por um lado, elevam-nos e os aproximam dos demais presos, mas por outro, a condição de “bicha”, conforme já
se mencionou, torna-os “isolados”, “fracos” e “repugnantes”, para o restante da
massa carcerária. Na leitura dos autores deste artigo, o estar próximo e distante,
o ser útil e inútil, o ser moral e imoral, ao mesmo tempo, constitui não apenas
um paradoxo, mas também mais uma das contradições ou aporias inerentes ao
modo de vida dos internos em uma penitenciária.
Um segundo aspecto tange à arbitrariedade, à violência e à coerção,
por parte do PCC tanto no processo de isolamento dos homossexuais por meio
de estigmas morais (fraqueza, sujeira e outros) quanto na aproximação dos mesmos, atribuindo-lhes novas funções aos orifícios de seus corpos. Arbitrariedade,
violência e coerção praticadas por uma organização que se pretende legítima
perante a massa carcerária. Legitimidade, não no sentido de legalidade, na perspectiva de M. Weber, mas no sentido de se ser aceita e respeitada pelos seus
pares, isto é, a população encarcerada. Há uma redução da violência física ou
direta, após a monopolização dessas práticas pelos integrantes do PCC; há, contudo, um crescimento da violência indireta ou simbólica. A violência tornou-se
mais invisível e temível ao se esconder na impessoalidade das decisões de uma
organização que se autodefine também como impessoal.
117

44

Idem, ibidem, p. 274.

HUMANIDADES EM MARITAIN - ENSAIOS SOBRE O PENSAMENTO HUMANISTA CONTEMPORÂNEO

A violência física, expressa pelo número de homicídios tem sofrido
drásticas reduções, igualmente, na sociedade das pessoas livres. Assim,como
sustenta B. P. Manso, na cidade de São Paulo, a partir do ano 2000, tal fato tem
coincidido com o período de construção e ascensão do poder hegemônico do
PCC nas prisões paulistas e também fora delas. Entretanto, a drástica redução
das taxas de homicídio em São Paulo atribuída, sobretudo, à “ética” do PCC
que proíbe a matança indiscriminada, entre outras causas, é “uma paz tensa”.
“Isso porque, ao mesmo tempo que contribui para a redução dos homicídios,
[...] alimenta uma liderança criminosa forte”118.
As pesquisas de C. C. N. Dias e B. P. Manso focalizaram, especialmente,
o monopólio da violência nas prisões e as mudanças no crime organizado,
respectivamente, sob a hegemonia do PCC. Há, obviamente, diferenças em
muitos aspectos entre ambos os trabalhos. Por outro lado, podem-se perceber
entre eles algumas semelhanças. A primeira pesquisa mostra ao leitor a drástica
redução da violência direta, entendida aqui como violência física, nas prisões
do Estado de São Paulo. Já o segundo trabalho expõe a drástica redução da
violência direta, comprovada pela redução das taxas de homicídio, na cidade de
São Paulo. Embora o campo de ambas as pesquisas tenham se limitado a São
Paulo (ao Estado ou à capital), há indícios da presença atuante das lideranças
do PCC nas prisões e no crime organizado em 12 Estados: SC, PR, SP, MS,
GO, MG, MT, BA, AL, PE, RN, CE119. Débora Diniz, em pesquisa elaborada
em 2014, mencionou a presença e a fuga espetacular, ocorrida na Penitenciária
Feminina do Distrito Federal, de “[...] uma irmã [...] cuja irmandade não é
cristã, mas criminosa: o PCC”120.
Com certeza, novas pesquisas serão produzidas e acrescentarão novos
esclarecimentos relacionados às inovações, às contradições, às aporias, aos
avanços e aos possíveis retrocessos desta “organização” constituída à margem
da lei, principalmente nos aspectos relacionados à hegemonia nas prisões e no
crime organizado.

MANSO, B. P. Mudança no crime organizado ajudou a reduzir homicídios. Jornal da USP. São
Paulo: 07 a 13/12/201, p. 03.
119
CARAZZAI, E. H. Paraná vasculha ‘caderno do crime’, faz megaoperação e liga 767 a facção.
Folha de São Paulo. São Paulo: B1, 18/12/2015. 11 executados após morte de policial. Tribuna de
Minas. Juiz de Fora (MG): 31/01/2016, p. 07.
120
Conforme D. Diniz: “Até onde a inteligência do presídio sabe ou conta, não são muitas as
irmãs da outra capital pelo Planalto Central. Marcela era uma delas. Alta, magra, bonita, mais
parecia corpo de colete preto que mulher de laranja. Marcela não era da rua. Rapidamente foi
classificada para o trabalho na casa, era faxineira, limpava o pátio interno das alas”(DINIZ, D.
Cadeia: relatos sobre mulheres. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015, p. 194).
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Debater com o tema da conexão de sentido entre a “ética” construída
pelos internos, no cotidiano da vida prisional, e o “uso ilegítimo” da violência
física ou violência direta propiciou aos autores do artigo transitar pelo passado
e pelo presente da instituição erigida como espaço privilegiado na execução da
pena privativa de liberdade.
A instituição prisional, uma das invenções mais “sólidas” projetadas
pelos filósofos e legisladores modernos, em decorrência de seu isolamento e
de suas preocupações com a submissão de seus internos, erigiu-se, também,
em ambiente favorável ao florescimento de um “código de ética” que funciona
independentemente das normas jurídicas que a regem e, em determinados
pontos, entram em conflito com essas mesmas normas. Um desses momentos
de conflito, conforme foi constatado, consiste na apropriação ou na privatização
pelos prisioneiros do uso da violência física, então monopólio do Estado, para
atingir interesses pessoais ou grupais. Não só se apropriam de funções do
Estado, indo muito além delas, ao empregar a violência física para a prática
de crimes comuns, constantes do Código Penal, como o homicídio, as lesões
corporais, a violência sexual e outros delitos.
A apropriação ou privatização do “uso ilegítimo” da violência, por
força da “ética” dos prisioneiros, acontece, basicamente, de duas maneiras:
uma clássica – ou moderna –, que é congênita com a criação da prisão. Essa
forma de violência física foi e é praticada por indivíduos, grupos ou facções
existentes no interior da penitenciária. Há lutas e sujeições dos mais fracos,
tanto em termo individual quanto coletivo. As diferentes formas de violência
sexual praticadas isoladamente ou em grupo, como foram exemplificadas,
ilustram a violência do tipo clássico.
A formação e a ascensão do PCC deram origem à segunda forma de
violência nas prisões. A violência física ou violência direta deu lugar à violência
simbólica, mais difusa, intensa e temível, porém menos perceptível. Continuam
acontecendo homicídios e outras práticas perversas nas prisões sob controle da
organização criminosa, porém são raros e, quando acontecem, eles são decididos
pelas instâncias da “irmandade” e jamais de forma isolada e individual. Outra
característica deste segundo tipo de violência é o fato de constituir o monopólio
do PCC, devido ao alcance de seu poder hegemônico nas prisões paulistas. Em
decorrência disso, as demais facções foram proibidas de exercer suas atividades
ou simplesmente eliminadas.
Pode-se, inclusive, considerar que existe uma situação de
monopólio contra monopólio, ou seja, o monopólio da violência física
exercido pelo Estado em oposição ao monopólio ilegal e ilegítimo (em
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termos weberianos), exercido pelo PCC e vice-versa. Uma das consequências
do monopólio ilegal resume-se na constituição e na predominância de uma
“nova ética” também situada às margens da lei.
A penitenciária permanece na condição de uma instituição totalitária,
enquanto espaço de manifestação do poder sem máscaras, assevera M. Foucault.
Poder decorrente da força punitiva do Estado, expressa, sobretudo, nas relações
desenvolvidas diuturnamente entre seus agentes e os internos. Poder decorrente
da “ética” que se constitui e se recria nas relações interpessoais alargadas entre
os presos, no cotidiano de uma penitenciária. Em nível de discurso, o PCC
pretende construir relações democráticas de participação na tomada de decisões
por parte da “irmandade” e também democratizar o comportamento do Estado
em relação à massa carcerária. Já em nível de realização, constatou-se que as
práticas continuam totalitárias no interior das prisões, tanto naquelas em que
o PCC já construiu sua hegemonia quanto nas demais. O poder continua em
várias instâncias: no Estado, na “irmandade”, em outros grupos organizados
ou não. Prevalece um novo discurso, acompanhado de uma “nova ética”, mas
também se constroem novas formas de centralização do poder.
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DA CONSCIÊNCIA DE QUE A RESISTÊNCIA PELO HUMANISMO
SALVARÁ O CAPITALISMO
Ana Carla Vastag Ribeiro de Oliveira121
Everson Tobaruela122
1. INTRODUÇÃO
Iniciamos a apresentação do nosso trabalho com a Lenda grega
narrada pelo filósofo Platão em A República, chamada “O Anel de Gyges”:
“Gyges era um pastor que servia em casa do que
era então soberano da Lídia. Devido a uma grande
tempestade e tremor de terra, rasgou-se o solo e abriuse uma fenda no local onde ele apascentava o rebanho.
Admirado ao ver tal coisa, desceu por lá e contemplou,
entre outras maravilhas que para aí fantasiam, um cavalo
de bronze, oco, com umas aberturas, espreitando através
das quais viu lá dentro um cadáver, aparentemente maior
do que um homem, e que não tinha mais nada senão um
anel de ouro na mão. Arrancou-lho e saiu.
Ora, como os pastores se tivessem reunido, da maneira
habitual, a fim de comunicarem ao rei, todos os meses,
o que dizia respeito aos rebanhos, Gyges foi lá também,
com o seu anel.
Doutoranda e Mestre em Direito pela PUC/SP. Especialista em Direito Tributário pela FEESR.
Especialista em Direito Constitucional Italiano e Europeu pela Università Degli Studi di Macerata,
Professora da Escola Superior de Advocacia, Professora Assistente da PUC/SP, Integrante do
Grupo de Pesquisa em Direito Internacional e Globalização Econômica do Núcleo de Pesquisa
em Direito das Relações Econômicas Internacionais do Programa de Estudos de Pós-Graduados
em Direito da PUC/SP.Advogada especialista em Direito Eleitoral. Presidente da Comissão de
Direito Internacional da 116ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil.
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Estando ele, pois, sentado no meio dos outros, deu por
acaso uma volta ao engaste do anel para dentro, em
direção à parte interna da mão, e, ao fazer isso, tornou-se
invisível para os que estavam ao lado, os quais falavam
dele como se se tivesse ido embora. Admirado, passou
de novo a mão pelo anel e virou para fora o engaste.
Assim que o fez, tornou-se visível. Tendo observado estes
fatos, experimentou, a ver se o anel tinha aquele poder,
e verificou que, se voltasse o engaste para dentro, se
tornava invisível; se o voltasse para fora, ficava visível.
Assim senhor de si, logo fez com que fosse um dos
delegados que iam junto do rei. uma vez lá chegando,
seduziu a mulher do soberano, e com o auxílio dela,
atacou-o, e assim se tomou o poder.”
Platão, o filósofo que conta esta história, nos propõe a seguinte
observação: “O personagem dessa história, um pastor chamado Gyges,
encontra por acaso uma caverna onde jaz um cadáver que usava um anel.
Quando Gyges enfia o anel no próprio dedo, descobre que esse o torna invisível.
Sem ninguém para monitorar seu comportamento, Gyges passa a praticar más
ações”. Se tivéssemos o anel de Gyges e tivéssemos certeza de que nunca
seríamos punidos, aproveitaríamos para roubar, matar e fazer tudo o que bem
quiséssemos? Em outras palavras, será que evitamos praticar o mal porque
pensamos que é mal, ou será por medo das punições, por receio do castigo?
Algum homem seria capaz de resistir à tentação do mal se soubesse que seus
atos não seriam testemunhados?
2. DA CONSCIÊNCIA E DA PERCEPÇÃO
O campo consciente é um dos locais da psiquê dentro da teoria
topográfica de Freud. De acordo com Menninger, o campo consciente é a porção
mais próxima da superfície do ser, a região clara, onde fazemos o uso de todos
os conhecimentos adquiridos, deixando-os à disposição para o processamento
do pensamento. É no consciente que encontramos a principal interação do
indivíduo com a vida de relação, por meio da expressão do Ego (eu).
Pode-se dizer que existem três níveis de consciência. Tudo aquilo o
que captamos pelos cinco sentidos do corpo humano (visão, audição, olfato,
paladar, tato) atinge nosso campo consciente, registrando memórias daquilo
que é percebido e sentido a cada instante. Consciência é a relação que o Ego
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tem com as infinitas memórias, com os conteúdos psíquicos, decorrentes das
experiências vividas.
Na primeira fase da memória, diz-se que estamos conscientes das
informações ativas. Uma memória ativa é uma memória que permanecerá
durante algum tempo na consciência, à disposição do Ego. O Ego só mantém
no amplo consciente aquilo que julga ser necessário e útil para suas relações,
descartando tudo o que não tem mais utilidade. Assim, uma memória ativa será
diluída e se perderá se não for necessária.
Na segunda fase da memória, diz-se que elas foram consolidadas
e se tornaram eternas. Memórias se consolidam pela percepção de sua
importância ou pela repetição. A memória consolidada é armazenada numa
região próxima ao campo consciente, o pré-consciente, que é uma espécie
de arquivo morto daquilo que não está sendo utilizado no momento, mas
que pode sempre ser acessado.
Na terceira fase da memória, diz-se que houve a formação de valores
pela introjeção das informações (Ego Ideal e Ideal de Ego). As memórias
introjetadas, transformadas em valor, definem o caráter e a personalidade de
um indivíduo. Antes de agir e ao pensar, o indivíduo provavelmente (mas
não obrigatoriamente) consultará em primeiro lugar a voz da sua consciência
sobre um tipo de informação que tem muita importância para ele. Porém ele
pode agir de acordo com uma informação consolidada ou mesmo de acordo
com uma informação ativa no campo consciente. Um valor geralmente
é algo entendido como essencial para a sua felicidade ou para evitar dor e
constrangimento (sofrimento).
O Sentimento de Justiça geralmente é percebido e, após o contato
com a psiquê humana, torna-se parte de seu consciente realizando o Direito.
Isso é facilmente demonstrado pela literatura. Não tratamos aqui da literatura
deste ramo específico que é o Direito, tomemos como exemplo a obra infantil
“As Aventuras de Alice no País das Maravilhas”123, escrita por Lewis Carroll124,
Tratamos aqui da obra original e não da adaptação apresentada como um clássico da Disney.
No livro, encontramos três capítulos que abordam com pormenor a justiça e as suas condições.
Uma é no Capítulo III, “A Corrida Presidencial e uma História Comprida’, e nos Capítulos XI e XII,
“Quem roubou as tortas?” e “O depoimento de Alice”. No Capítulo III, o Rato conta a sua história
a Alice e é uma teoria de Justiça tratada como um meio para a cadela Fúria conseguir alcançar o
seu grande e único objetivo, comer o rato. Fúria serve-se da teoria de justiça perante o Rato para
um crime que este não cometeu. Seria esse mesmo o julgamento em que a cadela Fúria faria o
papeis de juiz e jurada, e que, logo à partida, o rato seria condenado e considerado culpado, sendo,
então, uma justiça sequestrada e desvirtuosa. Neste exemplo, podemos perceber que acaba por ser
uma justiça pouco justa, sendo uma teoria que não está em conformidade com a verdade, sendo
ela o intermédio para a realização dos interesses pessoais da Cadela Fúria. O Capítulo XI e XII
constituem o julgamento do Valete, quando o Rei e a Rainha o acusam de ter comido as tardes todas
123
124
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aborda vários assuntos de uma forma pouco direta e diferente da nossa realidade
e maneira de ver e lidar com a vida.
O livro leva-nos a um mundo que nós consideramos diferente do nosso
e, até mesmo, estranho. O extraordinário é algo de normal, algo inquestionável.
Ao longo de toda esta obra, encontramos conceitos, peripécias, personagens que
não são aquilo que consideramos realidade, mas, na verdade, não é por algo ser
diferente ou não ser igual ao que é nosso que se torna inexistente e insignificante.
Isso faz deste mesmo tema algo curioso porque percebemos que todos nós temos
pontos de vistas, opiniões e críticas a fazer diferentes ao longo da vida.
A linguagem é um instrumento de comunicação e, portanto, as
palavras significam aquilo que as pessoas convencionam que elas signifiquem.
Sem a linguagem, não existiria a sociedade como a conhecemos.
“Mas a glória não significa um argumento arrasador”,
contestou Alice.
“Quando uso uma palavra”, disse Humpty Dumpty num
tom de desprezo, “ela significa exatamente aquilo que eu
quero que signifique - nem mais nem menos.”
“A questão”,ponderou Alice, “é saber se o senhor pode
fazer as palavras dizerem coisas diferentes.”
“A questão”, replicou Humpty Dumpty, “é saber quem é
que manda - é só isso.”125
Confiamos na instituição de pessoas que falam a mesma língua e no
fato de que nossa experiência sensorial é suficientemente semelhante para que
nossos mapas comunicacionais tenham muitas características em comum. Sem
essas características, as conversas não teriam sentido e todos seríamos como
Humpty Dumpty da história de Alice. Contudo, não compartilhamos com a
mesma ideia ilustrada por este personagem literário.
Cada pessoa vivencia o mundo de uma maneira muito específica e,
portanto, a expressa, também, de uma forma muito específica; assim como a
percepção de Justiça e a consequente consciência do Direito.
Um dos assuntos que mais ouvimos a respeito da obra de Lewis
Carroll é a ‘Justiça’, todavia é uma definição completamente diferente da
da Rainha. Alice é uma das muitas personagens que tem de prestar depoimento. Enquanto está
sentada e à espera, Alice começa a crescer e a aumentar significativamente de tamanho, o que lhe
dava a transmitir mais confiança e força de si mesma. Após essa transformação, Alice diz tudo o que
acha e sente, sendo antes incapaz de fazê-lo. Esse ato, apesar de justo, não foi o mais correto porque
esta não soube usar os argumentos de uma forma positiva, desrespeitando os outros, dizendo tudo o
que quer sem ter cuidado com as suas palavras e com os seus superiores, o Rei e a Rainha.
125
Através do espelho e o que Alice encontrou lá: Lewis Carrol.
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definição que, para a nossa realidade, é dada. Ao longo da história da Alice no
País das Maravilhas, podemos observar que a sua teoria de Justiça é bastante
relativa e condicionada, fútil e vaga, não sendo a mesma para todos e muito
menos distribuída de igual forma.
Quem mandava nesse mundo era quem possuía mais Poder e maior
importância, o que levava a desfavorecer as restantes pessoas sendo elas iguais
e merecendo os mesmos direitos.
Apesar de acharmos que a Justiça,em Alice no País das Maravilhas,
não ser a mais correta e a mais justa, não podemos por em causa a forma como
ela mesma é aplicada na história porque nem todos são regidospor mesmos
princípios e ideias, sendo, para eles, uma Justiça correta e com todo o sentido e
sendo a nossa completamente absurda e sem cabimento algum.
Algo que também podemos observar é que o papel de ‘Justiça’
na obra é apenas condenar sem por hipóteses de haver perdão ou segundas
oportunidades. O conceito de Justiça é aquilo que as leis e os costumes de um
grupo ponderam favoráveis para o bem-estar da nação e, neste mundo, o bemestar, exercido pela positivação do Direito, é apenas para alguns.
3. DA CONSCIÊNCIA DE JUSTIÇA
De acordo com Nicola Abbagnano126, historiador da Filosofia, o
conceito de Justiça é, em geral, a ordem das relações humanas ou a conduta
de quem se ajusta a essa ordem. Sem aprofundarmos no conceito filosófico
de justiça, o sentido e as formas da Justiça não têm variado muito ao longo da
história do pensamento ocidental. A definição platônica do justo, vertida por
Ulpiano127 para o latim, e a definição aristotélica entre Justiça distributiva e
126
JUSTIÇA (gr. SiKatoaúvn; lat. Justitia; in.Justice, fr. Justice, ai.Gerechtigkeít; it. Giustizia). Em
geral, a ordem das relações humanas ou a conduta de quem se ajusta a essa ordem. Podem-se
distinguir dois significados principais:1’-’ J. como conformidade da conduta a uma norma; 2” }.
comoeficiência de uma norma (ou de um sistema de normas), entendendo-se por eficiência de
uma norma certa capacidade de possibilitar as relações entre os homens. No primeiro significado,
esse conceito é empregado para julgar o comportamento humano ou a pessoa humana (esta
última, com base em seu comportamento). No segundo significado, é empregado para julgar as
normas que regulam o próprio comportamento. A problemática histórica dos dois conceitos,
ainda que frequentemente interligada e confundida, é completamente diferente.
127
Eneo Domitius Ulpianus, (Tiro, 150 – Roma, 228) foi um jurista romano. Sua obra
influenciou fundamentalmente a evolução do direito romano e bizantino.Tem como expoente
jurídico o princípio contido no ditame: “Tais são os preceitos do direito: viver honestamente
(honeste vivere), não ofender ninguém (neminem laedere), dar a cada um o que lhe pertence (suum
cuique tribuere)”.inda foi reconhecido como importante político e estudioso, sendo considerado
um dos maiores economistas de seu tempo.Foi Ulpiano quem deu os primeiros passos para o
desenvolvimento do seguro de vida. Interessou-se pelo estudo de documentos sobre nascimentos
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corretiva ainda hoje são pontos de referência essenciais para a determinação do
conteúdo do que entendemos como justo.
Do ponto de vista filosófico, o sentimento de Justiça é intrínseco à
consciência humana, isto é, no homem normal dotado de discernimento do bem
e do mal, do certo e do errado, do que é justo e injusto.
A quebra desses princípios norteadores da vida humana provoca o
desequilíbrio, a discórdia, o conflito, a ausência da paz social, trazendo como
consequência a indignação, o inconformismo, a busca da restauração pelo
amparo jurisdicional, do bem jurídico lesado, a quem de direito.
Ao longo dos tempos, notamos que, desde Aristóteles a Kelsen,
passando por São Tomás de Aquino, Hobbes, Montesquieu e Rousseau, se
vêm sustentando caber à lei definir o que é justo e injusto. Justo é o que está
permitido em lei e injusto o que está proibido. Mas, modernamente, não é mais
possível admitir este tipo de pensamento, principalmente, após a experiência
do fascismo, que mostrou a possibilidade de manuntenção de um governo
usando do Poder Legislativo de forma ilegítima, em que esta concepção tinha
como fundamento jamais o governante usar do Poder para prejudicar o bem
público ou o bem comum.
Os filósofos do direito, partidários do direito natural, tanto quanto
outros negadores desse direito, coincidiam em fazer do contrato social a
fonte do Poder do governante, vendo, neste mesmo instrumento, a segurança
de que o detentor do Poder não iria abusar do mesmo contra o povo. Para os
jusnaturalistas, que acreditam na existência de direitos naturais anteriores
à positivação das normas pelo Estado, o estabelecimento do contrato social,
tratado por Rousseau, não era mais do que a positivização desses e, para aqueles
que não admitiam direitos naturais, como Hobbes, por exemplo, a segurança
de que o governante faria tudo em prol do bem comum estava no princípio de
obediência ao contrato (pacta sunt servanda).
Para Kelsen, a Justiça pode ser denominada como a felicidade social.
Uma explicação que seria quase matemática se o sentido da palavra felicidade
não fosse tão complexo quanto o de Justiça. Dessa maneira, deve-se, portanto,
perquirir o sentido da palavra felicidade, pois o que pode ser a felicidade de
alguns pode, também, ser a infelicidade de muitos outros, o que torna o termo
felicidade um tanto quanto subjetivo.
Kelsen afirma, ainda, que o conceito de felicidade deverá sofrer
radical transformação para tornar-se uma categoria social: a felicidade da
e mortes dos romanos, publicando a Tabela de Ulpiano, provavelmente no ano 200 d.c, o que lhe
valeu o título de Primeiro atuário da História.Ulpiano foi prefeito pretoriano sob o império de
Alexandre Severo, sendo morto pela guarda pretoriana
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Justiça. É que a felicidade individual deve transfigurar-se em satisfação das
necessidades sociais. Como acontece no conceito de democracia, que deve
significar o governo pela maioria e, se necessário, contra a minoria.
Mas, a Justiça também depende de uma hierarquia de valores, como,
por exemplo, os valores vida e liberdade. Qual seria o valor hierarquicamente
maior? Uns diriam ser a vida o bem supremo; outros argumentariam ser a
liberdade o maior bem, posto que de nada valeria a vida sem liberdade. Nesse
sentido, poder-se-ia enumerar vários casos em que as hierarquias dos valores
seriam diferentes, chegando-se àconclusão de Kelsen128:“[...] é nosso sentimento,
nossa vontade e não nossa razão, é o elemento emocional e não o racional de
nossa atividade consciente que soluciona o conflito”.
Em Aristóteles129, encontramos sua célebre frase que diz:“A Justiça
tem pouco valor”. Este era um dito corrente entre os gregos, para os quais ela se
baseava mais na aparência das coisas do que na realidade ou na verdade.
Comumente, ouve-se dizer que uma injustiça é por natureza um bem
e sofrê-la, um mal; porém, ser vítima de injustiça é um mal maior do que o bem
que há em cometê-la.
Dessa maneira, quando as pessoas praticam ou sofrem injustiças umas
das outras, e provam de ambas, lhes parece vantajoso, quando não podem evitar
uma coisa ou alcançar a outra, chegar a um acordo mútuo, para não cometerem
injustiças nem serem vítimas delas.
Nietzsche, ao elaborar sua teoria denominada Ewige Wiederkunft130
EVIDUividgdug (O eterno retorno), afirma que, como os elementos do mundo são em número determinado, e como o tempo é indeterminado, estamos
fadados a evocar, indefinidamente, as mesmas frases, a viver mais tarde e eternamente a vida que vivemos agora.
A moral nietzscheana que afirma “faze o que queres”, tentando levar o
homem a “ser ele mesmo”, é uma moral que pressupõe um eterno retorno, pois
diz “faze o que queres”, aceitando as consequências de teu ato e, sobretudo, não
esqueças que este ato, repeti-lo-á, nas existências sucessivas, milhões e milhões
de vezes à pergunta“queres isto inúmeras vezes?”, pesaria sobre todas as suas
ações como um peso considerável.
KELSEN, Hans. O Que é Justiça? [tradução Luís Carlos Borges e Vera Barkow]. São Paulo:
Martins Fontes, 1997, p. 07.
129
ARISTÓTELES. Arte Retórica e Arte Poética. São Paulo:Difusora Européia do Livro, 1964.
130
O Eterno Retorno é um conceito não acabado em vida pelo próprio Nietzsche, trabalhado em
vários de seus textos (Em “Assim falou Zaratustra”; aforismo 341 de “A gaia ciência”; aforismo 56
de “Além do bem e do mal”; e trechos dos fragmentos póstumos, que podem ser encontrados no
livro “Nietzsche” da coleção “Os Pensadores”, da Abril Cultural). Ele mesmo considerava como
seu pensamento mais profundo e amedrontador, que lhe veio à mente durante uma caminhada,
ao contemplar uma formação rochosa.
128
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Essa diretriz ética de Nietzsche pode ser assim expressa: “Age sempre
de modo a aceitar o eterno retorno dos atos que julgaste bom realizar”.
Daí se originou o estabelecimento de leis e convenções entre elas e
a designação de legal e justo para as prescrições da lei. Tal seriam a gênese e
essência da Justiça, que se situa a meio caminho entre o maior bem – não pagar
a pena das injustiças – e o maior mal – ser incapaz de se vingar de uma injustiça.
Estando a Justiça colocada entre estes dois extremos, deve não pleitear-se como
um bem, mas honrar-se devido à impossibilidade de praticar a injustiça. Uma
vez que o que pudesse cometê-la e fosse verdadeiramente um homem nunca
aceitaria a convenção de não praticar nem sofrer injustiças, pois seria loucura.
Tomemos como exemplo o livro “Senhor das moscas”, de William
131
Golding ,vencedor do Prêmio Nobel em 1983 e que foi adaptado para o
cinema em 1963, por Peter Brook, como um dos mais expressivos estudos da
natureza humana, contendo importantes reflexões sobre a civilização e o seu
papel na formação do ser humano. O título é uma referência a Belzebu (do
nome hebraico Ba’al Zebub, )ובז לעב, um sinônimo para o Diabo.
O livro retrata o período de pós-guerra, uma fase de desencantamento
com a humanidade, faz uma série de analogias e trata da descoberta do mal que
existe no coração do homem que, independente da idade e do meio onde este
vive, surge como algo natural.
Muitos apontam que “O Senhor das Moscas”132 é um trabalho de
GOLDING, William. Lord of the flies. Disponível em: <http://zbths.org/165310818145034323/
lib/165310818145034323/_files/LOTF.pdf>. Acesso em: 11 set. 2011.
132
No início, a alegria é a nota dominante. Não há aulas, não há adultos… só há férias! Como se
trata de uma ilha tropical, sentem-se no paraíso. No entanto, é preciso lutar pela sobrevivência para
conseguir alimentos, para se protegerem das condições climáticas e para avisar os possíveis socorristas
de que estão vivos.Dividem-se tarefas, estabelecem-se objetivos, mas nem todos os elementos do grupo
possuem a mesma motivação. Alguns não estão dispostos a aceitar as regras do jogo, mesmo que o
que esteja em causa seja a sobrevivência… Um dos rapazes propõe que se dediquem apenas à caça e às
brincadeiras, apresentando aos seus companheiros soluções fáceis e de satisfação imediata. Recusa-se
a participar dos trabalhos rotineiros que caberiam a todos os estudantes. Desfaz-se a união entre os
colegas e alguns seguem o rebelde. Com o desenrolar da história, o comandante do grupo cada vez
se vai sentindo mais isolado, mas não cede nas suas convicções e no que ele considera mais adequado
para o bem de todos. Mantém a sua estratégia, a única correta em longo prazo.Mas a sua firmeza é
insuportável para os insubmissos que, numa explosão de ódio, tentam matá-lo, depois de já terem
morto um dos poucos colegas que o apoiava. É um homem só, o único que não se juntou aos do “outro
grupo”.O caso de Jack, que ficou cruel e passou a tentar controlar todos na ilha. Do outro lado, há
Ralph, uma vez que ele é o líder por escolha da maioria e tenta tomar as decisões que sejam melhores
para todos. Pode-se relacionar a Ralph a democracia, o governo, a ordem e a responsabilidade.
Já a Jack pode-se relacionar a barbárie e o lado negro da humanidade. Muitos consideram que ele
representa o fascismo. A liderança é um processo-chave em todas as organizações. A liderança é
uma forma de influência e é uma transação interpessoal em que uma pessoa age para modificar ou
provocar o comportamento de outra, de maneira intencional. Existem três abordagens teóricas sobre
131
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filosofia moral, e mostra como os meninos, apesar de terem recebido fina
educação inglesa, regridem à pura selvageria, criando ritos e sacrifícios,
desrespeitam as “leis” e chegam até a matar uns aos outros após viverem algum
tempo nesta ilha. Tudo em função do medo do desconhecido, da forma como
os líderes do grupo exploram o medo do mundo externo e fazem com que os
seguidores os obedeçam.
A diferença de cada um em encarar essa busca pela sobrevivência
é a causa de sérios conflitos e divisões. O mais interessante na história é
observar como cada um reage em um ambiente onde não há as regras e normas
da civilização, nem adultos para estabelecerem essas normas. Num ambiente
assim, em meio a uma selva cheia de mistérios e perigos, é muito fácil a força
instintiva vir à tona. Com isso, o comportamento civilizado e baseado na razão
do homem é tomado pelo instinto selvagem e pela “lei do mais forte”.
O tema é o do biopoder, ou seja, daquele Poder que penetra na carne
e determina a constituição do ser e do estar do indivíduo e, de modo calculista,
determina, com suavidade, os conceitos morais, religiosos, educacionais,
sexuais, jurídicos e políticos vigentes.
Não resta dúvida que o Direito é um produto da própria convivência
social. As regras jurídicas são produzidas e aplicadas pelos governantes,
que conquistam o Poder, ou nele se mantêm, via diversos processos, ditos
democráticos ou autocráticos, e supostamente, sempre com a finalidade
de obter o bem comum e a paz social. O problema é que, às vezes, ou até
com muita frequência, subjetivando o que se entende por Direito, forçado
na crença da possibilidade do controle do Poder, o que não resta possível,
como podemos exemplificar do abuso gerado pelo governante que em sua
consciência entende como Direito possível e não um simples ato de abuso
na satisfação de suas necessidades. O que se evidencia, neste caso, é a
exteriorização dos seus interesses (ego) e de suas paixões em detrimento do
interesse coletivo e/ou social.
Em se tratando da mente criminosa, alguns autores que pesquisam
crimes e delinquências comuns do cotidiano perpetrados por delinquentes
primários e reincidentes não têm encontrado entre eles déficits ou psicopatologias
relevantes o suficiente para se associar ao que se entende por Personalidade
a liderança: teoria dos traços de personalidade, teoria sobre estilos de liderança e teoria situacional
de liderança. A liderança é um fenômeno tipicamente social que ocorre exclusivamente em grupos
sociais. Podemos defini-la como uma influência interpessoal exercida numa dada situação e dirigida
por meio do processo de comunicação humana para a consecução de um ou mais objetivos específicos.
“A liderança é uma forma de influência. A influência é uma transação interpessoal em que uma pessoa
age para modificar ou provocar o comportamento de outra pessoa, de maneira intencional”, que pode
ser classificada como uma forma de Poder.
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Criminosa ou comportamento criminal, verificando-se, pelo contrário, que esses
sujeitos não se distinguem significativamente dos indivíduos ditos normais.
Tem sido simpática a ideia de que os comportamentos transgressivos
não resultam da incapacidade para agir de outra forma que não a criminosa,
como pretendiam os positivistas, nem de uma determinação biológica para
somente agir desta forma, como acreditavam os deterministas. Os atos,
delituosos ou não, estariam relacionados com processos da personalidade ao
nível da construção de significados e de valores da realidade, bem como com as
opções de relacionamento da pessoa com essa realidade. Tal conceito implica a
existência de uma estrutura da personalidade que determina certos padrões de
ação e certos padrões de inter-relação particular do indivíduo com a realidade,
fazendo com que ele aja em conformidade com a visão pessoal que tem da
realidade (percepção tornando-se consciência).
Atualmente é difícil aceitar-se a existência de uma personalidade
tipicamente criminosa, composta por traços imutáveis e pré-definidos. Defendese, sim, a existência de diferentes formas de organização e estruturação
da personalidade, de distintas maneiras de integrar os estímulos do meio
e os processos psíquicos e de múltiplosmodos de relação com o mundo
exterior. Essa estruturação típica e própria da personalidade é que produziria
peculiares representações da realidade nas diversas pessoas e, em função dessa
personalidade, as pessoas definirão, também, suas diferentes formas de agir e de
se relacionar com os outros e com o mundo.
Seguindo esse raciocínio, o criminoso, como qualquer pessoa,
estabelece uma representação da realidade, desenvolve uma ordem de valores e
significados na qual a transgressão adquire um determinado sentido e se torna,
em dado momento da sua história de vida, uma modalidade de vida, ou seja,
a sua própria manifestação interna do que entende de Poder, seguindo a sua
percepção e consequente consciência.
4. DA CONSCIÊNCIA DE PODER
Não se pode deixar de analisar o fato de que discutir o Poder é analisar
sua relação com as formas de punição, pois, afinal, se é punido a vida toda.
Em entrevista datada de 1979, intitulada Foucault estuda a razão do
Estado,o filósofo francês em questão afirma que “[...] a racionalidade é o que
programa e orienta o conjunto da conduta humana. Há uma lógica tanto nas
instituições quanto na forma de conduta dos indivíduos e nas relações políticas.
Há uma racionalidade mesmo nas formas as mais violentas. O mais perigoso, na
violência. É a sua racionalidade. É claro que violência é nela mesma, terrível”.
Mas a violência encontra sua ancoragem mais profunda e extrai sua
permanência da forma de racionalidade que utilizamos. Pretendeu-se que, se
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vivêssemos em um mundo de razão, poderíamos nos livrar da violência. Isso é
inteiramente falso. Entre a violência e a racionalidade não há incompatibilidade.
O problema não é fazer o processo da razão, mas determinar a natureza dessa
racionalidade que é tão compatível com a violência. Não é a razão em geral que
se combate. Não se poderia combater a razão”133.
Está implícita, portanto, na discussão de poder, também a discussão
sobre o problema da associação entre a razão e a violência. É claro queos modos
de segregação que violentam a liberdade, por si só, são meios ou mecanismos
de violência “racionalizados” e constituídos a partir de práticas e estratégias do
poder-saber, criados pela sociedade de disciplina, confortável modelo adequado
aos interesses da burguesia.
Evidentemente, se a nossa Constituição declara que o poder pertence
ao povo, e hoje nenhum governante teria a coragem de negar esse fato – ou
essa mentira, dependendo das circunstâncias –, não resta dúvida de que a
conservação e o acréscimo desse Poder dependerão, ou ao menos deveriam
depender, da aquiescência do povo, porque é preciso que o exercício do Poder
corresponda aos interesses de quem a ele está submetido. Em caso contrário,
sem a concordância do povo, o governante, para se manter, dependerá sempre
da repressão ou da dissimulação, e, para se justificar, produzirá discursos de
verdade, por meio de regras jurídicas que ocultem o fato da dominação, que
legitimem o seu Poder e que estabeleçam a obrigação legal da obediência,
obtendo, assim, a paz social, ainda que pela hipocrisia.
Em outras palavras: se o governante não respeitar o interesse do povo,
precisará enganá-lo, ou apelar para a violência, pura e simplesmente. E, como
consequência, não teremos Direito, no sentido de Justiça. E, então, teremos
as milhares de normas jurídicas, nacionais, federais, estaduais e municipais;
os juristas, os advogados e as escolas de Direito; as casas legislativas, os
administradores e os tribunais. Enfim, toda uma enorme, complexa e dispendiosa
parafernália, paga com os nossos tributos, destinada a produzir e a aplicar o
Direito. Ou melhor: aquilo que o Estado impõe como se fosse o Direito.
Para Willis Santiago Guerra Filho134, “[...] o direito aparece como
conteúdo de uma forma superior e o Poder como forma de um conteúdo inferior.
Essa forma superior do direito seria a Justiça, enquanto o conteúdo inferior do
Poder seria a violência. O direito, nessa configuração, se apresenta em um estado
de tensão permanente entre o ideal de Justiça, jamais realizado – ao menos,
abstratamente, como a verdade, que é a forma da Justiça, sendo também ela um
FOUCAULT, Michel. Ditos e escritos IV: estratégia poder-saber, 2003,p.319.
GUERRA FILHO, Willis Santiago. (Anti-) Direito e força de lei/lei.In Revista Panoptica, ano
1, n.º04, p.72/73. Disponível em:<http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/6AntiDireitoefoadelei.
pdf>. Acesso em: 17 set. 2011.
133
134
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ideal regulador, para os que a buscam, seja pela ciência, seja pela filosofia –,
e a realidade da violência, na qual se ampara o Poder, Poder de pôr e impor o
direito, sendo a violência a forma cujo conteúdo é o sofrimento causado a um
sujeito, passivo, por outro sujeito, ativo, para sujeitá-lo à simples violência de
uma vontade de Poder, de um desejo de sujeição para tentar suprir uma carência
de ser, próprio de este ser ficcional, artificioso, desejante, por incompleto, que
somos os humanos, enquanto seres terrestres, o húmus da terra, mundanos. É
assim que o direito pode ser atraído – e traído – pela força, negativa, malévola,
desse meio e instrumento por excelência do Poder que é a sociedade, aquelas
que a modernidade só reconhece como formas inacabadas dela mesma, em
estágios primitivos de seu próprio desenvolvimento, um desenvolvimento que,
ao contrário do que se pensava – e à maioria ainda parece pensar, se é que ainda
pensa mesmo – cada vez se nos apresenta como tendo por etapa final a destruição
da humanidade, ao invés da sua redenção – e assim, talvez, destruição também
de tudo o mais que compõe esse planeta singular em que nos encontramos, com
esse conjunto de singularidades, improbabilidades mesmo, que como por um
milagre propiciou a vida inteligente, autoconsciente.”
5. DA TEORIA PSICANALÍTICA DO DIREITO
Há muito, se discute a conceituação do Direito e, apesar disso,
certamente nunca se chegará a um consenso definitivo. No entanto, esta não é
uma discussão estéril, em absoluto, pois dela depende, decerto, a nossa própria
sobrevivência neste mundo.
Direito é norma de conduta imposta por autoridade coatora, sendo que a
relação entre os indivíduos de uma comunidade deve se basear no princípio da Justiça.
Afirmam os doutrinadores que teríamos um padrão de injustiça, se
é que ele existe, num caso, em que, havendo dois indivíduos semelhantes, em
condições semelhantes, o tratamento dado a um fosse pior, ou melhor, do que
aquele dado ao outro. O problema por solucionar é saber quais as regras de
distribuição ou de tratamento comparativo em que apoiar nosso agir.
Direito e Psicanálise estão presentes em todos os momentos da vida
do homem. O Direito atua diante do fato gerado pelos atos do homem e sua
repercussão na sociedade. A Psicanálise procura desvendar os impulsos que
antecedem aos atos para chegar à razão que deu origem aos mesmos.
Convém ter presente, ao elaborar ideias psicanalíticas, que o
significado do termocomplexo de Édipo, dado por Freud, é simbólico.
Tal como todas as demais metáforas que Freud usou em seus escritos,
essa expressão é valiosa por sua riqueza referencial. É uma metáfora que
funciona em muitos níveis, uma vez que alude a outras metáforas por suas
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referências manifestas e encobertas ao mito e ao drama. Freud escolheu-a para
iluminar e vivificar um conceito que desafia uma expressão mais concisa.
Édipo135 (em grego antigo Οἰδίπους, transl. Oidípous) é um personagem
da mitologia grega. Famoso por matar o pai e casar-se com a própria mãe. Filho
de Laio e de Jocasta, pai de Etéocles, Ismênia, Antígona e de Polinice.
Segundo a lenda grega, Laio, o rei de Tebas, havia sido alertado pelo
Oráculo de Delfos que uma maldição iria se concretizar: seu próprio filho o
mataria e que este filho se casaria com a própria mãe.
Por tal motivo, ao nascer Édipo, Laio abandonou-o no monte Citerão,
pregando um prego em cada pé para tentar matá-lo. O menino foi recolhido
mais tarde por um pastor e batizado como “Edipodos”, o de “pés-furados”,
sendo adotado depois pelo rei de Corinto e voltando a Delfos.
Édipo consulta o Oráculo que lhe dá a mesma previsão dada a Laio,
que mataria seu pai e desposaria sua mãe. Achando se tratar de seus pais
adotivos, foge de Corinto.
No caminho, Édipo encontrou um homem e, sem saber que era o seu
pai, brigou com ele e o matou, pois Laio o mandou sair de sua frente.
Após derrotar a Esfinge que aterrorizava Tebas, que lançara um
desafio (“Qual é o animal que tem quatro patas de manhã, duas ao meio-dia
e três à noite?”), Édipo conseguiu desvendar, dizendo que era o homem. “O
amanhecer é a criança engatinhando, entardecer é a fase adulta, em que usamos
ambas as pernas, e o anoitecer é a velhice, quando se usa a bengala”.
Conseguindo derrotar o monstro, ele seguiu à sua cidade natural e
casou-se, “por acaso” (já que ele pensava que aqueles que o haviam criado eram
seus pais biológicos) com sua mãe, com quem teve quatro filhos. Quando da
consulta do Oráculo, por ocasião de uma peste, Jocasta e Édipo descobrem que
são mãe e filho, ela comete suicídio e ele fura os próprios olhos por ter estado
cego e não ter reconhecido a própria mãe. Após sair do palácio, Édipo é avisado
pelo Corifeu que não é mais rei de Tebas; Creonte ocupara o trono, desde então.
Édipo pede para ser exilado, mandado embora. Pede, ainda, para que Creonte
cuide das suas duas filhas como se fossem suas próprias.
A culpa de Édipo e sua descoberta da verdade são as questões centrais
da peça de Sófocles, que vivem na Antiguidade.
Assim, o conceito freudiano do complexo de Édipo contém a
advertência implícita de que precisamos adquirir ciência de nosso inconsciente.
Se o fizermos, estaremos, então, aptos a controlá-lo. E quando nos encontrarmos
numa encruzilhada, sem saber por que rumo enveredar ou em momento de
grande stress, não seremos impelidos por nosso inconsciente a agir de um modo
que nos destrua, como as ações de Édipo o destruíram.
135

SÓFACLES, Edipo em Colono e Edipo Rei.
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A punição, na acepção jurídica, é a resposta na forma de privação ou
do castigo que o Estado, amparado na Lei positiva, dá a quem se torne culpado
de uma infração.
O mito adverte, também, que, quanto mais demorado for o
conhecimento de nós mesmos, maior será o dano causado. O construto
psicanalítico do complexo de Édipo contém essa advertência implícita. Ele
descobriu que tomar conhecimento de nossos sentimentos inconscientes, que
assim deixam de ser inconscientes para tornarem-se parte de nossa mente
consciente, constitui a melhor proteção para todos. A tragédia de Sófocles136
adverte sobre as consequências profundamente destrutivas de agir sem saber o
que está fazendo. Freud mostrou como isso se aplica a todos nós: “[...] quando a
racionalidade domina as nossas ações, podemos derrotar os poderes destrutivos
e neutralizar sua capacidade de causar dano, quer seja a nós mesmos ou aos
nossos semelhantes”137.
O direito, então, disponibiliza aos que a ele se encontram sujeitos,
e que em face dele se tornam sujeitos passíveis da aquisição de direitos e
obrigações correlatas, meios de produzir uma história, vinculante para aqueles
que nela tornarem parte e vinculando-os a partir da obediência ao que se
encontre previamente estabelecido ao Direito, enquanto apto a desempenhar a
função no enredo que nele pretendam os envolvidos adotar, a fim de atingirem
suas finalidades e seus propósitos, com respaldo jurídico.
Sófocles (em grego: Σοφοκλῆς, Sophoklês; 497 ou 496 a.C. – inverno de 406 ou 405 a.C.)
foi um dramaturgo grego, um dos mais importantes escritores de tragédia ao lado de Ésquilo e
Eurípides, dentre aqueles cujo trabalho sobreviveu. Suas peças retratam personagens nobres e da
realeza. Filho de um rico mercador, nasceu em Colono, perto de Atenas, na época do governo
de Péricles, o apogeu da cultura helênica.Sófocles, filho de Sófilos, era um rico membro do demo
(pequena comunidade) rural da Colônia Hipius na Ática, que, mais tarde, se tornaria um cenário
para suas peças e, provavelmente, nasceu lá. Sófocles morreu na idade de noventa ou noventa
e um anos, no inverno de 406 ou 405 a.C., tendo visto, durante sua vida, tanto o triunfo grego
nas Guerras Persas como o terrível derramamento de sangue da Guerra do Peloponeso. Como
aconteceu com muitos homens famosos na antiguidade clássica, a morte de Sófocles inspirou uma
série de histórias apócrifas sobre sua causa. Talvez a mais famosa seja a sugestão de que ele morreu
devido ao esforço excessivo ao tentar recitar uma longa passagem de sua Antígona, sem pausa
para respirar. Outra versão sugere que ele se engasgou ao comer uvas no festival Antesteria em
Atenas. Uma terceira história afirma que ele morreu de felicidade depois de obter a vitória final na
Cidade Dionísia. Poucos meses depois, o poeta cômico escreveu este elogio em sua peça intitulada
As Musas: “Bendito seja Sófocles, que teve uma vida longa, era um homem feliz e talentoso e o
escritor de muitas boas tragédias, e terminou sua vida assim, sem sofrer qualquer desgraça”. Isto
é um tanto irônico, pois, de acordo com alguns relatos, seus próprios filhos tentaram declará-lo
incapaz perto do fim da sua vida. Diz-se que teria refutado seu cargo na corte por meio da leitura
de sua ainda não produzida Édipo em Colono. Tanto Iofon, um de seus filhos, e um neto também
chamado de Sófocles seguiram seus passos e tornaram-se dramaturgos.
137
RAMOS, Chaia. Direito e psicanálise. Rio de Janeiro: Reproarte, 2002, p.22.
136
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Desse modo, o conceito de punição cobre, atualmente, dois campos
bem distintos: a punição penal e a punição moral, especialmente na forma do
sentimento de culpa formulado por Freud.
O sentimento de culpa, na descrição freudiana, consiste na consciência
dolorosa de estar em falta, consecutiva ou não a um ato julgado repreensível
e correspondente, no eu, a crítica provinda das exigências e das proibições
parentais internalizadas na figura do super-eu, considerado como a instância
judiciária no psiquismo.
Esse sentimento corresponde a uma tendência, particular do sujeito
moderno, a proibir-se a satisfação, ou a castigar-se com represálias, por uma
satisfação alcançada. Trata-se, pois, mais de autopunição do que punição
propriamente dita, sendo a autopunição uma expressão da pulsão de morte.
Freud138 relata “[...] a surpresa em descobrir que um aumento desse
sentimento inconsciente de culpa pode tornar o ser humano um criminoso”.
Tudo se passa “[...] como se fosse sentido um alívio ao Poder ligar esse
sentimento inconsciente de culpa a algo real e atual”.
Desse modo, o sentimento de culpa não seria subsequente ao ato
delituoso, mas este teria a função de aplacar a insuportável punição moral já
instalada na consciência moral: são os criminosos por sentimento de culpa.
A punição moral constitui-se, para Freud, a partir da instância parental,
que se faz ouvir no interior, e manifesta-se, primeiramente,desde o exterior, na
primeira infância.
A criança pequena, não tendo inibições internas, obedece aos seus
impulsos, e aspira ao prazer sem limites. A coerção parental a introduz na
linguagem e na humanidade, e a criança tende a renunciar às satisfações para
não perder seu amor dos pais.
A punição na forma de culpa, como sentimento interior, corresponde
à perda desse amor. Contudo, a instância do sofrer pode apresentar-se de modo
feroz e cruel, exigindo do sujeito coisas inusitadas.
Assim, o super-eu, na descrição freudiana, é a origem da aplicação
das punições morais, na forma da voz da consciência, frente à qual se dá, do
lado do sujeito, a irrupção da angustia moral.
Lacan139 salienta que o super-eu, além de construir a lei interiorizada,
FREUD. Sigmund. Das Ich und das Es. Disponível em:<http://www.onlineberatung-therapie.
de/psychotherapie/sigmund-freud/ich-und-das-es.html>.Acesso em: 17 set. 2011.
139
Sigmund Freud foi o criador da psicanálise. Jacques Lacan foi o seguidor que mais contribuiu
e deu continuidade à sua obra. Lacan (1901-1980) nasceu na França em Orleans. Formou-se em
medicina, atuando como neurologista e psiquiatra e se considerava um Psicanalista Freudiano. Lacan
nasceu numa família na qual a religião católica não era apenas uma conveniência social, mas tinha
um grande valor íntimo. Lacan perdeu a fé no final dos anos 20, esse foi o clímax de uma verdadeira
138
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emerge na consciência como um enunciado discordante, que exorbita em
relação à lei pacificadora do simbólico, na medida em que impõe ao sujeito
como um imperativo de gozo sem apelação, determinante do que denomina de
“crimes do super-eu”.
Lacan isolou a paranóia de autopunição no estudo do caso Aimée140
que, após seu crime paranóico, dá-se conta de que ela puniu a si mesma e, “[...]
quando ela o compreende, experimenta então a satisfação do desejo cumprido:
o delírio, tornando inútil, se desvanece”141.
interrogação. Para Lacan, a psicanálise não é uma ciência, uma visão de mundo ou uma filosofia que
pretende dar a chave do universo. A psicanálise é uma prática, na qual, pelo método da livre associação,
chegaremos ao núcleo do seu ser. Ela é comandada por uma visão particular historicamente definida
pela elaboração da noção do sujeito, colocando esta noção de maneira nova, reconduzindo o sujeito
à sua dependência significante. A Psicanálise Lacaniana não é uma simples corrente, mas uma
verdadeira escola. Com efeito, constitui-se como um sistema de pensamento, a partir de um mestre
que modificou inteiramente a doutrina e a clínica freudianas, não só forjando novos conceitos, mas
também inventando uma técnica original de análise da qual decorreu um tipo de formação didática
diferente daquela do freudismo clássico. Nesse sentido, é comparável ao kleinismo, nascido dez anos
antes; na verdade, aparenta-se, sobretudo com o próprio freudismo, o qual reivindica em linha direta,
à parte os outros comentários, outras leituras ou interpretações da doutrina vienense. O lacanismo
acha-se, portanto, numa situação excepcional. Lacan foi, com efeito, o único dos grandes intérpretes
da doutrina freudiana a efetuar sua leitura não para “ultrapassá-la” ou conservá-la, mas com o objetivo
confesso de “retornar literalmente aos textos de Freud”. Por ter surgido desse retorno, o lacanismo
é uma espécie de revolução às avessas, não um progresso em relação a um texto original, mas uma
“substituição ortodoxa” deste texto. Se Freud utilizou conhecimentos da física e a biologia nos seus
trabalhos, Lacan lanção mão da linguística, da lógica matemática e da topologia. Lacan mostrou que o
inconsciente se estrutura como a linguagem. A verdade sempre teve a mesma estrutura de uma ficção,
em que aquilo que aparece sob a forma de sonho ou devaneio é, por vezes, a verdade oculta sobre cuja
repressão está a realidade social. Considerava que o desejo de um sonho não é desculpar o sonhador,
mas o grande “Outro” do sonhador. O desejo é o desejo do “Outro”, e a realidade é apenas para aqueles
que não podem suportar o sonho. Lacan conduziu avidamente seus estudos de lógica e de topologia
matemática que o levaram à formulação dos “matemas e nós barromeanos” e à doutrina do real,
simbólico e imaginário. Lacan preferia a não interferência no discurso do paciente, ou seja, deixava
fluir a conversa para que o próprio analisado descobrisse as suas questões, pois o risco da interpretação
é o analista passar os seus significantes para o paciente(Disponível em:<http://psicanaliselacaniana.
vilabol.uol.com.br>. Acesso em: 17 set. 2011).
140
O caso Aimée é a história de uma funcionária dos correios, Margueritte Anzieu, que é presa
e logo internada no hospital Saint-Anne após atacar uma importante atriz da época, Huguette
Duflos, em 1931. Margueritte fracassa no ataque, ferindo apenas a mão da atriz. Aos cuidados do
jovem psiquiatra, Marguerite vai contar sua história em sucessivas entrevistas e confiando a Lacan
suas cartas e escritos. No estudo do caso, Lacan cria um novo conceito diagnóstico, o de “paranóia
de autopunição”, a partir do fato de sua paciente ter se curado após cometer o ato de agressão
contra a atriz. Na “paranóia de autopunição”, Lacan mostra que, ao atacar a atriz, na verdade,
Aimée estava atacando a si mesma, ao seu Ideal de Eu. A tese de Lacan marca uma passagem da
Psiquiatria à Psicanálise, pois nela vemos que Lacan vai buscar a explicação para explicar o caso,
não na Psiquiatria e sim nos conceitos freudianos.
141
LACAN, J. De La psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personalité. Paris: Seuil,
66

HUMANIDADES EM MARITAIN - ENSAIOS SOBRE O PENSAMENTO HUMANISTA CONTEMPORÂNEO

6. DA CONSCIÊNCIA DA LIBERDADE DE INDEPENDÊNCIA E DA EXISTÊNCIA DO
PRÓXIMO
A personalidade humana é um grande mistério metafísico. Sabemos
que uma marca essencial de uma civilização digna desse nome é o sentido e o
respeito da dignidade da pessoa humana.
Sabe-se que, para defender a liberdade, é necessário ser capaz de dar
a própria vida. Para merecer tais sacrifícios, qual então o valor envolvido na
personalidade do homem? O que dizemos, exatamente, quando falamos da
pessoa humana?
Quando afirmamos que o homem é uma pessoa, não significamos tão
somente que ele é um indivíduo, como um átomo, um grão de mostarda, um
inseto e um grande animal são indivíduos. O homem é um indivíduo que, pela
inteligência e pela vontade a si mesmo, se determina142. A sua existência não se
exprime somente de uma forma física, mas de tal modo espiritualmente, em
conhecimento e em amor, que o homem é, de certo modo, um universo para si
mesmo143, um microcosmos, no qual todo o grande universo pode ser contido
por esse conhecimento, e que, pelo amor, inteiramente, se pode dar a seres que
estão para si como para os outros estão para ele – relação para que, no mundo
físico, é impossível encontrar equivalente.
A pessoa humana possui essas características porque, em última
análise, o homem, esta carne e estes ossos passageiros que um fogo divino
faz viver e agir, existe do útero ao sepulcro, pela existência da sua alma, que
domina o tempo e a morte. É o espírito que é a raiz da personalidade. A noção
da personalidade conota, assim, a noção de totalidade e de independência.
Uma pessoa, por mais indigente e por mais esmagada que possa estar,
é como tal um todo, e, como pessoa, subsiste de uma maneira independente.
Dizer que o homem144 é uma pessoa quer dizer que, no fundo do seu ser, é mais
1975, p.235.
142
O homem é ser autoconsciente (Suma Teológica 1ª, q87); fim em si e nunca puro meio nem
instrumento propriamente dito (Contra Gentiles, lib.3, caps 112 e 113); inteligente, livre de
arbítrio e senhor autônomo dos seus atos (Suma Teológica 1ª.2ae. Prologus e q.90, art. 3, arg. 1 e
resposta ad1).
143
O espírito humano não é apenas capacidade ou mesmo atividade cognitiva e volitiva, mas
constitui a “forma substancial” da pessoa humana, forma imaterial, mas natural e necessária a um
corpo que ela torna inteligente, livre senhor de seus movimentos e essencialmente espiritual nas
funções biológicas, nos trabalhos materiais e nas atividades econômicas (Suma Teológica 1ª.q.75,
art 4; q.76, arts 1 e 5; etc).
144
O Ser divino, absoluto e transcendente, é pessoal e presente no íntimo do mundo e do homem
enquanto condição transcendental da possibilidade ontológica da experiência (Suma Teológica 1ª
qq 2; 8; 14;19;20;21;22;29, art1).
67

HUMANIDADES EM MARITAIN - ENSAIOS SOBRE O PENSAMENTO HUMANISTA CONTEMPORÂNEO

um todo que uma parte, e mais independente do que um servo; quer dizer que é
um minúsculo fragmento de matéria e que é, ao mesmo tempo, um universo145
– um ser pedinte que comunica com o absoluto, uma carne mortal cujo valor é
eterno, uma palha na qual entra o céu.
É este o mistério metafísico que o pensamento religioso designa
quando diz que uma pessoa é a imagem de Deus146.O valor da pessoa147, a
sua dignidade, os seus direitos, relevam a ordem das coisas naturalmente
sagradas que trazem a marca do Pai dos seres e que têm nele o termo de seu
próprio movimento.
O espírito humano não é apenas capacidade ou mesmo atividade cognitiva e volitiva, mas
constitui a “forma substancial” da pessoa humana, forma imaterial, mas natural e necessária a um
corpo que ela torna inteligente, livre senhor de seus movimentos e essencialmente espiritual nas
funções biológicas, nos trabalhos materiais e nas atividades econômicas (Suma Teológica 1ª.q.75,
art 4; q.76, arts 1 e 5; etc);
146
No último dia da criação, disse Deus: “ Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa
semelhança” (Gênesis 1:26). Então, Ele terminou Seu trabalho com um “toque pessoal”. Deus
formou o homem do pó e deu a ele vida, compartilhando de Seu próprio fôlego (Gênesis 2:7).
Desta forma, o homem é único dentre toda a criação de Deus, tendo tanto uma parte material
(corpo) como uma imaterial (alma/espírito).
147
A imagem de Deus se refere à parte imaterial do homem. Ela separa o homem do mundo animal,
e o encaixa na “dominação” que Deus pretendeu (Gênesis 1:28), e o capacita a ter comunhão com
seu Criador. É uma semelhança mental, moral e social.Mentalmente, o homem foi criado como
um agente racional e com poder de escolha: em outras palavras, o homem pode raciocinar e fazer
escolhas. Isto é um reflexo do intelecto e liberdade de Deus. Todas as vezes que alguém inventa
uma máquina, escreve um livro, pinta uma paisagem, se delicia com uma sinfonia, faz uma conta
ou dá nome a um bichinho de estimação, esta pessoa está proclamando o fato de que somos feitos
à imagem de Deus.Moralmente, o homem foi criado em justiça e perfeita inocência, um reflexo
da santidade de Deus. Deus viu tudo que tinha feito (incluindo a humanidade), e disse que tudo
era “muito bom” (Gênesis 1:31). Nossa consciência, ou “bússola moral” é um vestígio daquele
estado original. Todas as vezes que alguém escreve uma lei, volta atrás em relação ao mal, louva
o bom comportamento ou se sente culpado, esse alguém está confirmando o fato de que somos
feitos à própria imagem de Deus.Socialmente, o homem foi criado para a comunhão. Isto reflete
a natureza triúna de Deus e Seu amor. No Éden, o primeiro relacionamento do homem foi com
Deus (Gênesis 3:8 indica comunhão com Deus), e Deus fez a primeira mulher porque “não é
bom que o homem esteja só” (Gênesis 2:18). Todas as vezes que alguém escolhe uma esposa e se
casa, faz um amigo, abraça uma criança ou vai à igreja, esta pessoa está demonstrando o fato de
que somos feitos à semelhança de Deus.Parte de sermos feitos à imagem de Deus significa que
Adão tinha a capacidade de tomar decisões livres. Apesar de ter sido dada a ele uma natureza
reta, Adão fez uma má escolha em se rebelar contra seu Criador. Fazendo isto, Adão manchou
a imagem de Deus dentro de si, e passou adiante esta semelhança danificada a todos os seus
filhos, incluindo a nós (Romanos 5:12). Hoje, ainda trazemos conosco a imagem de Deus (Tiago
3:9), mas também trazemos as cicatrizes do pecado. Mentalmente, moralmente, socialmente e
fisicamente, mostramos os efeitos.As boas novas são que, quando Deus redime uma pessoa, Ele
começa a restaurar a imagem original de Deus, criando “o novo homem, que segundo Deus é
criado em verdadeira justiça e santidade” (Efésios 4:24; veja também Colossenses 3:10).
145
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A liberdade de espontaneidade, por outro lado, não é, como o livre
arbítrio, um poder de escolher que transcende toda a necessidade, mesmo
interior, e todo o determinismo. Não implica a ausência de necessidade, mas
somente ausência de coação. É poder agir em virtude da própria inclinação
interna, e sem sofrer coação imposta por um agente exterior.
Esta liberdade admite toda a sorte de graus, desde a espontaneidade
do elétron que anda livremente à volta do núcleo; quer dizer, sem ser desviado
de seu caminho pelo choque de um crepúsculo estranho, até a espontaneidade
da erva dos campos que cresce livremente e dos pássaros que voam livremente;
quer dizer, obedecendo somente às necessidades internas de sua natureza.
Quando a liberdade de espontaneidade de uma natureza espiritual
converte-se naquilo que, propriamente, se chama liberdade de independência,
por conseguinte, não consiste somente em seguir a inclinação da natureza,
mas em ser ou a si mesma se tornar ativamente o princípio suficiente da sua
operação; por outras palavras, em possuir-se em completar-se e em exprimirse a si mesma como um todo indivisível no ato que se produz. É por isso que
a liberdade de independência só existe nos seres que têm o livre arbítrio e
pressupõe, para chegar ao seu termo, o exercício do livre arbítrio.
Um ser independente não é necessariamente um ser sem causa148, é
um ser senhor de si. Se a marca própria da personalidade consiste no fato de
ser independente e de ser para si mesmo um todo, ainda que imperfeitamente,
vê-se que personalidade e liberdade de independência são coisas conexas e
inseparáveis. Na escala dos seres, crescem juntamente. No cimo do ser, Deus
é a personalidade em ato puro e a liberdade149 de independência em ato puro é
de tal modo pessoal que a sua existência é o seu próprio ato de conhecer e de
amar, e é de tal modo independente que, sendo a causa de todas as coisas, é
absolutamente sem causa, sendo a sua essência o seu próprio ato de existir.
Para Descartes, age com mais liberdade quem melhor compreende as alternativas que
precedem à escolha. Dessa premissa decorre o silogismo lógico de que quanto mais evidente a
veracidade de uma alternativa, maiores chances dela ser escolhida pelo agente. Nesse sentido, a
inexistência de acesso à informação afigura-se enquanto óbice a identificação da alternativa com
maior grau de veracidade.
149
Para Spinoza, a liberdade possui um elemento de identificação com a natureza do “ser”. Nesse
sentido, ser livre significa agir de acordo com sua natureza. É mediante a liberdade que o Homem
se exprime como tal e em sua totalidade. Esta é também, enquanto meta dos seus esforços, a sua
própria realização.Tendemos a associar a fruição da liberdade a uma determinação constante e
inescapável. Contudo, os ditames de nossa vida estão sendo realizados a cada passo que damos,
assim a deliberação está também a cargo da vontade humana (na qual se inserem as leis físicas e
químicas, biológicas e psicológicas). Diretamente associada a ideia de liberdade, está a noção de
responsabilidade, vez que o ato de ser livre implica em assumir o conjunto dos nossos atos e saber
responder por eles.
148
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A diversidade de crenças religiosas, como diversidade de
manifestações de poder, que é um fato evidente, deve ser tomada como um
obstáculo insuperável à colaboração humana?
Haverá já grande vantagem, mesmo se melhor não pudermos fazer, em
fitarmos corajosamente o problema e tomarmos consciência da sua realidade.
Que, apesar do estado de divisão religiosa em que hoje está colocada a
humanidade, se possa estabelecer entre os homens uma boa camaradagem, um
diálogo fraternal, um espírito de união, sem deixarem de permanecer ligados
ao seu Deus, dedicados de todo o seu coração à sua fé nele e ao culto que lhe
prestam – não será um paradoxo?
O fato é que, por um lado, a história nos mostra que o sentimento
religioso e as ideias religiosas tenham contribuído, com um êxito particularmente
sensível, para a pacificação dos homens: pelo contrário, as oposições religiosas
parecem ter alimentado e agravado mais os seus conflitos.
Por outro lado, no entanto, se é verdade que a cidade temporal deve
reunir, no serviço de um mesmo bem comum terrestre, homens pertencentes
a diferentes famílias espirituais, como pode esta paz cívica ser estavelmente
assegurada se, logo de início, no domínio que mais importa ao ser humano – no
próprio domínio espiritual e religioso – as relações de bom entendimento e de
mútua compreensão não podem estabelecer-se?
Alcançar uma sociedade com liberdade e paz não é, obviamente, tarefa
simples. Exigirá grande habilidade estratégica, organização e planejamento.
Acima de tudo, demandará poder. Os democratas não podem esperar derrubar
uma ditadura e estabelecer liberdade política sem a capacidade de aplicar o seu
próprio poder de forma eficaz.
Mas como isso é possível? Que tipo de poder pode a oposição
democrática mobilizar que será suficiente para destruir a ditadura militar e
sua vasta rede militar e de polícia? As respostas estão em uma compreensão
frequentemente ignorada do poder político. A aprendizagem dessa percepção não
é realmente uma tarefa tão difícil. Algumas verdades básicas são bastante simples.
7. DA CONSCIÊNCIA DA RESISTÊNCIA HUMANA
Uma parábola chinesa do Século XIV de autoria de Liu Ji, por exemplo,
descreve muito bem esse entendimento negligenciado do poder político150:
Esta história, intitulada originalmente “Governo por truques” é de Yu-li-zi por Liu Ji (13111375) e foi traduzida por Sidney Tai, todos os direitos reservados. Yu-li-zi também é o pseudônimo
de Liu Ji. A tradução foi publicada originalmente em Nonviolent Sanctions: News from the Albert
Einstein Institution (Cambridge, Mass.), Vol. IV, nº 3 (Inverno 1992-1993), p. 03.
150
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No estado feudal de Chu, um velho sobrevivia mantendo
macacos ao seu serviço. O povo de Chu o chamava de
“ju gong” (mestre dos macacos).
Todas as manhãs, o velho reunia os macacos em seu
pátio, e dava ordem ao mais velho de liderar os outros até
as montanhas para colher frutos de arbustos e árvores.
A regra era que cada macaco tinha que dar um décimo
de sua colheita ao velho. Aqueles que não conseguissem
fazê-lo seriam chicoteados impiedosamente. Todos os
macacos sofriam amargamente, mas não se atreviam a
reclamar.
Um dia, um pequeno macaco perguntou aos outros
macacos: “Foi o velho quem plantou todas as árvores
de fruto e arbustos ?” Os outros disseram: “Não, eles
cresceram naturalmente”. O pequeno macaco ainda
perguntou: “Não podemos colher os frutos sem a
permissão do velho ?” Os outros responderam: “Sim,
todos nós podemos”. O pequeno macaco continuou:
“Então, por que devemos depender do velho; por que
todos nós devemos servi-lo?”
Antes que o pequeno macaco pudesse terminar sua
declaração, todos os macacos de repente se tornaram
iluminados e despertos.
Naquela mesma noite, vendo que o velho tinha
adormecido, os macacos derrubaram todas as
barricadas da paliçada em que estavam confinados e
destruíram totalmente a paliçada. Eles também levaram
os frutos que o velho tinha em estoque, trouxeram todos
eles consigo para a floresta, e nunca mais retornaram.
O velho finalmente morreu de inanição. Yu-li-zi diz,
“Alguns homens no mundo governam seus povos por
meio de truques e não através de princípios justos. Eles
não são exatamente como o mestre dos macacos? Eles
não estão conscientes das suas confusões mentais. Assim
que seus povos se tornam iluminados, seus truques não
funcionam mais.”
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Da mesma forma que as capacidades militares, o desafio político
pode ser utilizado para uma variedade de propósitos, que vão desde esforços
para influenciar o adversário a tomar medidas diferentes, criar condições para
uma resolução pacífica do conflito, ou desintegrar o regime do oponente. No
entanto, o desafio político opera de forma muito diferente da violência. Embora
ambas as técnicas sejam meios de se travar a luta, elas o fazem com meios e
consequências próprios. As formas e os resultados dos conflitos violentos são
bem conhecidos. Armas físicas são usadas para intimidar, ferir, matar e destruir.
A luta não violenta é um meio muito mais complexo e variado do
que a violência. Em vez disso, a luta é travada por armas psicológicas, sociais,
econômicas e políticas aplicadas pela população e as instituições da sociedade.
Estas têm sido conhecidas sob vários nomes: protestos, greves, não cooperação,
boicotes, ruptura e o poder do povo.
Todos os governos só podem atuar enquanto recebem reposição das
fontes necessárias de seu poder a partir da cooperação, submissão e obediência
da população e de instituições da sociedade. O desafio político, ao contrário da
violência, é perfeitamente capaz de cortar aquelas fontes de poder.
O erro comum de campanhas de desafio político no passado
é a dependência de apenas um ou dois métodos, tais como greves e
demonstrações em massa. De fato, existe uma multiplicidade de métodos
que permitem aos estrategistas da resistência concentrar e dispersar a
resistência, conforme necessário.
Cerca de duas centenas de métodos específicos de ação não violenta
foram identificadas, e há certamente dúzias de outros mais. Esses métodos
são classificados em três grandes categorias: protesto e persuasão, não
cooperação e intervenção. Métodos de protesto não violento e persuasão são
demonstrações largamente simbólicas, incluindo paradas, marchas e vigílias
(54 métodos). A não cooperação é dividida em três subcategorias: (a) não
cooperação social (16 métodos), (b) não cooperação econômica, incluindo
boicotes (26 métodos) e greves (23 métodos), e (c) não cooperação política
(38 métodos). A intervenção não violenta, por meios psicológicos, físicos,
sociais, econômicos ou políticos, tais como jejum, ocupação não violenta
e governo paralelo (41 métodos), é o grupo final. Uma lista de 198 desses
métodos está incluída como apêndice à presente publicação.
O uso de um número considerável desses métodos – cuidadosamente
escolhidos, aplicados persistente e em grande escala, exercitados no contexto
de uma estratégia sensata e táticas adequadas por civis treinados – pode,
provavelmente, causar problemas graves a qualquer regime ilegítimo. Isso se
aplica a todas as ditaduras.
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Em contraste com meios militares, os métodos de luta não violenta
podem ser focados diretamente sobre as questões em jogo. Por exemplo, uma vez
que a questão da ditadura é essencialmente política, então as formas políticas da
luta não violenta seriam cruciais. Estas incluiriam a negação de legitimidade aos
ditadores e a não cooperação com os seus regimes. A não cooperação também
seria aplicada contra políticas específicas. Às vezes, protelação e procrastinação
podem ser praticadas tranquilamente e, até mesmo, secretamente, enquanto que,
em outros momentos, a desobediência aberta e desafiadora em manifestações
públicas e greves podem ser visíveis a todos.
Por outro lado, se a ditadura é vulnerável às pressões econômicas, ou
se muitas das queixas populares contra ela são de natureza econômica, então
ações econômicas, tais como boicotes ou greves podem ser métodos adequados
de resistência. Os esforços dos ditadores para explorar o sistema econômico
podem ser enfrentados com greves gerais limitadas, operações tartaruga e
recusa de assistência por (ou desaparecimento de) especialistas indispensáveis.
O uso seletivo de diferentes tipos de greve pode ser realizado em pontoschave na produção, nos transportes, no fornecimento de matérias-primas e na
distribuição de produtos.
Alguns métodos de luta não violenta exigem que as pessoas pratiquem
atos não relacionados com suas vidas normais, tais como a distribuição de
folhetos, operação de imprensa clandestina, greves de fome ou sentar-se nas
ruas. Esses métodos podem ser difíceis de serem realizados por algumas
pessoas, exceto em situações muito extremas.
Outros métodos de luta não violenta, contrariamente, exigem que as
pessoas continuem a levar aproximadamente suas vidas normais, embora de
maneiras um pouco diferentes.Por exemplo, as pessoas podem comparecer ao
trabalho e, ao invés de fazer greve, deliberadamente trabalhar mais devagar
ou de forma menos eficiente que o habitual. “Erros” podem ser cometidos
conscientemente, com maior frequência. A pessoa pode ficar “doente” e “incapaz”
para trabalhar em determinados momentos. Ou pode, simplesmente, se recusar a
trabalhar. Pode-se ir a cultos religiosos em que o ato expressa não só as convicções
religiosas, mas também as convicções políticas. Pode-se agir para proteger as
crianças contra propaganda dos atacantes por meio de educação em casa ou em
aulas ilegais. Pode-se recusar a participar de certas organizações “recomendadas”
ou obrigatórias às quais não se teria aderido livremente em épocas anteriores. A
semelhança de tais tipos de ação com as atividades habituais das pessoas e o grau
limitado de afastamento de suas vidas normais pode tornar a participação na luta
de libertação nacional bem mais fácil para muitas pessoas.
Uma vez que a luta não violenta e a violência funcionam de maneiras
fundamentalmente diferentes, mesmo a resistência violenta limitada durante
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uma campanha de desafio político será contraproducente, pois transformará
a luta em algo no qual os ditadores têm uma vantagem esmagadora (guerra
militar). A disciplina não violenta é a chave para o sucesso e deve ser mantida,
apesar de provocações e brutalidades pelos ditadores e seus agentes.
A manutenção da disciplina não violenta contra os adversários
violentos facilita o funcionamento dos quatro mecanismos de mudança
em luta não violenta (discutidos na sequência). A disciplina não violenta é
também extremamente importante no processo de jiu-jitsu político. Neste,
a brutalidade crua do regime contra os ativistas claramente não violentos se
reflete politicamente contra a posição dos ditadores, causando discórdia em
suas próprias fileiras, bem como fomentando suporte aos resistentes entre a
população em geral, os defensores habituais do regime e terceiros.
Em alguns casos, entretanto, a violência limitada contra a ditadura
pode ser inevitável. Frustração e ódio ao regime podem explodir em violência.
Ou determinados grupos podem não estar dispostos a abandonar a meios
violentos, apesar de reconhecer o papel importante da luta não violenta. Nestes
casos, o desafio político não precisa ser abandonado. No entanto, será necessário
separar a ação violenta, na medida do possível, da ação não violenta. Isto deve
ser feito em termos de geografia, grupos de população, tempo e questões. Caso
contrário, a violência pode ter um efeito desastroso sobre o uso potencialmente
muito mais poderoso e bem sucedido do desafio político.
Os registros históricos indicam que, embora baixas em termos de
mortos e feridos devam ser esperadas em desafios políticos, elas serão muito
menores do que as baixas em guerra militar. Além disso, este tipo de luta não
contribui para o ciclo interminável de matança e brutalidade.
A luta não violenta tanto exige quanto tende a produzir uma perda (ou
maior controle) do medo do governo e de sua repressão violenta. Este abandono
ou o controle do medo é um elemento fundamental para destruir o poder dos
ditadores sobre a população em geral.
8. DA CONSCIÊNCIA DO HUMANISMO COMO A ÚLTIMA RESISTÊNCIA
O tema resistência possui certa imprecisão por causa da ampla gama
de significados que lhe tem sido atribuída, o que dificulta sobremaneira uma
adequada compreensão teórico-jurídica. A resistência não oferece facilmente
sua identidade à teoria do Direito, por não possuir contornos definidos quanto
ao seu objeto meta jurídicos.
A análise do Direito de Resistência apontada em Locke, Hobbes, Marx
e Robispierre, influenciada pelo momento histórico e sociopolítico, resulta em
multifacetas que permitem a conceituação diversa, portanto não se trata de
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descobrir o que seja este direito, por ser este um Direito Social decorrente dos
Direitos Humanos, e sim sua aplicabilidade como via de Proteção da Dignidade
da Pessoa Humana.
Segundo Locke151, por exemplo, para eliminar os mútuos agravos,
as injúrias e os males, ou seja, tais como assediam os homens no estado de
natureza, não tiveram eles outro meio a não ser entrar em combinação e acordo
entre si, estabelecendo algum tipo de governo público e sujeitando-se a ele, ao
qual concederam autoridade para mandar e governar, a fim de obterem a paz,
tranquilidade e uma condição feliz para todos os demais. Os homens sempre
souberam que onde a força e a injúria se apresentam, podem defender a si
mesmos. Sabiam que, por mais que os homens busquem a própria comodidade,
se tal acarretasse prejuízo aos demais, não poderia ser suportado por todos, que
resistiriam a tal com todos os meios a seu dispor.
Locke, ao tratar sobre resistência, o faz sob um conceito sociopolítico
do final do século XVII, no Velho Mundo, e entendia que a mesma não seria
oposição à forma de governo e, portanto, o inimigo não era o Absolutismo, mas
sim a violação aos direitos naturais; não estaria ele sendo ambíguo quando esta
forma de governo naturalmente violava os direitos civis naturais, como o direito
de propriedade, por exemplo?
Os limites do Estado são alargados por força das circunstâncias, mas,
de todo modo, cabe o Direito de Resistência. Não é diferente a conclusão de
Hobbes de que todos os direitos foram transferidos dos cidadãos para o soberano
para possibilitar a convivência comum; contudo, se aquele ameaça de morte os
súditos, estes têm o direito de resistir, pois fora aviltado no seu direito primitivo,
ou natural como afirmava Locke, razão da existência do Estado.
Rudolf Von Ihering152 afirma que ninguém pode mover uma roda, apenas
lendo diante dela um estudo sobre a teoria do movimento. Precisa, sim, de uma
força estranha para mover a roda, no caso da ação do homem. Assim, não basta
ter ou conhecer o direito, pois o direito não é uma pura teoria; antes, uma força
viva de defesa da própria pessoa.
O Direito de Resistência sempre esteve presente na história da
humanidade, uma vez que surge como forma de defesa natural contra qualquer
condição de opressão ao indivíduo ou a uma coletividade de pessoas, na grande
maioria das vezes decorrente da opressão e do abuso econômico.
Ao observarmos um dos mais antigos escritos do mundo, que descreve
em uma de suas partes a vida e morte de Jesus Cristo, passagem importante
demonstra a preocupação do governo em indagá-lo se pregava ou não o
151
152

LOCKE, John. Dois Tratados sobre o governo. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p.462.
VON HERING, Rudolf. A luta pelo direito. Rio de Janeiro: Forense,1987.
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recolhimento dos impostos e o cuidado do líder religioso na resposta153, pondose um na manutenção da estrutura de poder e o outro na busca pela igualdade
fraterna entre os humanos.
As afirmações, contradições em imprecisões decorrentes da análise
sociopolítica de casa época, retratada por cada um dos filósofos, e a nossa fase
contemporânea expressando a necessidade de entender as reações nos diversos
continentes impactados e acelerados pelo mundo globalizado.
O abuso do poder econômico vem sendo objeto de estudo há vários anos,
sendo certo que o mesmo enfrenta dificuldades no momento em que pretende
estabelecer o limite da utilização de um direito de forma adequada e quando
esse mesmo direito extrapola e passa a ser aplicado de forma abusiva.
Parece certo que o termo abusivo não é preciso e pode ser entendido
de forma subjetiva, por isso o abuso para uns pode não o ser para outros.
Indaga-se se o instituto seria tão vago e impreciso, de forma a implicar a
inexistência de uma técnica para limitar sua interpretação, ou seja, uma
maneira de resistir a ela.
O Direito de Resistência torna-se um meio de dar continuidade e segurança
ao processo democrático, pois se relaciona com o direito constitucional, a
ciência política, os direitos humanos, o direito econômico e a teoria do direito.
Bobbio154enfatiza que Direitos do homem, democracia e paz são três
momentos necessários do mesmo movimento histórico: sem direitos do homem
reconhecidos e protegidos, não há democracia; sem democracia, não existem
as condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos.
Com a independência dos povos sua consequente libertação
e transformação das antigas colônias em nações, ainda que alguns
independentes e outros neocolonizados, estes continuaram ligados ao
sistema econômico internacional.
No decorrer do século XX, houve um conflito acerca de qual regime
lideraria a globalização econômica e a evolução da Capitalismo: o comunista (com
início da Rússia, então URSS, e reforçado pelo líder Chinês Mao Tsé Tung); a
revolução nazi-facista (esta com início em 1919, na Itália e Alemanha, estendendose até o Japão, sendo destruída com o final da 2ª Guerra Mundial); e, finalmente, o
liberal capitalista (liderado pela Grã-Bretanha e pelos Estados Unidos).
Com o final da chamada “Guerra Fria”, ocorreu o fim da bipolaridade
econômica e política, estabelecendo-se, então, o que se definiu com o termo
de Globalização, uma nova interdependência, denominada de neoliberalismo,
uniformizando-se o termo tanto nos aspectos ideológico, quanto político,
econômico e estratégico, ou seja, um novo capitalismo.
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O consenso neoliberal global postula os seguintes parâmetros de
conduta por parte dos governos de todo o mundo: democracia, direitos humanos,
liberalismo econômico, cláusula social, proteção ambiental e responsabilidade
estratégica solidária, tendo em vista a promoção de tais valores. Como esse
consenso representava o triunfo do centro capitalista sobre as experiências
socialistas e terceiro mundistas, era esperado que o capitalismo iria prevalecer.
Pode-se dizer que o domínio da tecnologia por um seleto grupo de
países os separou dos demais, sendo que os países ricos, núcleos da globalização
e do capitalismo, distam, em qualquer campo do conhecimento, anos-luz dos
países pobres do Terceiro Mundo.
Outra questão relevante é a maneira que os países articulam o acesso
das minorias dentro de seu espaço político interno para que estas influenciem
ou não suas decisões econômicas.
A resistência nasce em toda a parte, como fenômeno espontâneo,
de um ato voluntário ou da conscientização de indivíduos e pequenos grupos
dispostos a rebelar-se e a não aceitar a situação que lhes era imposta, seja
política, social ou econômica, numa defesa da aplicação das ideias humanistas.
Pode-se dizer que o Direito de Resistência é o direito de cada pessoa,
grupo organizado, de todo o povo, ou de órgãos de Estado, de opor-se com os
meios possíveis, inclusive a força, ao exercício arbitrário e injusto do poder
estatal, assentando-se no reconhecimento do direito da liberdade de expressão
e manifestação. A resistência está concebida para ser exercida pelo cidadão
por meio da liberdade, condição necessária para a existência de um estado
democrático, garantidor dos direitos humanos.
Pode-se dividir o direito de resistência em dois aspectos: Direito de
Resistência ativo e Direito de Resistência passivo; enquanto este se limita à
não colaboração, a sabotar passivamente, nos ministérios, nas fábricas, as
iniciativas do inimigo, aquele ataca com o fim de desmoralizar, estando a sua
máxima manifestação na guerrilha, de características diversas.
Bobbio155pondera que “[...] do ponto de vista lexical, o próprio termo,
trata-se mais de uma reação que de uma ação, de uma defesa que de uma
ofensiva, de uma oposição que de uma revolução”. E continua tratando do
movimento de resistência europeia: “[...] teve como ideal não só a defesa da
nação contra a ocupação e a exploração econômica, como também a defesa da
dignidade do homem contra o totalitarismo”.
São Tomás de Aquino156, por sua vez,assevera que se a injustiça não
ultrapassa o terreno das pretensões excessivas, devendo limitar-se os súditos à
______. Dicionário de Política. Brasília. Editora Universidade de Brasília. 1986.
AQUINO, Santo Tomás de. Tratado da justiça extraído da suma teológica. Resjuridica, Porto,
s.d (questão XLII, art. 3).
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resistência passiva, como por exemplo,à realização de protestos. Entretanto, na
hipótese de o governo contrariar as lei divinas, expressa na Bíblia, e humanas,
é licita a resistência defensiva que, em casos extremos, pode até mesmo chegar
à resistência violenta.
A doutrina do Direito de Resistência do povo contra o abuso de poder
dos governantes é, ao lado da teoria da propriedade e da tolerância religiosa,
um dos temas mais originais e influentes de toda a filosofia lockeana. Note-se
que Locke157 estabelece, no Segundo Tratado,dois sentidos diferentes para a
mesma palavra propriedade. Em um primeiro sentido, ela significará o direito
à posse de bens e riquezas. Em um sentido mais abrangente, também usado
no corpo do texto, ela significará, para o autor, “a vida, a liberdade e os bens”.
Já o professor Ricardo Hasson Sayeg158, livre docente da PUC/SP,
sustenta que: “[...] a propósito, John Locke, na segunda metade do século XVII,
em sua Carta Sobre a Tolerância, já pregava serem a liberdade, a propriedade
e o enfrentamento contra governos tirânicos que não as assegurassem, direitos
naturais de todos os homens, o que em nossos dias respaldou a doutrina dos
direitos humanos civis e políticos, amplamente aceita como a própria plataforma
das liberdades negativas, integrantes da primeira dimensão de tais direitos”.
Ainda que a história nos prove o fluxo contínuo do progresso da
humanidade, ainda que os papéis de quem manda e de quem obedece permaneçam
intactos, os súditos, semanticamente transformados em indivíduos, cidadãos,
contribuintes, impetrantes, continuam a obedecer, seja por respeito à divindade,
pelo convencimento, isto é, pelo medo da força, e o soberano ou o governo
não raramente exacerbam a tirania das funções políticas quando seus direitos
de condição humana são alvitrados. O Direito de Resistência quer, portanto,
questionar esta estrutura de poder, qualificar o sentido da ordem política, para
quem esta serve ou para quem está a serviço, numa garantia dos direitos humanos.
O Direito de Resistência é um instrumento alternativo de exercício
da cidadania, pelo diálogo que proporciona com os vários setores da sociedade
e desses com o Estado, quando se permitindo somar contra os desmandos, a
permissividade, o enfraquecimento das instituições, a distribuição dos bens
materiais, é dada possibilidade ao povo de insurgir-se contra o abuso do poder
econômico, garantindo a dignidade da pessoa humana.

LOCKE, John. Dois tratados sobre o governo, tradução Julio Fischer. São Paulo: Martins
Fontes, 2001.
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SAYEG, Ricardo Hasson Sayeg e MATSUSHITA, Thiago Lopes.O Direito Econômico Brasileiro
como Direito Humano Tridimensional. Disponível em: <http://www.conpedi.org.br/manaus/
arquivos/anais/salvador/ricardo_hasson_sayeg.pdf>. Acesso em: 20 out. 2011.
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9. CONCLUSÃO
A espécie humana nunca será unida sob qualquer ideologia única
de nenhum tipo. No entanto, as ideias centrais do humanismo podem, com o
tempo, arrastarem-se em janelas entreabertas e rachaduras, mesmo nas portas
fechadas em toda parte do mundo.
Humanismo nunca vai dominar o mundo e os seguidores do
humanismo nunca vão governar em lugar algum. Entretanto, a exposição das
ideias humanistas e dos ideais pode, ainda que lentamente, causar mudanças
nas pessoas que governam as nações e mundo.
Na verdade, esta mudança extremamente lenta já segue em curso
no Ocidente por centenas de anos. As ideias centrais do humanismo mudaram
o espírito da época ou o “espírito dos tempos” dramaticamente. Graças à
universal difusão das ideias humanistas do valor humano comum de todos os
seres humanos, leis como a regra feudal sobre os servos ou a escravidão não são
mais publicamente aceitas.
No entanto, o humanismo não é algo que desfilou vitorioso nas ruas ao
som das trombetas; é algo que se aprende lendo um livro sábio por um momento
antes de ir dormir.
Humanismo realmente não é uma ideologia a conquistar, mas é
apenas uma atitude e uma forma de pensamento que podem mudar as pessoas
para melhor. Ele não vai transformar as pessoas em um flash de luz, mas pode
mudar as atitudes das pessoas para outras pessoas durante muitos e muitos anos
de aprendizagem.
Nunca haverá um mundo que será governado pelo humanismo,
mas podemos, de forma lenta e tediosamente, rastejar em direção a aceitar e
respeitar as pessoas que são diferentes de nós. No entanto, o humanismo não é
uma ideologia fixa como uma religião.
Será sempre viver e mudar quando as nossas sociedades e as suas
necessidades mudam.
O humanismo é, também, sobre o justo equilíbrio entre a necessidade
da sociedade e as necessidades de um indivíduo, mesmo se isso não está incluído
na definição normal do mesmo.
Quando esse equilíbrio delicado direito deve ser encontrado depende
do estado atual da sociedade e do status dos indivíduos. Nenhuma resposta
universal pode realmente existir. O importante é que se deve ser capaz de ideias
de base, entes em uma base sólida.
No entanto, o humanismo nunca será um veículo para alcançar o poder
pessoal e a glória para seus seguidores. Tanto quanto os partidos humanistas
nunca venceram as eleições com uma plataforma puramente humanista.
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O maior ponto sobre o humanismo é que ele pode fazer todas as
outras ideias e ideologias mais suaves e mais humanas. Toda ideologia pode ser
atenuada e pacificada por uma dose de humanismo. Há cem anos, o capitalismo
foi salvo de si mesmo pelo socialismo ocidental, que, por sua vez, foi dosado
nas ideias do humanismo. Ao fazer os capitalistas partilhar os dividendos do
capitalismo, de uma maneira mais uniforme, esses movimentos criaram a nova
massa de mercados em que o capitalismo é necessário para expandir.
Para resolver a crise atual do capitalismo, o novo aumento do
humanismo só poderia ser a solução para salvá-lo novamente. Movendo a atual
glorificação da ganância aberta à partilha, cuidar e ser membros de comunidades
apenas poderia fazer um mundo de diferença. Porém, não haverá uma revolução,
mas apenas a evolução lenta para um sentido mais saudável.
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OS DESAFIOS DA NOVA LEI DA GUARDA COMPARTILHADA
Carolina Cristine Cavassini159
Gabriel Scudeller de Souza160
1. INTRODUÇÃO
A expressão “poder familiar” corresponde ao antigo pátrio poder,
termo que remete ao direito romano: pater potesta – direito absoluto e ilimitado
conferido ao chefe da organização familiar sobre a pessoa dos filhos. O Código
Civil de 1916 assegurava o pátrio poder exclusivamente ao marido como cabeça
do casal, chefe da sociedade conjugal.
A Constituição Federal atual concedeu tratamento isonômico ao
homem e à mulher (CF, artigo 5°, I). Nesse sentido, passou a garantir-lhes
iguais direitos e deveres referentes à sociedade conjugal (CF, artigo 226,
§5°), outorgou a ambos os genitores o desempenho do poder familiar com
relação aos filhos.
Diante disso, deixou-se de ter um sentido de dominação para se tornar
sinônimo de proteção, com maiores características de deveres e obrigações dos
pais para com os filhos do que de direitos daqueles em relação a estes. Passouse, então, a utilizar a expressão poder familiar para atender àigualdade entre o
homem e a mulher.
Entretanto, a expressão poder familiar é mais um dever do que um poder,
o que talvez devesse falar em função familiar ou em dever familiar. Nos dizeres de
Silvio Venosa, o poder familiar “[...] não se trata do exercício de uma autoridade,
mas de um encargo imposto por lei aos pais” (VENOSA, 2012, p. 315).
O Código Civil, em seu artigo 1.634, elenca sete hipóteses de
“competência” dos genitores quanto aos filhos menores e, entre elas, encontrase a guarda. A autoridade parental, como já mencionado, cabe a ambos os
genitores, tanto na vigência do casamento ou da união estável, como após o
seu término. O encargo exercido entre os genitores decorre da paternidade e da
filiação, não do casamento ou da união estável.
O término do relacionamento entre os pais nada interfere no poder
familiar com relação à prole (CC, artigo 1.632), persistindo o dever de ambos
os genitores em promover o sustento dos filhos. A falta de convivência sob o
mesmo teto não limita nem exclui o poder-dever dos pais.
Graduanda em Direito pelo Centro Universitário Eurípides de Marilia (UNIVEM).
Pós-graduado em Direito Público pela Faculdade Damásio de Jesus (FDDJ). Graduado em
Direito pelo Centro Universitário Eurípides de Marília (UNIVEM). Advogado.
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O estado de beligerância, que se instala com a separação, acaba
se refletindo nos próprios filhos, que, inúmeras vezes, são usados como
instrumentos de vingança pelas mágoas acumuladas durante o período da vida
em comum. Diante disso, “[...] é indispensável evitar a verdadeira disputa pelos
filhos e a excessiva regulamentação das visitas, com a previsão de um calendário
minucioso, exauriente e inflexível de dias, horários, datas e acontecimentos”
(DIAS, 2013, p. 453).
Assim, com a proposta de manter os laços da afetividade, minorando
os efeitos que a separação sempre acarreta aos filhos e conferindo aos pais o
exercício da função parental de forma igualitária, fez vingar a guarda conjunta
ou compartilhada. Os seus fundamentos “[...] são de ordem constitucional e
psicológica, visando basicamente garantir o interesse da prole” (BAPTISTA,
2008, p. 35).
Todavia, para que a guarda compartilhada seja benéfica e atenda ao
interesse do menor, é necessário que os genitores deixem de lado mágoas e
frustrações. Então, a preferência legal é pelo compartilhamento, ou seja, mesmo
que os genitores não tenham uma convivência saudável entre si, ainda assim
deverá ser aplicada a guarda compartilhada, o que pode gerar sérios problemas
psíquicos e emocionais no menor.
Dessa forma, o escopo do presente trabalho é compreender o alcance,
as vantagens e desvantagens do instituto da nova Lei da Guarda Compartilhada,
entendendo sua estruturação e sua nova dinâmica. Esse estudo tenciona
coadjuvar os aplicadores do direito na percepção do instituto, igualmente
observando os critérios que deverão ser examinados para sua decretação.
2. A NOVA LEI DA GUARDA COMPARTILHADA
A nova lei da guarda compartilhada (Lei nº 13.058/2014)introduziu
grandes inovações, bem como quebrou inúmeros paradigmas na vida dos filhos
que possuem pais que não residem sob o mesmo teto.
Tal instituto, segundo Conrado Paulino da Rosa, surgiu em bom
momento, pois, entre outros benefícios, desfez a lenda do filho “mochilinha”,
tendo em vista que a Lei nº 11.698/2008 tratou, de forma errônea, a guarda
compartilhada como guarda alternada.
Nesse viés, tal modalidade de guarda revelou-se da necessidade
de reequilibrar os papéis dos genitores perante seus filhos, valorizando a
responsabilidade paterna, já que, em regra, a guarda unilateral era concedida à
mãe. No mais, a guarda compartilhada passou a assegurar a atuação conjunta de
ambos os genitores no desenvolvimento do menor.
De acordo com Jamil Miguel:
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A guarda compartilhada implica na atribuição da
prerrogativa a ambos os cônjuges, ou companheiros, ou
simplesmente guardiões, que devem harmonizar-se no
desiderato de dividir os direitos e deveres oriundos do
poder familiar de que são detentores. (2015, p. 24)
Assim, o escopo da guarda compartilhada é reduzir as mágoas sofridas
pela prole na dissolução do relacionamento dos seus genitores, além de ter por
finalidade manter os laços afetivos em igualdade entre os pais.
A doutrina, ao prever o princípio da proteção integral da criança e
do adolescente, deixou de enxergar o menor como um objeto de proteção,
inserindo-o no ordenamento jurídico brasileiro como sujeito detentor de direitos
e deveres nas esferas jurídicas e sociais. Para Maria Berenice Dias:
Os fundamentos da guarda compartilhada são de ordem
constitucional e psicológica, visando basicamente
garantir o interesse da prole. Significa mais prerrogativa
aos pais, fazendo com que estejam presentes de forma
mais intensa na vida dos filhos. A participação no
processo de desenvolvimento integral leva à pluralização
das responsabilidades, estabelecendo verdadeira
democratização de sentimentos. A proposta é manter
os laços de afetividade, minorando os efeitos que a
separação sempre acarreta nos filhos e conferindo aos
pais o exercício da função parental de forma igualitária.
A finalidade é consagrar o direito da criança e de seus
dois genitores, colocando um freio na irresponsabilidade
provocada pela guarda unilateral. Para isso, é necessário
a mudança de alguns paradigmas, levando-se em conta
a necessidade de compartilhamento entre os genitores da
responsabilidade parental e das atividades cotidianas de
cuidado, afeto e normas que ela implica. (2013, p. 454)
Ainda sobre o tema, continua a autora em questão:
Agora a guarda compartilhada está definida na lei:
responsabilização e exercício conjunto de direitos e
deveres concernentes ao poder familiar (CC 1.583,
§1.º). Ocorreu verdadeira mudança de paradigma. Sua
aplicabilidade exige dos cônjuges um desarmamento
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total, uma superação de mágoas e das frustações. E, se
os ressentimentos persistem, nem por isso deve-se abrir
mão da modalidade de convívio que melhor atende o
interesse dos filhos. (2013, p. 455)
Destarte, o ordenamento jurídico coloca como prioridade o
compartilhamento de cuidados e a obrigação dos genitores perante a prole, pois,
assim, ocorrerá maior atuação de ambos os pais no cotidiano e desenvolvimento
da criança. Não há dúvidas, dessa maneira, de que essa modalidade de guarda
trata-se de um avanço na sociedade, tendo em vista que afasta a percepção de
posse e proporciona maior vínculo nas relações entre pais e filhos.
3. DA GUARDA COMPARTILHADA COMO REGRA
A guarda compartilhada, conforme já mencionamos neste trabalho,
materizaliza-se num grande avanço para a sociedade brasileira e, principalmente,
para os filhos de pais que não convivem sob o mesmo teto e possuem dificuldade
em desenvolver um diálogo saudável a respeito das decisões importantes sobre
a vida do menor.
Esse reexame da situação dos filhos é uma conquista para a nova
geração, já que a separação dos genitores nada deve interferir no desenvolvimento
dos pais no que diz respeito a suas funções de prover educação e proteção
perante a prole.
Entretanto, reiteradamente, os pais acabam transformando os autos
em um grande ringue de ódio e vingança, em que o vencedor do litígio será
recompensado pela guarda da prole, deixando nítido e claro que, para estes
genitores litigantes, o filho nada mais é do que um troféu dessa insana disputa
sobre a “posse” deste. Para Conrado Paulino da Rosa:
No dia a dia dos litígios familiares, pode ser verificado que
muito antes de ser um instituto voltado à determinação dos
interesses dos filhos, infelizmente, as sentenças voltamse aos caprichos e ao egoísmo dos pais. O fato é que “se
vão os anéis... ficam os filhos”. Mostra-se imperiosa a
distinção entre o papel conjugal e o parental, e, acima de
tudo, a compreensão de que somente o primeiro acaba.
“Ex-filho” não existe em nosso vocabulári. (2015, p. 80)
Buscando reduzir este contexto, foi instituída a Lei nº 11.698, de
2008, que instaurou a modalidade da guarda compartilhada no ordenamento
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jurídico brasileiro, que, em seu artigo 1.584, §2º, do Código Civil, originou a
seguinte redação: “[...] quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à
guarda do filho, será aplicada, sempre que possível, a guarda compartilhada”.
Porém, o vocábulo “sempre que possível” foi inadequadamente
compreendido no sentido de que a guarda compartilhada apenas seria aplicada
nas ocasiões em que os pais a acordassem, ou seja, haveria a necessidade
do duplo consentimento de ambos os genitores por esse instituto na hora de
conciliar a quem pertenceria a guarda do filho. Assim, ocorrendo discordância
entre os pais, não seria possível optar pelo compartilhamento.
Na ótica de Conrado Paulino da Rosa:
Ora, filhos de pais que mantêm o diálogo e se entendem
bem nem precisam de regras e princípios sobre a guarda
compartilhada, pois, naturalmente, compartilham o
cotidiano dos filhos. A lei jurídica é exatamente para
quem não consegue estabelecer um diálogo, ou seja, para
aqueles que não se entendem sobre a guarda dos próprios
filhos. (2015, p. 80-81)
Aplicar a guarda unilateral como regra nada mais é do que ir contra
aos princípios inerentes à família, reduzindo os direitos e deveres que um pai
possui em relação aos seus filhos, os quais são decorrentes do poder familiar do
genitor a quem não foi concedida a guarda.
No mais, e principalmente, a guarda unilateral fere diretamente o
princípio do melhor interesse do menor, já que a criança e o adolescente são
os mais prejudicados por essa modalidade de guarda, dado que serão privados
injustamente da convivência diária com um de seus genitores, o que pode
ocasionar graves problemas no desenvolvimento da personalidade da criança.
Frequentemente, o genitor detentor da guarda acaba por utilizar a
criança como verdadeiro instrumento de vingança, fazendo chantagens com
o outro genitor, o que pode dificultar o contato com o filho e ocasionar o
distanciamento entre o menor e o pai não detentor da guarda. Por tal motivo é
que a guarda unilateral apenas deve ser utilizada em casos extremos, em que um
dos pais, ou até mesmo ambos, apresente riscos ao filho.
Diante disso, não restam dúvidas de que a guarda compartilhada não
deve subordinar-se à vontade dos pais, pois estaria ferindo, nítida e claramente,
o maior interessado e o mais hipossuficiente dessa história, qual seja, o menor;
é para o filho que se deve voltar total atenção e cuidado.
Assim, o magistrado não pode deixar de adotar a guarda compartilhada
à mercê da vontade dos genitores, bem como isso também não significa que o
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Estado deve ignorar o conflito existente entre os pais, mas sim que este deve ser
tratado e superado para que os filhos consigam crescer e se desenvolver em um
ambiente saudável e harmônico.
Conrado Paulino da Rosa compreende que
Não podemos esquecer que a guarda única também
é imposta para o casal que não apresenta uma atitude
de consenso, e sua imposição também gera conflitos.
Aquele genitor que permaneceu com a guarda pode
apresentar um comportamento autoritário e exclusivo
em relação à educação do filho, afastando o outro genitor
do convívio e gerando novas demandas judiciais, pelo
descumprimento do direito de visitas e atitudes doentias,
como a perigosa síndrome da alienação parental ou a
implantação de falsas memórias. (2015, p. 83)
Atualmente, após a edição da Lei nº 13.058, de 2014, o instituto
da guarda compartilhada passou a ser tratado como regra no ordenamento
jurídico brasileiro, o que acarretou uma nova redação ao artigo 1.584, §2º, do
Código Civil:
Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto
à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores
aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda
compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao
magistrado que não deseja a guarda do menor.
Dessa forma, o conflito entre os genitores não é mais motivo para
não decretar o compartilhamento, coibindo, assim, aquela conduta dos pais que
persistiam no litígio, propositalmente, para alcançar a guarda unilateral do filho
e, em não raras vezes, praticar a síndrome da alienação parental para distanciar
o menor de seu outro genitor não guardião.
Alega Conrado Paulino da Rosa que
Não há como esperar cooperação em uma ação de caráter
litigioso. Se houvesse com senso, por certo o Judiciário
nem seria chamado. Condicionar a guarda compartilhada
ao acordo é (poderia), no mínimo, estimular o conflito.
(2015, p. 84)
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Com relação à exceção à regra trazida ao final do §2º, do artigo 1.584, do
Código Civil, em que o legislador assegura que, mesmo não havendo consenso entre
os genitores, a guarda deverá ser a compartilhada, “[...] salvo se um dos genitores
declarar ao juiz que não deseja a guarda do filho”; e continuao doutrinador:
Mesmo existindo a manifestação de um dos pais da
sua falta de interesse no exercício da guarda conjunta,
entendemos como obrigação do magistrado e do
promotor a perquirição das razões de tal postura. Existe
aí um espaço importante, também, do trabalho dos
profissionais do serviço social e da psicologia até para
um trabalho conjunto na construção dos papéis parentais
e da necessidade de ambos os genitores para o bom
desenvolvimento da prole. (2015, p. 85)
Logo, de acordo com os entendimentos jurisprudenciais, referida
norma passa a ser utilizada mesmo na ausência de um dos pais, introduzindo
a alternativa de decretar a modalidade da guarda compartilhada entre, por
exemplo, mãe e avó paterna, mesmo, inclusive, residindo em cidades diferentes,
buscando, assim, resguardar o melhor interesse do menor.
4. DO DESCUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES E AS CONSEQUÊNCIAS AO
GENITOR RENITENTE
A guarda compartilhada nada mais é do que um instituto que busca
preservar a corresponsabilidade dos genitores perante seus filhos, no exercício
do dever parental, após o rompimento do relacionamento amoroso ou do vínculo
conjugal dos pais.
O escopo, nesse viés, é minimizar o sofrimento, bem como preservar
os laços afetivos, entre pais e filhos, para que crianças e adolescentes consigam
sentir e entender que o que se rompeu foi o relacionamento entre homem e
mulher, e não entre pai e filho ou mãe e filho, já que esse último é um laço
eterno e indestrutível.
Com o intuito de estreitar as relações epreservá-las é que nasceu a
guarda compartilha, circunstância em que os genitores passaram a desenvolver,
conjuntamente, as responsabilidades perante a prole, do mesmo jeito que o
seria, caso ainda estivessem em um relacionamento amoroso, residindo toda a
família sob o mesmo teto.
Para Rafael Madaleno e Rolf Madaleno:
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O básico e escrupuloso respeito ao cumprimento dos
lapsos de tempo de permanência alternada dos pais com
seus filhos é regra social que os genitores devem observar
de forma cartesiana, e não é de ninguém desconhecido
como é comum os pais se provocarem mutuamente,
deixando de buscar ou de devolver sua prole nos horários
previamente agendados, retendo roupas que a prole vestia
quando saiu de um lar para o do outro genitor, agindo de
forma passional e com a única intenção de provocar e
atiçar a discórdia e a permanente dissensão de desordens
perpetuamente presentes. (2015, p. 199)
Nessa situação, visando a evitar tais descumprimentos, minimizando
tais atitudes de provocação entre ambos os genitores, é que as responsabilidades,
conforme mencionado no tópico anterior, serão estabelecidas pelas partes
ou, em havendo discordâncias, pelo magistrado da causa, as quais serão
descritas na sentença, como uma forma de segurança para ambos os pais, mas,
principalmente, para os filhos. Conrado Paulino da Rosa analisa que
A sistemática de responsabilidade e dinâmica será, de
preferência, fixada em sentença de forma detalhada
para que, em havendo descumprimento, alguma atitude
possa ser realizada. Destaca-se que o detalhamento não
significa inflexibilidade, até porque a rotina dos filhos
é bastante dinâmica. Um dos genitores se opor a trocar
o final de semana que ficaria em companhia do filho
porque é aniversário do outro progenitor, por exemplo,
é demonstração de que talvez ele esteja agindo com
a imaturidade que não é peculiar à postura que ocupa
(2015, p. 90).
E continuam Rafael Madaleno e Rolf Madaleno, observando que:
Pela mesma linha de elevada consideração passam
as atitudes de obrigatório respeito e apoio que os pais
devem atribuir ao exercício do poder familiar do
outro genitor, para não causar nenhuma subversão de
autoridade e, tampouco, cuidar para não estabelecerem
nenhuma perda de autoridade diante dos comandos e
das orientações desenhadas e indicadas de parte de cada
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genitor, sob o grave risco de os filhos perderem o respeito
em relação a seus pais e de criarem vias de exploração de
chantagens emocionais e de absoluto controle da vontade
dos genitores. (2015, p. 199)
Tencionando colocar um fim nessas atitudes que, não raras vezes,
eram utilizadas pelos pais no exercício da guarda, igualmente buscando tirar
esse poder que os genitores acreditavam ter com relação aos filhos para utilizálos como armas para atingir seu ex-companheiro, é que a Lei nº 11.698/2008,
em seu artigo 1.584, §4º, da codificação civil brasileira, passou a assegurar
a seguinte punição aos pais que descumprissem com o período de tempo de
permanência alternada do outro genitor com seus filhos:
Aalteração não autorizada ou o descumprimento imotivado
de cláusula de guarda, unilateral ou compartilhada,
poderá implicar a redução de prerrogativas atribuídas ao
seu detentor, inclusive quanto ao número de horas de
convivência com o filho. (grifo nosso)
Todavia, referido parágrafo foi muito criticado por estudiosos do
ordenamento jurídico, dentre eles a doutrinadora Ana Carolina Teixeira,
especialmente no que diz respeito ao final do trecho, afirmando-se que tal
dispositivo feria diretamente o princípio do melhor interesse do menor, pois
o legislador buscou punir o pai sem ao menos ponderar se referida atitude iria
colocar em risco o menor, tal como ir contra os interesses da prole (TEIXEIRA,
2009, p. 115-116).
Então, com o advento da Lei nº 13.058/2014, foi retirada a parte
final do aludido parágrafo que possibilitava a restrição do número de horas de
convivência dos filhos com o pai que descumprisse, sem motivos, o tempo de
visitas do outro genitor. Porém, para o desagrado de muitos doutrinadores, o
legislador conservou a viabilidade de diminuição das prerrogativas atribuídas
ao detentor que desrespeitar o acordado.
Destarte, mesmo que o legislador tenha deixado uma lacuna ao não
estabelecer quais seriam as reduções de prerrogativas que podem ser aplicadas
ao genitor que vier a infringir o acordo estabelecido na guarda compartilhada,
há que se afirmar que o intuito maior de tal dispositivo é não deixar impune o
pai que não observar suas funções parentais de modo injustificado.
Estimando, nesse viés, o princípio da proteção integral da criança e
do adolescente, com previsão legal no artigo 227, do Texto Maior, e no artigo
4º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é que o Poder Judiciário deverá
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utilizar-se de todos os recursos possíveis para efetivar e assegurar os direitos
inerentes ao menor.
Diante desse seguimento, visando a atender o mencionado princípio,
passou-se a entender a execução de multa (astreintes) ao genitor que desobedecer
as suas atribuições como método eficaz a garantir os direitos do menor, cuja
fundamentação encontra-se no atual Código de Processo Civil, em seu artigo
536, §1º.
No mais, a aplicação da multa tem o cunho de inibir que o genitor
venha a inadimplir com as suas atribuições assumidas perante seus filhos.
Assim, pode-se dizer que o escopo da mencionada medida é de um meio de
coerção indireta e não de uma sanção ou reparação.
Para concluir este tópico, é de se reiterar que o genitor que vier a
descumprir com as suas atribuições, estipuladas em acordo ou em sentença
proferida pelo juiz, deve ser censurado, seja pela redução de suas prerrogativas
ou pela aplicação de multa, para que este futuramente não venha mais a faltar
com suas obrigações de pai, vindo a cumprir impecavelmente para que o
instituto da guarda compartilhada atinja seu escopo.
5. DO PAGAMENTO DE ALIMENTOS NA GUARDA COMPARTILHADA
Os alimentos sempre pressupõem a existência de um vínculo jurídico,
podendo existir de origens diversas. Na prática do direito de família, temos a
aplicação dos denominados alimentos legais, que são originados a partir de
uma relação de parentesco ou da dissolução de união afetiva (casamento, união
estável, união homoafetiva ou qualquer outra modalidade de entidade familiar,
desde que haja dependência econômica de algum dos integrantes ao longo do
relacionamento). Essa modalidade é prevista do caput do art. 1.694 do CC
(ROSA, 2015, p. 94).
Adverte, ainda, o Código Civil que os alimentos apenas serão devidos
quando aqueles que pretendem não possuem bens necessários, não podendo
recorrer-se, por meio do próprio trabalho, para o seu próprio sustento. No mesmo
sentido, aquele a quem se pleiteia os alimentos poderá fornecê-los desde que tal
situação não lhe acarrete em prejuízo para o seu próprio sustento (artigo 1.695).
A pensão alimentícia é uma maneira de assegurar o direito à vida;
trata-se de um direito fundamental e está garantido no artigo 5º, caput, da
nossa Constituição Federal. Com isso, o direito de auferir os alimentos é
personalíssimo e, desse modo, não pode ser repassado para outra pessoa.
Uma vez assim, declara o Código Civil, em seu artigo 1.707, que“[...] pode o
credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o
respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora”.
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Para Conrado Paulino da Rosa:
O direito à prestação alimentícia é, inicialmente, um
direito personalíssimo, conforme prevê o início do art.
1.707 do CC, em que nossa codificação civil prevê que
‘pode o credor não exercer’. Dessa forma, verifica-se
que a titularidade do direito é exclusiva do credor, não
podendo outra pessoa pleitear em seu nome um direito
que lhe é essencial. (2015, p. 97)
E prossegue o autor ao falar da irrenunciabilidade do direito à
prestação alimentícia:
Pode-se deixar de exercer, mas não se pode renunciar
ao direito a alimentos. Ao que se pode renunciar é a
faculdade de exercício, não a de gozo. Não é válida,
portanto, declaração segundo a qual um filho vem a
desistir de pleitear alimentos contra o pai. Embora
necessitado, pode ele deixar de pedir alimentos, mas não
se admite renunciar a tal direito. (2015, p. 98)
Com o término do relacionamento, rompe-se o vínculo conjugal
entre os ex-cônjuges. Todavia, conforme já apontadono presente trabalho, a
separação e o divórcio não encerram as relações com os filhos, tampouco com
as responsabilidades inerentes aos genitores pelo poder familiar, entre as quais
se encontra a responsabilidade de prover o sustento financeiro designando à
subsistência dos menores.
Nesse diapasão, Alice Mills Morrow, especialista em economia
familiar, ao fixar os alimentos para os menores, compreende ser devido atentar
para duas vertentes: 1) os gastos inerentes às compras de bens e prestações de
serviços para a prole; e 2)as despesas que geram aos genitores com os afazeres
e gastos da residência (1991, p. 97).
Rafael Madaleno e Rolf Madaleno corroboram tal informação,
enfatizando que
Os custos em atenção aos filhos podem ser diferenciados
entre ordinários e extraordinários, sendo os primeiros
aqueles que a prole precisa de forma habitual ao largo do
ano e cuja necessidade pode ser prevista ao longo deste
período (...). Serão gastos extraordinários todos aqueles
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que podem surgir em relação aos filhos menores de
forma excepcional e que aparecem de forma imprevista
a todo momento. (2015, p. 281)
E aduzem que
As despesas suportadas pelo divórcio ampliam por causa
da duplicação das residências, enquanto o tempo gasto no
lar pelos pais não aumenta, resultando o compartilhamento
da custódia em uma divisão equitativa dos custos de tempo
e de energia dos pais. (2015, p. 281-282)
Não há dúvidas de que as despesas econômicas de uma pessoa que
mora sozinha são menores se comparadasaos gastos de uma pessoa que reside
com seus filhos. Sem contar que grande parte desses custos é permanente, ou seja,
despesa com internet, televisão a cabo com canais destinados exclusivamente
aos filhos, à duplicação dos itens caseiros, entre outros.
Ademais, os valores despendidos com o transporte da prole também
aumentam, tendo em vista que há o deslocamento entre as duas moradias de
seus genitores, também com o transporte escolar, como no caso de famílias que
moram em grandes cidades.
À luz de Rafael Madaleno e Rolf Madaleno, ao abordarem o genitor
guardião e a forma como pagam a sua parte da pensão alimentícia, afirmam que
Também deve ser lembrado que os pais utilizam boa parte
do seu tempo com as tarefas destinadas aos interesses
diretos dos filhos, e quem serve como referência para a
moradia principal tem mais ainda do seu tempo entregue
aos cuidados com sua prole, em evidente prejuízo de suas
obrigações pessoais e profissionais, por vezes precisando
trabalhar em apenas um turno do dia e, obviamente,
sofrendo os custos financeiros de uma menor jornada de
labor, não sendo nada infrequente ter de sacrificar mais
ainda seu trabalho quando o filho se encontra doente,
precisando renunciar promoções, horários extras de
trabalho ou transferências em razão das responsabilidades
que tem em relação aos seus filhos. Pais despendem
grande quantidade de tempo e energia cuidando dos
filhos, precisando muitas vezes o guardião contar com
duas fontes de renda para prover adequadamente as
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necessidades materiais de sua progênie e todo genitor
guardião luta com muito esforço para contrabalançar o
tempo e a energia necessária para atender a família e às
suas responsabilidades. (2015, p. 282)
Ainda sobre o tema, concluem os autores:
Desse modo estes genitores cumprem sua obrigação
alimentar mediante uma doação maior de seu tempo
e a renúncia na busca de suas próprias oportunidades,
representando este sacrifício no comum das vezes
um custo social e profissional bastante elevado se for
considerado que este genitor dedicado à casa e aos
filhos, mesmo que trabalhe fora, tem significativamente
menores oportunidades de crescimento pessoal e de
ascensão profissional, ficando de fora das promoções
e premiações que labores de dedicação e empenho
adicionais são proporcionados pelos empregadores.
(2015, p. 283)
Muitas pessoas acreditam que, se alterarem a guarda de seus filhos
para a modalidade de guarda compartilhada não precisarão mais realizar o
pagamento da pensão alimentícia para a sua prole, o que é um pensamento
demasiado equivocado.
Aliás, a ideia já começa errada quando a finalidade do genitor não é a de
melhorar a realidade de seus filhos, os quais tiveram suas rotinas de convivência
com ambos os pais radicalmente modificadas devido ao rompimento do vínculo
conjugal, mas sim de se ver livre de sua obrigação – e direito se seus filhos –
que consiste em prestar alimentos.
RetomandoRafael Madaleno e Rolf Madaleno, verifica-se que
Apenas quando existe de fato uma equilibrada divisão
de permanência dos pais com os seus filhos, ocupandose os dois genitores em tempo integral com as tarefas de
cozinhar, lavar, da disciplina e cuidados efetivos da prole,
repartindo o tempo e a energia das responsabilidades da
casa e dos vínculos parentais, e ambos tendo empregos
com semelhantes ingressos financeiros é que podem
pensar em revisar ou dispensar a pensão alimentícia.
(2015, p. 283)
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Em alguns casos, o genitor acredita que, pelo simples fato de estar
se dedicando em tempo igual para o seu filho, não há mais a necessidade de
quitar os alimentos, pois já está cumprindo com o seu papel de pai. Conforme
assinalado, esse pensamento estátotalmente errado, pois a alternativa desse
compartilhamento ter sucesso já é diminuída quando o genitor a assume com a
intenção de isentar-se de sua obrigação de prestar alimentos.
Nos mais, para que houvesse a possibilidade de discutir sobre a
dispensa ao pagamento da pensão de alimentos, além da igualdade de divisão
de tempo e cuidados, ambos os genitores devem receber iguais proventos, bem
como dividir igualmente as despesas dos filhos (MADALENO, 2015, p. 283).
É de destacar, inclusive, que nem mesmo com o texto anterior do
Código Civil, o qual sobreveio com a Lei nº 11.698, de 2008, os Tribunais
isentaram o dever de prestação alimentícia dos genitores dentro da modalidade
da guarda compartilhada. Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR. GUARDA
COMPARTILHADA. ALIMENTOS DEVIDOS PELO
GENITOR. Inexiste restrição legal para a prestação
de alimentos se a guarda é compartilhada. RECURSO
PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70053239927,
Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em
14/02/2013) (TJ-RS - AI: 70053239927 RS, Relator:
Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento:
14/02/2013, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação:
Diário da Justiça do dia 18/02/2013).
Inclusive, se o fato de o genitor passar a compartilhar a custódia física
do menor o isentasse da pensão alimentícia, no período das férias escolares,
por exemplo, ocasião em que geralmente a criança e o adolescente vão para
a residência do outro genitor não guardião, não seria exigido o pagamento da
pensão naquele mês. Entretanto, isso não ocorre. Conforme o entendimento de
Conrado Paulino da Rosa:
Durante o período de férias, mesmo que o genitor não
guardião fique a totalidade do período em companhia do
filho, permanecem os alimentos já fixados. Isso porque,
por mais que o filho esteja sendo atendido em suas
necessidades básicas durante esse período por parte do
alimentante, é certo que aquele genitor que administra
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os valores da verba alimentar possui despesas fixas,
tais como mensalidade da escola, internet, cursos, entre
outros. (2015, p. 104)
Ademais, a Lei nº 13.058, de 2014, nada definiu a respeito da
majoração, redução ou exoneração da pensão alimentícia nas hipóteses de
compartilhamento físico de sua custódia, devendo, assim, continuar com o
entendimento que traz o artigo 1.694, do Código Civil Brasileiro.
A seu turno, Rafael Madaleno e Rolf Madaleno referendam que
A singela adoção de uma guarda compartilhada física
de divisão equilibrada do tempo de convivência do filho
não é critério suficiente para unificar uma generalizada
supressão dos alimentos, embora seja igualmente evidente
que o tempo maior de permanência de um filho com o outro
genitor, ou a existência de uma convivência habitual até
possa influenciar na contribuição financeira do provedor
de alimentos, permitindo eventual e pontualmente uma
repartição mais equitativa dos custos domésticos, mas
sempre evitando pelo princípio da proporcionalidade, se
originem graves problemas pela supressão pura e simples
da pensão alimentícia. (2015, p. 287)
É como expressa a música do conjuntoTitãs, “a gente não quer só
comida” (ROSA, 2015, p. 105). Dessa forma, o valor recebido no tocante aos
alimentos também deve auxiliar para que a prole viva segundo sua condição
social, para atender, até mesmo, seu lazer e sua educação (CC artigo 1.694).
Com relação ao valor a ser pago, a legislação não estipula nenhum
parâmetro, devendo o magistrado, nos termos do artigo 1.694, §4º, utilizar-se
do binômio necessidade e possibilidade. Em outras palavras, o Juiz da causa
deverá analisar a necessidade de quem pleiteia os alimentos e, em contrapartida,
a contingência financeira de quem paga – alimentante.
Para Eduardo de Oliveira Leite, é difícil estipular um percentual
inflexível no tocante ao valor a ser pago como pensão, pois “[...] a complexidade
da vida humana e a enorme diversidade de situações socioeconômicas são,
apenas, dois argumentos invocáveis, suficientes a destruir a ‘lógica’ daquele
pretenso raciocínio matemático” (2012, p. 138).
Nesse mesmo sentido é o entendimento de Conrado Paulino da Rosa:
O direito de família é fortemente caracterizado por ser
um direito de caso concreto. Em se tratando de pensão
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alimentícia, essa característica se acentua ainda mais,
vez que não existe uma sentença em que se discutem
alimentos que seja igual a outra. (2015, p. 104)
No mais, para Alice Mills Morrow, o genitor que convive maior tempo
com os filhos acaba por auxiliá-los mais financeiramente, pois acaba tendo maior
contato com as necessidades diárias que uma criança ou um adolescente podem
ter. Por conseguinte, o pai passando a ter essa postura, faz com que a genitora
passe a compreender que pode contar com o seu ex-companheiro financeiramente
no sustento da prole, se tornando, também, mais sensível ao entender eventuais
dificuldades econômicas que o genitor possa vir a sofrer (1991, p. 97).
Por fim, não há que se falar em exoneração da pensão alimentícia
em virtude da guarda compartilhada. Aliás, conforme reportado, o genitor não
guardião que passar a ter maior contato com os filhos notará quais são os reais
interesses deles e, portanto, passará a assessorá-los mais, tanto financeira como
psicologicamente.
6. DA POSSIBILIDADE DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
O artigo 1.583, em seu parágrafo terceiro, do Código Civil, concebeu
uma obrigação ao genitor não guardião, a qual consiste em supervisionar o modo
com que o titular da guarda unilateral vem a exercendo, trazendo, também, a
possibilidade de exigir-lhe a prestação de contas. Assim, diz o texto do citado artigo:
A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a
detenha a supervisionar os interesses dos filhos, e,
para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores
sempre será parte legítima para solicitar informações
e/ou prestação de contas, objetivas ou subjetivas, em
assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem
a saúde física e psicológica e a educação de seus filhos.
Quando há o estabelecimento de alimentos a serem pagos por parte
de um dos genitores em proveito da prole, em regra, quem fica responsável
por administrar tais valores recebidos é o detentor da guarda, que é obrigado a
utilizá-los em benefício do bem-estar e da mantença do alimentado.
Entretanto, a inserção dessa obrigação, visando à total proteção
ao menor, proporcionou grandes discussões e controvérsias no tocante ao
significado e à extensão dessa prerrogativa imposta ao genitor não guardião.
Jamil Miguel argumenta que,
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Em primeiro lugar, é preciso registrar que, em nossa
concepção, essa prestação de contas a que alude o texto
legal não diz respeito aos alimentos propriamente pagos
em pecúnia e sua regular ou irregular utilização pelo
guardião, em benefício do menor. (2015, p. 45)
Já Conrado Paulino da Rosa colaciona no sentido de que
A doutrina e a jurisprudência sempre foram bastante
reticentes à possibilidade de que o alimentante possa
pleitear a prestação de contas dos valores pagos, sendo
o posicionamento atual do Superior Tribunal de Justiça
de que ele não detém interesse de agir quanto ao pedido
de prestação de contas formulado em face da guardiã.
De acordo com os julgados, é irrelevante, até mesmo,
que a ação tenha sido proposta com base no art. 1.589
do Código Civil, uma vez que esse dispositivo autoriza
a possibilidade de o genitor que não detém a guarda do
filho fiscalizar a sua manutenção e educação, mas, por
outro lado, não permite a sua ingerência na forma como
os alimentos prestados são administrados pela genitora.
(2015, p. 110)
Nessa perspectiva, encontra-se o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
(...) Aquele que presta alimentos não detém interesse
processual para ajuizar ação de prestação de contas em
face da mãe da alimentada, porquanto ausente a utilidade
do provimento jurisdicional invocado, notadamente
porque quaisquer valores que sejam porventura apurados
em favor do alimentante, estarão cobertos pelo manto do
princípio da irrepetibilidade dos alimentos já pagos. (STJ
- REsp: 985061 DF 2007/0212442-0, Relator: Ministra
NANCY ANDRIGHI, 3ª Turma. Data de Julgamento:
20/05/2008, DJU 16/06/2008).
Enquanto, novamente com Jamil Miguel, ora citando o entendimento
do magistrado Fenando Henrique Pinto, aprecia que
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A inadequada aplicação dos recursos da pensão
alimentícia pelo guardião, no caso de desvio deles para
outra finalidade, não dará azo à ação de prestação de
contas, mas a outras providências de natureza judicial,
que poderão ser buscadas no sentido de coibir a
depauperação dos recursos alimentares, em detrimento
da criança ou adolescente a cuja criação e educação se
destinam. (2015, p. 47)
O intuito dessa providência é assegurar os princípios referentes ao
melhor interesse do menor, da proteção integral e da dignidade da pessoa
humana. Todavia, se esse poder/dever do genitor não guardião em exigir
prestação de contas for mal utilizado e interpretado, poderá gerar mais e maiores
problemas entre pais que ainda guardam mágoas do término do relacionamento.
Nesse viés, genitores insatisfeitos com a “perda” da guarda do filho
para o ex-parceiro poderiam usar essa prerrogativa de forma errônea e entulhar
ainda mais o judiciário com ações cuja verdadeira finalidade é a de atingir e
prejudicar a outra parte – e não atender ao melhor interesse da criança e do
adolescente.
Nesse seara, afirmam Rafael Madaleno e Rolf Madaleno que “[...] pode
existir abuso por parte do devedor de alimentos ao encontrar na prestação de
constas uma maneira de incomodar o ex-cônjuge com reiteradas admoestações
processuais” (2015, p. 291).
Ademais, perante o convívio entre o genitor guardião e os filhos, se
torna muito árduo, senão inconcebível, desassociar os gastos de um e de outro,
pois alguns benefícios são gozados conjuntamente, dentro ou fora da residência.
Então passamos a nos questionar: seriam válidos e suficientes os
comprovantes assinados pela própria criança ou adolescente referentes às
mesadas que aufere para despender com os amigos durante o fim de semana,
por exemplo? Ou até mesmo reivindicar que o menor fique responsabilizado,
durante seus passeios, de pleitear recibos dos alimentos que consome ou dos
entretenimentos que realiza?
Por isso é que alguns doutrinadores entendem que a expressão
“prestação de contas”, assegurada no artigo 1.583, §5º, do Código Civil, possui
uma definição mais ampla e não limitada aos alimentos pecuniários. Segundo
Jamil Miguel:
Daí o entendimento de que os alimentos em pecúnia,
uma vez entregues, não são bens pertencentes mais
ao alimentante que, por isso – e ainda por serem os
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alimentos irrepetíveis- não tem interesse jurídico
para a clássica ação de prestação de contas. Nem
pertencem ao alimentado exclusivamente, mas sim
ao próprio guardião, embora destinado à contribuição
para o sustento e educação da criança ou adolescente.
(2015, p. 48)
E continua o autor:
Ora, é evidente que não está se referindo unicamente
à pecúnia, a valores, mas à forma de aplicação dos
recursos e à própria eficiência ou não do guardião na
desincumbência de seus deveres genéricos inerentes
à guarda unilateral, muitos dos quais sem conteúdo
econômico imediato. (2015, p. 49)
Entretanto, não são todos os doutrinadores que compartilham desse
entendimento, como, por exemplo, Conrado Paulino da Rosa, que sustenta que
a Lei nº 13.058/2014 solucionou o entendimento de possibilidade ou não da
ação de prestação de contas ao inserir o §5º, do artigo 1.583, do Código Civil.
Para o autor em pauta, inibir a ação de prestação de contas é sinônimo de expor
em perigo os interesses do menor (2015, p. 112). E defende:
Não se olvide, ainda, da possibilidade de admitir que o
próprio filho exija a prestação de contas do guardião que
lhe administra a pensão, pois é o filho o titular do valor
recebido a titulo de alimentos. Em tais situações, poderá
ter aplicação o disposto no art. 1.692 do Código Civil.
(2015, p. 112)
De resto, Conrado Paulino da Rosa considera que “[...] trata-se da
aplicação do ditado popular ‘quem não deve, não tem’. A Lei n. 13.058/2014
veio afastar os entraves da fiscalização que poderiam ser impostos por aqueles
que administram de forma temerária a verba alimentar” da prole (2015, p. 115).
Em sendo o entendimento dos autores deste artigo contrário ao de
Conrado Paulino da Rosa, vale a lembrança de que o debate em questão ainda
não foi apreciado e regulamentado pelo Judiciário. Ainda assim, anseiamos que
a jurisprudência retro citada não venha a ser modificada e que seja mantido o
parecer de que o genitor guardião não possui legitimidade para propor a clássica
ação de prestação de contas.
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7. CONCLUSÃO
Ao longo da explanação,constatou-se que o instituto da nova Lei da
Guarda Compartilhada, se houver um desarmamento entre os genitores, é o
instituto muito mais próximo à valorização da criança e do adolescente capaz
de assegurar os direitos e as garantias da prole.
Entretanto, há certa insegurança se supracitado instituto resguardará
o melhor interesse do menor, caso os genitores não entrem em consenso
e não tenham a maturidade suficiente para compartilhar os deveres e as
responsabilidades que um filho necessita – mesmo após o rompimento do
vínculo conjugal.
Há, também, críticas no sentido de que o compartilhamento de decisões
inerentes à vida dos filhos não é algo exclusivo da guarda compartilhada, mas
sim do Poder Familiar. Ou seja, este compartilhamento de decisões também
deve ocorrer quando a guarda unilateral foi à utilizada, pois o fato de um
dos genitores deixar de ter a guarda não significa que ele deixará de ter suas
responsabilidades inerentes ao Poder Familiar.
Entretanto, não raras vezes, o detentor da guarda unilateral acaba
passando por cima desse dever/direito do genitor não guardião e tomando a
frente de todas as responsabilidades e decisões a respeito da vida do menor,
tirando a autoridade do outro genitor, bem como indo contra as obrigações que
um pai tem no tocante ao Poder Familiar.
O instituto da nova Lei da Guarda Compartilhada, então, busca trazer
uma nova forma de pensar aos genitores que passaram por um rompimento
conjugal e possuem a prole como ligação deste “ex-relacionamento”.
A guarda compartilhada ajudará com que os pais divorciados venham
a ter uma nova postura em relação aos seus filhos, auxiliando para que eles
passem a agir e compreender que o que não deu certo foi o relacionamento
amoroso entre marido e mulher, não a relação de pai e filho, que é eterna e
indissolúvel.
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TERRA ESTRANGEIRA: A INJUSTIÇA DA VIOLÊNCIA NÃO RAZOÁVEL
Mara Regina de Oliveira161
1. INTRODUÇÃO
A proposta deste estudo é fazer uma aproximação crítica da ideia
zetética de abuso de poder e violência não razoável e o filme nacional Terra
estrangeira, dirigido pelo grande cineasta brasileiro Walter Salles, autor de uma
obra fílmica que pensa importantes temas jurídico-políticos ligados à realidade
brasileira, como poder, violência, direito e liberdade.Terra Estrangeira é o seu
segundo longa-metragem de ficção, dirigido em parceria com Daniela Thomas.
Precede o aclamado Central do Brasil, que o tornou conhecido no mundo
inteiro e, de certa forma, já antecipa questões éticas que serão tratadas não só
em Central, mas em filmes posteriores que pensam sobre a realidade nacional
como O Primeiro Dia, Abril Despedaçado e Linha de Passe. O filme aborda,
com maestria, a temática dos reflexos humanos do abuso de poder praticado pelo
governo Collor, que provoca a injusta aniquilação dos sujeitos sociais e acaba
por expulsá-los para uma vida violenta em terras estrangeiras portuguesas.
O tema da violência pertence à natureza humana, em termos
universais, e um dos objetivos do Estado democrático é controlá-la e regrar o
seu uso dentro dos moldes tradicionais do Estado do Direito, que admite o seu
uso discricionário, mas não arbitrário. Este regramento aponta para uma relação
de permanente tensão, pois não sabemos, ao certo, quais são os limites que
impedem um eventual uso indiscriminado da mesma. O sociólogo Max Weber
salienta que o Estado adquire o monopólio da violência considerada legítima.
A percepção desta tensão entre o sentido razoável e não razoável da violência é
um tema amplamente presente no universo fílmico, sendo apresentado de forma
exemplar na película destacada para a análise, que permanece atual, mesmo que
tenha como pano de fundo um fato histórico ocorrido há mais de vinte anos: o
confisco abusivo do dinheiro aplicado feito por Fernando Collor de Mello.
Desenvolveremos uma reflexão situada no campo da
interdisciplinaridade, relacionando a Filosofia do Direito com a linguagem
imagética do cinema. A expressão interdisciplinaridade surge de um neologismo
que se refere à colaboração entre várias disciplinas que conduz a certa
Mestre e Doutora em Filosofia do Direito, Professora da Disciplina Filosofia do Direito
e da Disciplina Cinema e Filosofia do Direito. Professora Doutora da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo e da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade de São Paulo
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reciprocidade de intercâmbios, de tal forma que, no final do processo interativo,
cada disciplina saia enriquecida, podendo gerar a criação de uma disciplina
interdisciplinar. Ela não é uma associação quantitativa, pois deve conseguir
incorporar os resultados de várias especialidades, fazendo a integração e a
convergência depois de serem comparados e julgados. Neste sentido, vai além de
um estudo multidisciplinar e, também, além de uma pesquisa multidisciplinar,
que agrupam disciplinas sem fazer as devidas relações ou sem realizar uma
integração nova162.
O estudo interdisciplinar, que viabiliza o diálogo entre direito e
cinema, está presente no campo do enfoque teórico zetético jurídico, como
forma eficaz da expansão da pesquisa jurídica. Ao contrário dos estudos
teóricos dogmáticos, esta forma de reflexão não se ocupa das questões práticas
de decidibilidade de conflitos. Em caráter distinto, está vinculado com a
ampliação crítica dos conhecimentos em torno do fenômeno jurídico, focando
questões sociais, políticas, filosóficas e estéticas. No entanto, estes enfoques
acabam por se relacionar, na medida em que não é possível desenvolver uma
hermenêutica dogmática prática, sem que haja uma visão do conhecimento
de toda a complexidade que cerca o fenômeno jurídico. Daí a necessidade de
valorizarmos um estudo interdisciplinar no seu campo temático163.
Nessa perspectiva, partimos do pressuposto de que o cinema apresenta
inúmeros conceitos-imagem que podem ser relacionados aos conceitos teóricos
da filosofia escrita, que vão além do mero exemplo, ao possibilitarem uma
expansão do próprio raciocínio crítico sobre os temas estudados. Iremos
desenvolver um diálogo entre a linguagem teórica sobre o tema do poder e da
violência e a fílmica. Pode o cinema pensar temas filosófico-jurídicos? É o que
veremos a seguir, antes de adentrarmos na temática específica do poder e da
violência e na análise detalhada do filme Terra Estrangeira.
2. O DIÁLOGO ENTRE O CINEMA E O PENSAMENTO FILOSÓFICO-JURÍDICO
A palavra zetético (zetein em grego)está, de certa forma, afastada
do senso comum, mas significa investigar, perquirir. Já a palavra dogmática
(dokein in grego) liga-se ao doutrinar e está muito mais presente no senso
comum teórico do jurista, embora boa parte dos textos não se dedique a uma
explicitação rigorosa do seu significado, que é, de forma equivocada, assumido
como um sinônimo de teoria jurídica, em seu sentido amplo. Mais uma vez,
JAPIASSU, Hilton. Interdisciplinaridade e patologia do saber. Rio de Janeiro: Imago Editora,
1976, p.32-33.
163
FERRAZ JR., Tercio Sampaio.Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão,dominação. 4.
ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 02.
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torna-se indispensável a leitura crítica do texto de Ferraz Jr, a fim de que se
evitem mal-entendidos. Num sentido genérico, apesar de existir uma importante
conexão entre os dois enfoques – toda análise, apesar de acentuar um, tem, de
fato, os dois enfoques –, afirmamos que eles têm finalidades imediatas distintas,
que se acentuam no estudo do direito164.
O enfoque teórico zetético investiga um problema tendo em vista
uma preocupação cognitiva e especulativa infinita, visando à ampliação dos
conhecimentos humanos. Por isso, do ponto de vista metodológico, acentua o
aspecto pergunta, problematizando, de uma forma aberta, todos os conceitos
analisados, haja vista a questão da verdade ou daquilo que as coisas são
(Ser). Para tanto, parte de premissas, evidências que podem ser seguras (leis)
ou relativas (hipóteses), mas que devem ser verificadas e comprovadas como
verdadeiras ao longo do mutável processo histórico. Como as premissastambém
participam do processo investigativo, apesar de funcionarem como ponto de
partida, elas podem ser substituídas ao longo da pesquisa, caso se mostrem
equivocadas ou inapropriadas165.
Embora toda pergunta almeje encontrar a sua resposta efetiva,
se houver impossibilidade cognitiva para o feito, questões podem ficar sem
resposta com toda a naturalidade, já que as premissas é que devem estar
adequadas ao problema analisado, com abertura crítica total. Por esta sucinta
caracterização, vemos que este enfoque tem um alcance bastante amplo,
historicamente, surgindo com o evoluir do pensamento filosófico, que embasou
a racionalidade científica ocidental. Hoje, formas de raciocínio zetético
compõem todas as ciências em geral (humanas, exatas e biológicas) e o próprio
raciocínio filosófico, que, desde a Antiguidade greco-romana, vem constituindo
um pensamento especulativo questionador do senso comum imposto, sem
compromissos diretos com a ação166. Mais recentemente, aproximam-se teorias
críticas do direito com obras artísticas como o teatro, a literatura e o cinema.
Morin considera que é no romance, no teatro, no filme, que percebemos
que o racional homosapiens é, ao mesmo tempo, indissoluvelmente, o emotivo
homo demens;a existência revela a sua miséria e sua grandeza trágica, com
o risco do fracasso, do erro e da loucura. No romance ou no espetáculo
cinematográfico, a magia do livro ou do filme faz-nos compreender o que
não compreendemos na vida comum, quando percebemos os outros de forma
FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão,dominação. 4.
ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 40.
165
FERRAZ JR., Tercio Sampaio.Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão,dominação. 4.
ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 40.
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FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão,dominação. 4.
ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 41.
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exterior, ao passo que, na tela e nas páginas do livro, eles surgem com todas as
dimensões subjetivas e objetivas167.
No pensamento de Morin, a compreensão humana nos alcança
quando sentimos e concebemos os humanos como sujeitos que têm tristezas e
alegrias; quando reconhecemos no outro os mecanismos egocêntricos de autojustificação, que estão em nós mesmos. É a partir dela que se pode lutar contra
o ódio e a exclusão. Toda a percepção é uma tradução reconstrutora realizada
pelo cérebro, desde terminais sensoriais; nenhum conhecimento pode dispensar
interpretação. Cada um pode produzir a mentira para si mesmo, por meio de
um egocentrismo justificador e a transformação do outro em bode expiatório de
nossas frustações168.
Na visão do filósofo Julio Cabrera, em consonância com Morin,
para que possamos compreender um problema filosófico, não basta entendêlo, racionalmente, como conceito teórico/semântico. Temos de vivê-lo, sentilo, ser afetados por ele, como uma experiência emocional, não empírica,
que aguce a nossa sensibilidade cognitiva, próxima de uma dimensão que
poderíamos chamar de pragmático-impactante, a qual deve produzir algum
tipo de transformação cognitiva. Embora a forma literária tenha preponderado
na história do pensamento filosófico, nada impediria que se viabilizasse uma
problematização filosófica pela análise de conceitos-imagens do cinema, da
fotografia ou da dança169.
Em um instigante livro intitulado “O Cinema Pensa: uma introduçãoà
filosofia através dos filmes”, o filósofo argentino, radicado no Brasil, Julio
Cabrera, defende a importante tese de que a filosofia, ao invés de ser considerada
como algo concebido, historicamente, antes do cinema, poderia ser entendida
como um saber mutável que se modifica pelo diálogo com a chamada sétima
arte, como elemento cultural relevante. Neste sentido, o pensar por meio da
interpretação de imagens em movimento (ou em ilusão de movimento) assume
um contorno não apenas voltado à racionalidade lógica, mas, também, a uma
cognição da realidade que inclui um elemento afetivo (pático), primordial170.
Algumas questões humanas não podem apenas ser ditas e articuladas
logicamente. Elas devem ser apresentadas, sensivelmente, por uma compreensão
MORIN, Edgard. A cabeça bem-feita, repensar a reforma, repensar o pensamento. Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil, 2000, p. 49.
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MORIN, Edgard. A cabeça bem-feita, repensar a reforma, repensar o pensamento. Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil, 2000, p. 53.
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CABRERA, Júlio. O cinema pensa: uma introdução à filosofia através dos filmes. Rio de Janeiro:
Rocco, 2006, p. 17.
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logopática, racional e afetiva, que, longe de ser uma mera impressão psicológica,
tem pretensão de verdade universal. Como forma de pensamento, o cinema é
tão aberto como a filosofia dita literária, não existindo uma definição que o
alcance em termos absolutos171.
Cabe aqui relacionar o pensamento de Jean Epstein sobre a questão.
Como Cabrera, ele destaca a grande proximidade simbólica da imagem com a
realidade sensível representada em comparação com a palavra, que apresentaria
uma espécie de símbolo indireto, elaborado pela razão, relacionado ao poder de
abstrair, classificar e deduzir. A percepção da imagem em movimento constitui
uma significação semi pronta, que alcança, de forma contundente e indutiva, a
emotividade do espectador, sem a mediação do raciocínio abstrato. Já a palavra,
para produzir uma emoção, depende de uma prévia decodificação racional de
seu significado, para que represente uma realidade e esteja apta a mexer com
sentimentos.
Para que a linguagem cinematográfica seja vista do ponto de vista
filosófico, é necessário que percebamos que ela se constrói desde os chamados
“conceitos-imagem”, que não se confundem com os tradicionais “conceitosideia”, trabalhados na filosofia escrita. No pensamento de Cabrera, eles não
têm um caráter essencialista e definitivo, mas, sim, heurístico e crítico. Eles
caracterizam uma experiência que se tem para que possamos entender e
trabalhar este conceito, na forma de um “fazer coisa com imagens”.
Não se trata, apenas, de assistir ao filme como uma experiência
estética ou social desarticulada do raciocínio ou ler um comentário sobre
a película; antes, desenvolver uma interação lógico-afetiva, que evidencie a
presença de conceitos ou ideias nas imagens em movimento. Já entendemos
como a linguagem do cinema é poderosa porque produz a famosa “impressão da
realidade”, acompanhada pela identificação com o olhar dos personagens, numa
situação dinâmica de espacialidade e temporalidade construídas. Os conceitosimagem do cinema produzem um impacto emocional sobre questões que dizem
respeito ao humano, com valor cognitivo, persuasivo, unindo lógica e pática,
concomitantemente. Este impacto emocional não está ligado a um possível
efeito dramático de um filme, do tipo melodrama; muitos filmes considerados
“cerebrais” comovem o espectador pela sua “frieza”. Por mais racional que seja
um filme, ele nunca será abstrato como um tratado literário filosófico.
Nesse sentido, importantelembrar a didática distinção feita por Hugo
Munsterberg a respeito das emoções provocadas pelo cinema. Em primeiro
lugar, teríamos as emoções que os personagens comunicam de dentro do filme,
CABRERA, Julio. O cinema pensa: uma introdução à filosofia através dos filmes, Rio de Janeiro:
Rocco, 2006, p. 18.
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provocando simpatia pelo sofrimento ou, mesmo, compartilhando as alegrias
pelo amor realizado A percepção visual das várias manifestações dessas emoções
se funde, em nossa mente, com a consciência da emoção manifestada. É como
se estivéssemos vendo e observando diretamente a própria emoção. Reagimos,
organicamente, de forma adequada, o horror nos dá arrepios, a felicidade nos
acalma. Há uma experiência viva do reflexo emocional dentro da nossa mente.
Nos filmes melodramáticos, este tipo emoção está muito presente. Mas, haveria,
por assim dizer, um segundo tipo de emoção complementar em que a plateia
reage às cenas do filme do ponto de vista da sua vida afetiva independente, em
que pode haver, portanto, uma indignação moral e não uma identificação emotiva
com o personagem. Tais formas de emotividade se combinam na experiência
do filme, mas a emoção secundária estaria mais presente nos chamados filmes
“cerebrais” e seria muito útil em atividades acadêmicas172.
Um filme por inteiro pode ser a expressão de um conceito-imagem de
uma ou múltiplas noções. Temos, neste caso, um macro conceito-imagem que
é formado de outros conceitos-imagem menores, que requerem certo tempo
cinematográfico para o seu desenvolvimento temporal; uma única cena não pode
constituir um conceito-imagem173. Eles podem ser percebidos, literalmente, nas
imagens exibidas, ou serem captados, de forma abstrata e metafórica, tornando
plena a sua conceituação filosófica174.
A produção do impacto emocional é fundamental para a eficácia
cognitiva do conceito-imagem; a técnica cinematográfica se vale da
pluriperspectiva, da manipulação do tempo e espaço e do corte cinematográfico
para viabilizar este efeito estético. A pluriperspectiva se constitui graças à
sua capacidade de dar “saltos” da primeira (o que vê ou sente o personagem),
que é subjetiva, para a terceira, que é objetiva (o que vê a câmera). Logo, a
montagem, dentro dos planos, o ângulo aberto ou fechado da câmera e seu
movimento podem tornar intensa a experiência do cinema. Isto se associa à
enorme capacidade de manipular tempo e espaço, avançar e retroceder, inverter
ou mesclar a ordem cronológica do passado e do futuro, mostrar espaços
simultâneos e articular o literal e o metafórico, como somente os sonhos podem
fazer. Por fim, temos a maneira aberta e plural de conectar os planos, as cenas
e as sequências175.
MUNSTERBERG, Hugo. As emoções. In A Experiência do cinema: antologia/Ismail
Xavierorganizador, Rio de Janeiro: Edições Graal/Embrafilmes, 2008, p. 52-53.
173
CABRERA, Julio. O cinema pensa: uma introdução à filosofia através dos filmes, Rio de Janeiro:
Rocco, 2006, p. 24.
174
CABRERA, Julio. O cinema pensa: uma introdução à filosofia através dos filmes, Rio de Janeiro:
Rocco, 2006, p. 26.
175
CABRERA, Julio. O cinema pensa: uma introdução à filosofia através dos filmes, Rio de Janeiro:
172

111

HUMANIDADES EM MARITAIN - ENSAIOS SOBRE O PENSAMENTO HUMANISTA CONTEMPORÂNEO

A técnica cinematográfica possibilita a instauração da experiência
logopática, que permite a manifestação dos conceitos-imagem, que só
podem ser gerados por ela e não por meios literários ou fotográficos. Outra
característica importante seria a de que eles sempre apresentam desfechos
abertos a novas problematizações filosóficas, mesmo que a intenção do diretor
seja a de fechá-las; a linguagem da imagem tem uma natureza subversiva
em termos de estrutura. As soluções lógicas da filosofia escrita, portanto,
geralmente têm uma intenção de apresentar conclusões mais conciliadoras,
conservadoras e construtivas, simbolicamente, bem-educadas, como uma
tentativa de “resolver o mundo dentro da cabeça”, que o cinema não consegue
fazer, mesmo que tente176.
Por último, o autor faz um importante alerta relativo ao problema da
imagem poder, eventualmente, impingir a sua manipulação retórica emocional
de forma abusiva e distorcida; ele cita o exemplo dos filmes de propaganda
nazista que ajudaram a disseminar a banalidade do mal entre o povo alemão.
Sempre é necessário que haja uma informação exterior racional, que não venha
da própria imagem. Desse modo, o que as asserções imagéticas nos mostram
não deve ser assumido como verdadeiro, sem maiores ponderações críticas, de
forma similar ao que ocorre nas proposições filosóficas escritas. Na percepção
do filme, o aspecto emocional interage, permanentemente, com o aspecto lógico
Partindo desta reflexão de Cabrera, voltada para a filosofia geral,
entendemos que, no campo da teoria do direito, existem instigantes linhas
filosóficas literárias páticas, que permitem uma aproximação muito rica com a
linguagem imagética na apreensão de temas, que envolvem uma delicadeza sutil
da compreensão do humano, em uma dimensão mais profunda. Toda a discussão
teórico-filosófica sobre a relação entre direito, violência e poder, no plano
real dos fatos e das condutas efetivas, envolve esta aproximação experiencial
emotiva que vai muito além da racional compreensão semântico-lógica de
enunciados escritos nos textos legais dogmáticos. Trata-se de um ramo do direito
em que o humano envolve-se, diretamente, nas questões teóricas primordiais,
principalmente quando indagamos a respeito da sua imperatividade concreta.
Na quarta parte deste trabalho, faremos uma aproximação dos conceitos teóricos
da pragmática da comunicação normativa, que tem, na sua constituição teóricofilosófica, elementos páticos primordiais sobre a relação existente entre direito
e violência não razoável no filme Terra estrangeira.

Rocco, 2006, p. 31-32.
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3. A NOÇÃO DE VIOLÊNCIA RAZOÁVEL EM TERMOS COMUNICATIVOS
As teorias dogmáticas tradicionais retratam o poder enquanto uma
substância ética que pertence unicamente ao Estado soberano, desvinculado
das relações de força, que transformam a questão da obediência e da própria
legitimidade numa premissa inquestionável, favorecendo a crença nas
instituições políticas para que permaneçam como um símbolo ideal aos olhos
da sociedade. A própria noção de violência razoável ou jurídica estaria ligada à
possibilidade de ela ser regulada por um texto legal válido no sentido pensado
por Kelsen, ou seja, por meio de sua adequação textual e lógica à norma superior.
Nesse sentido, a consequência punitiva imputada a determinado pressuposto
pode ser tido como jurídica, se a norma que a acolher foi válida. No entanto,
numa leitura linguística mais abrangente, percebemos que a percepção concreta
da violência razoável ou jurídica é mais complexa e ultrapassa a simples
presença no texto escrito da norma, que deve estar integrado, em termos
interativos, com os valores sociais dominantes e com o consenso social suposto
institucionalizado.
Partindo destes pressupostos, lembramos do instigante pensamento
de Tercio Sampaio Ferraz Jr., especialmente no que ele se refere à chamada
“pragmática jurídica”, que, a nosso ver, trata com bastante originalidade e
perspicácia a relação existente entre direito, poder, controle e força, apontando
elementos logopáticos contundentes, no sentido proposto por Cabrera. Toda a
esquematização geral proposta pela teoria pragmática jurídica, unindo filosofia
da linguagem e do direito com a Psicologia, é de uma interdisciplinaridade
muito rica quando associada a um elemento empírico humano. Ela não é vista
como uma camisa de força racionalista com respostas lógicas definitivas, ao
permitir ser expandida e enriquecida, de forma permanente, por esta mesma
associação estética própria do cinema. Se o poder não se confunde com a força
física, mas é controle da ação dos sujeitos, como exercício de influência sobre
outros, não há como escapar da análise do processo comunicativo em que se
estabelecem as interações humanas, que é altamente reflexivo177.
Do ponto de vista pragmático, a comunicação visa ao mútuo
entendimento. É considerada racional, na medida em que o chamado “dever
de prova”, ou seja, a possibilidade do emissor fundamentar o que diz, cabe
ao emissor e é controlada pelo receptor. Nas palavras do próprio autor, “[...]
o discurso racional é aquele que presta contas, que fundamenta o que diz em

FERRAZ JR., Tercio Sampaio, Teoria da Norma Jurídica: ensaio de pragmática dacomunicação
normativa, Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 18.
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relação à exigência crítica do ouvinte, para o qual está sempre aberto”178. Esta
estrutura racional é, em princípio, dialógica e altamente reflexiva, na medida
em que o exercício da crítica pode ser ilimitado. Todavia, existe outra regra da
comunicação que afirma que o receptor pode aceitar certo conteúdo da mensagem
como evidente ou verdadeiro e deixar de lado o seu potencial exercício de crítica.
O discurso teria, então, uma estrutura monológica, relacionada à possibilidade
de sua axiomatização. De fato, os discursos racionais são compostos a partir
destas duas estruturas, que, no decorrer da interação, acabam por se integrar.
Ademais, é importante ressaltar, também, que o emissor pode discutir
“com” o receptor ou “contra” o receptor. No primeiro caso, temos a homologia,
a relação é simétrica e de cooperação. Já no segundo, temos a heterologia, a
relação é desigual, é partidária. Nos discursos heterológicos, não existe espaço
para o consenso verdadeiro, mas apenas para a persuasão. Por isso, apesar de
existirem momentos monológicos, a estrutura dialógica é a que prevalece, sendo
apenas interrompida pela decisão dogmática. O discurso jurídico, devido ao
seu caráter decisório, constitui um exemplo desta segunda alternativa, por estar
intimamente relacionado como a ideia de poder como controle comunicativo,
exposto na chamada “situação comunicativa normativa”179.
A situação comunicativa normativa é peculiar, em relação às demais
formas de comunicação. Ela depende de uma “dogmatização contra-fática”
(inversão do ônus da prova que, ao invés de pertencer ao emissor, passa para
o receptor) inicial da supremacia do chamado “editor normativo”, que se põe
como autoridade (cometimento da norma) para exigir certas condutas (relato ou
conteúdo da norma) dos endereçados sociais, visando a uma possível decisão
de conflitos. Todavia, a estrutura monológica, não questionadora do discurso
que impõe a relação de autoridade, ao contrário dos demais, não se baseia em
axiomas que não são questionados por serem aceitos como verdadeiros por
aqueles que se comunicam. Ou seja, ela não torna a questão da obediência uma
verdade inquestionável, do ponto de vista semântico, ela apenas a coloca fora
de discussão por uma decisão arbitrária. Afinal, todo e qualquer dogma “impõe
uma verdade sobre algo que, de fato, continua duvidoso”180.
Assim, esta supremacia não se torna, de fato, inquestionável, e depende
de uma institucionalização em nível social da própria relação de autoridade, que
deve neutralizar o dissenso e as possíveis reações sociais contrárias. É neste
ponto que podemos identificar, com clareza, a relação existente entre direito,
FERRAZ JR., Tercio Sampaio, Direito, Retórica e Comunicação – Subsídios para umapragmática
do discurso jurídico, São Paulo: Saraiva, 1973, p. 24.
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poder e comunicação, na medida em que a relação de autoridade não preexiste
à própria interação, pois ela se constitui propriamente durante o processo
interativo. Ela existe não apenas a partir de uma pretensão do editor normativo
de impor uma relação complementar, mas na medida em que o sujeito também
estiver disposto a se colocar nesta condição subalterna. O poder não está
unicamente nas mãos da autoridade, não é uma “coisa que ela tem”, portanto.
Ele atravessa e ao mesmo constitui a própria relação autoridade/sujeito181.
Vemos que tanto o relato como o cometimento das mensagens
normativas implicam relações de poder, sendo aquele entendido como
controle de seletividade do editor normativo em relação aos endereçados
sociais. Nesse sentido, a complementaridade do editor normativo é garantida
pela institucionalização do controle da seletividade das reações dos
endereçados sociais que identificam as normas estatais como juridicamente
válidas em detrimento das demais. Por isso, é extremamente importante
que ele leve em conta as reações dos chamados endereçados sociais, que
podem confirmar, rejeitar ou desconfirmar a mensagem normativa. Tanto a
confirmação (licitude) como a rejeição (ilicitude) reconhecem o cometimento
meta-complementar da norma jurídica182.
No entanto, a constante possibilidade de haver reações
desconfirmadoras torna inevitável o confronto entre direito e poder, visto que ela
constitui uma situação-limite em que os endereçados sociais deixam de assumir
a relação complementar estabelecida no cometimento das normas jurídicas,
não mais assumindo a condição de sujeitos da relação. Os endereçados sociais,
assim, eliminam o controle de seletividade que o editor normativo tenta realizar.
Este tem uma expectativa predeterminada de que a relação de autoridade, que
ele estabelece, seja vista como uma estrutura de motivação da seletividade do
endereçado que, de fato, passa a possuir duas alternativas apenas: confirmar
ou rejeitar a mensagem. Aquele que desconfirma a norma desilude totalmente
esta expectativa, pois age como se a autoridade, e os atos de coação que ela
determina, não existissem, como estratégia de desafio ao aspecto cometimento
de suas normas183.
O conteúdo das normas jurídicas e a relação complementar que elas
estabelecem deixam de influenciar as opções e deixam de ser uma estrutura
de motivação para a seletividade dos endereçados, que não mais veem a
FERRAZ JR., Tercio Sampaio.Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão,dominação. 4.
ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 109.
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possibilidade de aplicar sanções como uma alternativa a evitar. Aquele que
desconfirma uma mensagem normativa não mais se sente obrigado a se submeter
à autoridade porque não a reconhece como tal, na medida em que ele próprio não
mais se assume como sujeito da relação, fazendo com que o editor perca, pelo
menos momentaneamente, o seu controle sobre os endereçados. Se, contudo, a
mensagem for bem-sucedida, ela pode criar uma nova relação de poder, paralela
à primeira, em que o sujeito receptor das mensagens normativas estatais passa a
ser autoridade emissora de novas mensagens normativas. Assim, como vimos,
ela deve ser neutralizada pela autoridade que, a todo custo, tentará se imunizar
contra ela, ao desconfirmar a reação desconfirmadora, transformando-a em uma
simples rejeição, que pode ser enquadrada como comportamento ilícito, que
pode ser por ela controlado184.
As reações desconfirmadoras surgem no momento que a legitimidade
da relação de poder está enfraquecida. A legitimidade está ligada, justamente,
à imposição de certas significações e ao desconhecimento, por parte dos
endereçados sociais, das relações de força entre grupos que compõem a
sociedade, que constituem a chamada violência simbólica. O poder será
considerado legítimo enquanto o seu exercício de violência simbólica for
dissimulado e desconhecido pelos endereçados sociais, de modo que ele
possa influenciar comportamentos com sua liderança, reputação e autoridade,
que devem se combinar de forma congruente. Uma vez que o arbítrio
social, em torno das relações de força, torna-se evidente, a legitimidade fica
comprometida. Nas palavras do autor:“[...] esta seleção básica é arbitrária,
porque a sua função e estrutura não podem ser deduzidas de nenhum princípio
universal, mas dependem da complexidade social e não da natureza das coisas
ou da natureza humana”185.
A influência por autoridade é necessária para a constituição do
esquematismo jurídico/antijurídico, que se impõe de modo contra fático e se
generaliza apesar da passagem do tempo. Embora haja desilusão da expectativa,
o sujeito ainda a mantém, possibilitando a jurisfação do poder. Ela sempre
dissimula as relações de força, que estão em sua base, agregando sua própria
força simbólica às mesmas relações, por meio de normas que passam a regular o
uso da força. Sob essa perspectiva, vimos que ela só reconhece a confirmação e a
rejeição de suas mensagens. Já a influência por reputação atua mais diretamente
no relato das normas, pois neutraliza os conteúdos normativos e possibilita sua
assimilação acrítica pelos sujeitos, em termos de valores ideológicos. Por fim,
OLIVEIRA, Mara Regina de. O Desafio à autoridade da lei: a relação existente entre
poder,obediência e subversão, Rio de Janeiro: Corifeu, 2006, p. 120-122.
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a influência mediante a liderança neutraliza as diferenças entre a autoridade e
os sujeitos, manipulando a escassez de consenso e institucionalizando a relação
meta-complementar normativa. Aqui ganham relevo todos os procedimentos
institucionais legislativos, executivos e judiciais, bem como os mecanismos
midiáticos de propaganda. Na prática, estas três generalizações devem se
combinar, a fim de se fortalecerem, mutuamente;no entanto, em situações
disfuncionais, elas perdem o seu caráter dissimulador. Nas chamadas situações
comunicativas abusivas, a força física passa a ser a base explícita do poder,
podendo provocar a sua destruição, como mecanismo de influência e controle.
Neste sentido, teríamos a presença da violência não razoável no contexto
interativo efetivo, que destrói a congruência entre as noções de autoridade,
liderança e relevância da norma jurídica186.
3.1 ABUSO NA RELAÇÃO COMUNICATIVA E A ANIQUILAÇÃO DO SUJEITO
O exercício da violência simbólica corre risco de tornar-se transparente
e comprometer a legitimidade do poder em situações comunicativas normativas
defeituosas nas quais ocorrem abusos na comunicação por parte do editor
normativo, em que este elimina a própria possibilidade de seleção do sujeito, ou
seja, nas situações em que ele “co-age” o sujeito, de certa forma eliminando-o
enquanto tal. Nesse caso, a percepção da injustiça e a possível “revogação” da
autoridade podem acontecer. E por quê?
Num ensaio bastante instigante, intitulado “O discurso sobre a
justiça”, o problema da justiça, na comunicação normativa, é recolocado
pelo mesmo autor. Partindo de algumas ideias de Austin, este afirma que a
comunicação humana implica a existência de comunicações malogradas e
defeituosas. O defeito acarreta um abuso das condições de uso da língua, sendo
possível detectar, por exemplo, a presença da mentira. Como seria o caso de um
mentiroso que afirma: Amanhã direi a verdade. Já o malogro é um sem-sentido
que cria um paradoxo do tipo: Não leia esta placa! Para não lermos a placa,
temos que lê-la primeiro. Ele também pode estar presente no cometimento
das mensagens, quando se diz: seja livre! Para sermos livres, precisamos nos
vincular ao comando, e não sermos livres, portanto187.
O problema da justiça, diz o autor, está relacionado com a possibilidade
de haver refutação de mensagens defeituosas, mas não malogradas, que pode
se dar com os enunciados normativos. A validade da norma não resulta sua
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justiça ou injustiça, porém qualificar uma norma de justa ou injusta constitui
uma peculiar forma de refutação da força ilocutiva da norma. Usando a
classificação feita por Austin, o autor afirma, como o fez nos textos anteriores,
que as mensagens comunicadas constituem uma emissão locutiva (relato),
que trazem consigo uma dimensão ilocutiva (cometimento) identificada pelos
modalizadores pragmáticos, como o tom da voz, os modos verbais imperativos,
condicionais, etc188.
Quando um ou mais endereçados sociais afirmam que uma norma é
injusta, esta reação importa desconhecer ou ignorar a autoridade do emissor
normativo. Esta refutação, de fato, provocauma revogação, ou seja, um outro
ato normativo que a “revoga” por declarar a sua autoridade ignorável, ainda
que de uma forma diferente da revogação da validade de uma norma feita por
meio de outra189.
Estes defeitos, que suscitam condições de abuso, aparecem no
cometimento normativo, ou seja, manifestam-se quando a relação de autoridade
também comunica uma perversão do ato de falar. A emissão de uma mensagem
normativa, como vimos, pressupõe certas condições que garantem o exercício
de autoridade do emissor normativo, que não pode eliminar a condição de sujeito
do próprio endereçado social. Desde que exista uma mensagem normativa, em
que a autoridade anule o próprio sujeito, de modo a destruir o sentido unificador
de o seu próprio existir, afirmaremos que houve um “abuso das condições de
exercício potestativo da autoridade”.
A relação complementar, imposta pelo emissor normativo, exige que
ela “neutralize”, por assim dizer, uma possível reação desconfirmadora dos
endereçados sociais e nisso consiste a importância do exercício de violência
simbólica. A relação de autoridade/sujeito, então, torna-se meta-complementar.
Todavia, entre os comunicadores que estabelecem uma relação desigual deve
haver um mútuo reconhecimento dos diferentes discursos190.
O discurso da autoridade é impositivo e assim se caracteriza a partir do
momento em que é assumido por outro discurso que lhe é submisso. Vimos que
a confirmação e a rejeição constituem discursos de submissão, que fortalecem a
força ilocutiva da mensagem. Para que a relação de poder se constitua, é preciso
que haja um espaço de “liberdade” para ambos. Ou seja, é preciso que haja um
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espaço para a desobediência por parte do sujeito e um espaço de ameaça para a
autoridade, que também deve poder não concretizá-la191.
O defeito ocorre na medida em que o discurso da autoridade elimina
a complementaridade, ao substituir os dois discursos distintos (autoridade/
sujeito) por um único discurso em que só ela comunica. Um discurso que não
chega a ser propriamente homólogo, na medida em que constitui uma perversão
da própria homologia. Como no exemplo citado: “[...] reconheçamos que a
autoria do delito não foi provada, mas deve-se reconhecer que o não acatamento
da sentença destruirá a autoridade”. Esta fórmula não neutraliza o discurso
desconfirmador do sujeito, mas o próprio sujeito, na medida em que, cometendo
ou não o crime, ele será condenado. A relação complementar é rompida porque
o emissor age como se o discurso fosse único. A desconfirmação, por parte do
editor, só pode dirigida como uma resposta a uma reação desconfirmadora do
sujeito, que visa a transformá-la em simples rejeição.
A desconfirmação da autoridade não pode alcançar aqueles sujeitos
que confirmaram a norma jurídica, porque isso constituiria uma perversão do
discurso normativo, na medida em que a homologia consiste numa imposição
unilateral, em que apenas um tem competência para falar, sendo que os outros
devem apenas obedecer, pelo sim ou pelo não. Trata-se de uma hipótese limite,
pois a possibilidade de o sujeito reagir seletivamente desaparece, visto que,
confirmando ou não a mensagem, ele será punido. O emissor age pelo receptor
e o aniquila. A relação complementar desaparece, não há mais o jogo de ação
e reação. Existe somente a coação que destrói a relação de poder. É evidente
que esta análise pragmática do problema da justiça, que também leva em
conta a sua dimensão semântica, caracteriza uma situação limite que elimina a
relação complementar, por fazer justamente o inverso do que deveria fazer, pelo
exercício da violência simbólica: expor as relações de força que estão na base
da relação desigual que estabelece. Com isso, o uso não razoável da violência,
que deveria ser simbólica, passa a integrar a relação, como coação concreta.
Isso demonstra o fato de que os cometimentos normativos institucionalizados
no limite não podem suportar estes relatos que produzem defeitos na relação. A
seguir, faremos uma aproximação da temática com o filme Terra estrangeira.
4. A PRESENÇA DA VIOLÊNCIA NÃO RAZOÁVEL EM TERRA ESTRANGEIRA
“Como é que vou dizer isso? Sinto os
meus poderes aumentarem. Não. Eu sinto
FERRAZ, JR., Tercio Sampaio. Estudos de Filosofia do Direito: reflexões sobre o poder,
aliberdade, a justiça e o direito. São Paulo: Atlas, 2002, p. 270.
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os meus poderes aumentarem. Eu estou
ardendo, bêbado de um novo vinho. Eu sinto
a coragem, o ímpeto de ir ao mundo, de
carregar a dor da Terra e o prazer dela. De
lutar contra as tempestades e de enfrentar
a era do trovão. Nuvens se ajuntam sobre
mim. A lua esconde a sua luz, a lâmpada
se apaga.
A lâmpada se apaga. Eu devo levantar.
Devo levantar. E não era nada aquilo que
me bastava. Agora eu não quero mais a
parte. Eu quero toda a vida... toda a vida”.
A leitura deste pequeno trecho de Fausto (Goethe), feita por um
jovem rapaz, na janela de seu apartamento que beira o Elevado Costa e Silva
(Minhocão), em São Paulo, compõe a intrigante abertura do filme Terra
Estrangeira, dirigido por Walter Salles e Daniela Thomas, em 1995. A sombria
fotografia em preto e branco, com o elevado vazio, mostra uma ideia imagética
de abandono e decadência de parte da sociedade paulistana que habita o centro
da cidade. Na fachada lateral do antigo edifício, um grande outdoor, com o
anúncio das calcinhas “Hope” – esperança – compõe um cenário emblemático
em relação ao espírito inicial de seus personagens. Logo ficamos sabendo que
o nome do jovem é Francisco (Paco) Eizaguirre (Fernando Alves Pinto), que
não tem pai e que estuda na Faculdade de Física, mas o seu sonho é fazer
um teste, com a citada fala de Fausto, para tornar-se ator de teatro. Sua mãe,
Manuela Eizaguirre (Laura Cardoso), mostra cansaço ao subir as escadas do
malcuidado prédio com as pesadas sacolas de compra, o elevador permanece
habitualmente quebrado. Trabalha arduamente como costureira e, com muito
esforço, há muitos anos, junta dinheiro na poupança, a fim de realizar o seu
maior sonho de vida: voltar ao seu local de origem, San Sebastian, região do
“País Basco”, na Espanha.
Percebemos que a narrativa do filme apresenta conceitos-imagem, de
natureza logopática, que falam do problema da fragilização da identidade e do
sentimento de inadequação ao ambiente em que se vive, a terraestrangeira que
habita dentro de cada um dos personagens. Compõe um interessante cenário
em que várias formas de exílio, não necessariamente ligadas à nacionalidade
e ao território, são apresentadas e associadas a um forte desejo de constituição
de uma identidade pessoal, à qual os personagens almejam se sentir integrados.
Francisco (Paco) busca tal integração na suposta nova profissão de ator, que
se volta para o futuro em que ele espera poder se reinventar. Sua mãe, em
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contrapartida, de forma quase desesperada, anseia por reencontrar uma identidade
afetiva construída no passado, no retorno ao país de origem. A referência ao
País Basco, que não reconhece a sua própria identidade espanhola, e clama
pela sua independência política, de forma subversiva, é bem ilustrativa neste
contexto. A crise financeira presente no fim do período ditatorial brasileiro e a
recente primeira eleição democrática do Presidente Fernando Collor de Mello,
compõem, como veremos adiante, o cenário político. No entanto, o filme vai
além, ao também traçar um diálogo imagético com nossas origens portuguesas
não menos problemáticas.
Por meio do recurso fílmico da simultaneidade, conhecemos um
jovem casal – Alex (Fernanda Torres) e Miguel (Alexandre Borges) – que pôs
em prática o sonho de deixar o Brasil falido, economicamente, para viver em
Portugal, como forma de liberação de um exílio forçado pela inadequação
cultural, política e econômica. O que a leitura crítica nos mostra sobre os dois?
Em termos imagéticos, vemos que o sonho de integração não se realizou, pois
estão vivendo à margem da sociedade portuguesa e agregados a redes informais
de imigrantes desconfirmadoras das regras estatais portuguesas. Nestas,
prevalece o uso não razoável da violência, pois não se baseia na integração
entre as noções de autoridade, liderança e reputação. Alex trabalha duramente
como garçonete de um restaurante popular, submetida a um chefe grosseiro
e a extensas jornadas de trabalho. Miguel, sem conseguir sucesso na carreira
musical de trompetista, insere-se nas perigosas redes mafiosas transacionais
de contrabando de diamantes, além de ter o envolvimento com o consumo de
drogas. Sua insatisfação com a degradante vida informal do submundo o leva a
recriar mais um sonho de fuga a Portugal para o que chama de “Europa real”.
Voltando à casa de Manuela, chegamos ao clímax dramático do
filme, ligado à percepção de como um ato abusivo, do ponto de vista políticojurídico, praticado pelo governo, pode aniquilar a vida de uma pessoa humilde,
como sujeito social. Manuela ouve, pela TV, a recém-empossada Ministra da
Economia, Zélia Cardoso de Mello, falar sobre a imposição do confisco da
poupança e percebe que o seu sonho de deixar o exílio no Brasil foi abortado
de forma abrupta e injusta. Ela já demonstrava sinais de dores no peito, e seu
súbito ataque de coração mortal, precedido do impactante close-up da câmara
em seu rosto apavorado, é um grito de dor e desespero diante da injustiça que
foi praticada contra vários brasileiros na época.
Além de este pacote econômico ter desafiado vários dispositivos
constitucionais democráticos recém-aprovados em 1988, ele caracterizou um
ato abusivo praticado em relação a muitos sujeitos, que, mesmo tendo juntado
seu dinheiro honestamente, durante muitos anos – àquela época, a poupança era
um recurso seguro de investimento – foram “punidos” com o confisco de seu
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dinheiro por dois anos. O governo igualou, em termos de punição, o pequeno
poupador ao grande especular financeiro, que tirava muita vantagem dos altos
índices inflacionários da época. Temos a situação emblemática do abuso de
poder praticado por um Presidente recém-eleito, por via democrática, depois de
vinte e cinco anos de ditadura. A autoridade que desafia o direito o qual deveria
obedecer, punindo o sujeito que o confirma, acaba por aniquilá-lo de forma
injusta. Nessa perspectiva, vemos que Manuela foi morta pelo desgoverno
abusivo de Fernando Collor de Mello.
A solidão e o sentimento de abandono vividas por Francisco (Paco),
após a morte de sua mãe, perpetuam a aniquilação dele feita pelo desgoverno
Collor, que irá ser vivenciada pelo personagem de forma contundente.
Acentuam a sua inadequação ao ambiente em que vive, fazendo com que ele
passe por dificuldades financeiras – tem de falsificar a assinatura de sua mãe,
em um cheque para enterrá-la – e não consiga fazer o tão aguardado teste para
trabalhar como ator, devido a um bloqueio psicológico. Desesperado, muito só e
frustrado, ele entrega-se à bebida e torna-se presa fácil de Igor (Luís Mello), de
origem portuguesa, num bar, pois este lhe oferece bebida cara e a oportunidade
de realizar o sonho de sua mãe: visitar San Sebastian, com tudo pago, desde que
ele leve uma mercadoria especial em sua mala. Igor leva Francisco (Paco) para
conhecer seu antiquário, que não percebe que se trata de um negócio de fachada
para o contrabando de diamantes. Ele aceita a sua tarefa, confirma as regras
informais, sem saber que o que está levando em sua mala e que será levado
para Lisboa e não para Madri como o combinado. Nesse momento, tomamos
ciência de que Miguel faz parte da mesma conexão mafiosa em Lisboa e, numa
atitude altamente arriscada, decide desconfirmar as regras mafiosas e vender os
diamantes que chegam, diretamente, e não como intermediário. Esta atitude lhe
custará a vida como forma de punição informal.
Francisco (Paco) instala-se no decadente hotel combinado, em Lisboa,
com a mala, à espera de Miguel, que iria retirá-la e fazer o pagamento para
que ele pudesse partir para San Sebastian. Como este morreu, tudo dá errado e
Francisco sente-se, mais uma vez, abandonado. Depois de esperar bastante em
seu quarto, consegue o endereço e vai até o apartamento de Miguel, onde vê o
corpo sendo retirado pela polícia. Por meio de um cartão caído, por acaso, acha
o endereço da loja de música de Pedro (João Lagarto) e da localização de Alex.
As locações foram feitas em regiões informais e decadentes de exclusão onde
vivem vários imigrantes africanos, em Lisboa. Francisco acaba encontrando
Alex e tendo com ela um rápido envolvimento pessoal. O problema é que Alex,
na tentativa equivocada de proteger Francisco da sua entrada no submundo e,
ao mesmo tempo, de se vingar de Igor, acaba providenciando a retirada da mala
do hotel, por Pedro, doando o violino e promovendo a ira das redes mafiosas.
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Igor vai a Lisboa e marca um encontro com Francisco e os compradores de
diamantes, num restaurante de fado. Ao se dar conta do perigo que corre se não
entregar o violino, da violência não razoável que o cerca, ele foge à procura de
Alex, na loja de música.
Francisco repreende Alex duramente e tenta reaver o violino, a fim
de cumprir o seu trato, mas ela alega que não tem como localizar a pessoa
que recebeu a doação do instrumento. Com a ajuda do amigo Pedro, que lhes
empresta o carro, decidem fugir para a Espanha – Francisco ainda pensa em
poder realizar o sonho de chegar a San Sebastian por sua mãe. Como Alex
vendeu o seu passaporte, por falta de dinheiro, só resta a eles passar a fronteira
por um pequeno vilarejo no norte de Portugal, com menos fiscalização. O filme
assume ares de um Road Movie, neste momento, e, durante o percurso, apesar
do sentimento de ameaça de morte que os acompanha, há entre os dois um
encontro amoroso sincero e humano, que parece reconstruí-los como seres
humanos, fora do triste cenário da violência não razoável da marginalidade. A
cena de amor, na praia, em frente ao velho navio emborcado, é muito romântica
e poética. Enquanto isso, percebemos que Igor é um antigo amante de Pedro,
que, sob tortura, acaba revelando o destino de fuga do casal.
O casal em fuga se aproxima da fronteira, mas percebe que ela
está vigiada por guardas, de forma não esperada por eles. Alex e Francisco
(Paco) decidem esperar e comer algo, e, durante a refeição descontraída, são
surpreendidos por Igor e seu comparsa, que exigem, de forma ameaçadora, a
devolução do violino. Francisco coordena a ida ao carro, onde supostamente
estaria o violino e planeja uma fuga com o uso da violência. Igor e seu
companheiro são feridos, mas Francisco (Paco) também leva um tiro e parece
estar ferido mortalmente. Alex o põe no carro, em seu colo, dizendo, em prantos,
o que ele mais gostaria de ouvir naquele momento, sobre o fim de seu exílio
forçado: estou te lavando para casa. Em alta velocidade, Alex passa por cima
da barreira policial da fronteira, em ato de absoluta subversão desconfirmadora
à violência opressiva das regras informais mafiosas e também das regras oficiais
de fronteira do governo espanhol.
Percebemos que Francisco está morrendo (há sangue saindo de sua
boca) e, neste momento, uma câmara panorâmica mostra o carro em movimento
ao som da música Vapor Barato. Simultaneamente, vemos o irônico destino dos
diamantes, inspirado no clássico O Tesouro de Sierra Madre (John Houston,
1948): enquanto um cego toca o violino no metrô, vemos a capa do instrumento
cair no chão e os diamantes sendo pisoteados e perdidos, sem que as pessoas se
deem conta da sua valiosa presença. O final é pessimista, pois percebemos, no
plano da sensibilidade, como o sentimento esperançoso de livrar-se do exílio
e voltar para casa não se realiza nos personagens, no plano fático. Francisco
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tenta confirmar as regras da máfia do contrabando, mas acaba sendo aniquilado,
mortalmente, pelo uso não razoável (não jurídico) da violência. Diz a música,
de Jards Macalé e Waly Salomão, imortalizada por Gal Costa, em época de
ditadura, em nosso país:
Oh, sim, eu estou tão cansado
Mas não pra dizer
Que eu não acredito mais em você
Com minhas calças vermelhas
Meu casaco de general
Cheio de anéis
Vou descendo por todas as ruas
E vou tomar aquele velho navio
Eu não preciso de muito dinheiro
Graças a Deus
E não me importa, honey
5. REFLEXÕES FINAIS
Observamos que o problema do abuso de poder e da violência não
jurídica, no filme Terra Estrangeira, provoca o desconforto do sentimento do
exílio permanente no Brasil e em Portugal, nosso país de origem, permanecendo
não resolvido. A terra estrangeira habita dentro de nós, independentemente
do território. Nesse sentido, a associação interdisciplinar proposta vai além de
uma mera exemplificação, possibilitando, ela mesma, uma profícua expansão
do raciocínio crítico sobre a temática da violência não razoável, relacionada
ao abuso de poder. A linguagem fílmica, por englobar os conceitos-imagem,
apreendidos de modo racional e emocional, ao mesmo tempo, permitem um
acesso cognitivo a elementos subjetivos complexos que passam despercebidos
na convivência concreta e na estrita leitura teórica de textos.
A visão humanista de Walter Salles mostra uma importante emoção
secundária, no sentido proposto por Hugo Munsterberg, que emana do filme
como um todo: não há lugar para a sobrevivência de Manuela e Francisco na
realidade abusiva gerada pelo próprio governo brasileiro, mas a saída não está
em se agregar a redes informais e violentas no exterior, igualmente geradoras
de abuso de poder mortais. Em sua delicada visão humanista, prevalece apenas
a possibilidade do amor individual entre Alex e Francisco, que é destruído,
rapidamente, pela realidade abusiva que os cerca no Brasil e em Portugal.
De certa maneira, mãe e filho foram mortos, injusta e abusivamente,
pelo desgoverno Collor, ainda que em espaços temporais distintos. Os filmes
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nacionais posteriores do diretor, como Central do Brasil, O Primeiro Dia,
Abril Despedaçado e Linha de Passe vão retomar essa temática da falta de
identidade e o desconforto do exílio permanente, a partir de ângulos distintos,
mas sem desligar deste núcleo de referência central o problema do abuso de
poder. Contudo,Walter Salles não está sozinho em suas reflexões. Desde o
Cinema Novo, há uma longa tradição de tratamento desta problemática, em que,
eventualmente, observamos a dramática e abusiva sobreposição da violência
sobre o direito nas relações sociais, geradora de uma problemática crise de
legitimidade político-jurídica.
Concluímos que o cinema é, precipuamente, uma linguagem imagética
capaz de ampliar nosso raciocínio crítico sobre temas jurídico-filosóficos, a
partir da sua profícua associação dialógica com teorias críticas do direito. Esta
temática permanece atual em sua realidade e o problema do abuso de poder e do
uso não razoável da violência ainda está presente e vem constantemente sendo
reproduzido pelos governos e pela sociedade.
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FAMÍLIA RECOMPOSTA E O RECONHECIMENTO DA MULTIPARENTALIDADE:
ESTUDO À LUZ DE “UMA REARRUMAÇÃO POSSÍVEL DO ARTIGO 5º
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL” PROPOSTA POR JORGE MIRANDA
Melrian Ferreira da Silva Simões192
“Os seres humanos mudam e mudam os seus anseios,
suas necessidades e seus ideais, em que pese a constância
valorativa da imprescindibilidade da família enquanto
ninho. A maneira de organizá-lo e de fazê-lo prosperar,
contudo, se altera significativamente em eras e culturas
não muito distantes uma da outra. Ora, sob o vigor e a
rigidez do direito codificado, esse fenômeno pode se
revelar engessado, por estreita demais a norma para tão
expansível realidade”.193
1. INTRODUÇÃO
Falar em direitos e garantias fundamentais impõe, mesmo que em
breves notas, rememorar questões históricas e sociais que contribuíram para
que tais direitos fossem reconhecidos em declarações e constituições de vários
países, ante sua incontestável relação à própria existência do homem.
Destaca-se que os direitos fundamentais remetem a fatos datados na
história da humanidade como a Carta assinada em 1.215 pelo rei João Sem
Terra na Inglaterra, Bill of Rights de 1.688, a Revolução Francesa (1.789), a
Primeira e Segunda Guerras Mundiais, apenas para citarmos alguns episódios
que colaboraram para a formação de um corpo mínimo de direitos, de natureza
fundamental. A esse respeito, Bobbio194 analisa:
Mestre em Teoria do Direito e do Estado pelo Centro Universitário Eurípides de Marilia
(UNIVEM) (2014), sendo bolsista CAPES. Especialista em Direito Civil. Especialista em Direito
Processual Civil pelo Centro Universitário Eurípides de Marília (UNIVEM). Participante do
Grupo de Pesquisa em Ética do Afeto (GPEA) e do Grupo de Pesquisa de Constitucionalização
do Direito Processual (CODIP), ambos certificados junto ao Centro Universitário Eurípides de
Marília (UNIVEM). Membro do IBDFam. Advogada. E-mail: melriansimoes@gmail.com.
193
OLIVEIRA, Euclides. HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Do Direito de Família.
In DIAS, Maria Berenice (Org.); PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Org). Direito de família e o novo
Código Civil. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 07.
194
BOBBIO, Norberto. A Era dos direitos; Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 3. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2004, p. 25.
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Do ponto de vista teórico, sempre defendi – e continuo
a defender, fortalecido por novos argumentos – que os
direitos do homem, por mais fundamentais que sejam,
são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas
circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de
novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de
modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma
vez por todas.
A Declaração Universal dos Direitos do Homem também não pode
ser deixada de lado, quando nos debruçamos sobre o estudo dos direitos
fundamentais. Finda a Segunda Guerra Mundial, a perplexidade com os atos de
barbárie praticados ressoava entre as nações e, com ela, a premente necessidade
em relação à tomada de medidas que pudessem reconstruir não apenas os países
devastados, mas que criassem condições para a proteção do ser humano, dos
povos. Os Estados envolvidos na elaboração da Declaração almejavam um
consenso, em que a paz, a igualdade entre os homens e o respeito ao indivíduo
fossem efetivamente amparados e protegidos.
A importância desta declaração, em termos jurídicos e humanísticos,
é destacada por Piovesan195, quando se reporta ao contexto histórico-social
existente há época de sua criação:
Considerando este contexto, a Declaração de 1948
introduz extraordinária inovação ao conter uma
linguagem de direitos até então inédita. Combinando o
discurso liberal da cidadania com o discurso social, a
Declaração passa a elencar tanto direitos civis e políticos
(arts. 3.º a 21), como direitos sociais, econômicos e
culturais (arts. 22 a 28).
Ao conjugar o valor da liberdade com o valor da igualdade,
a Declaração demarca a concepção contemporânea de
direitos humanos pela qual esses direitos passam a ser
concebidos como unidade interdependente e indivisível.
Dentre as previsões abarcadas pela Declaração Universal dos Direitos
do Homem, algumas foram acolhidas pela Constituição de 1988, ratificando
PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 2.ed.São Paulo:
MaxLimonad, 1997, p. 158-159.
195
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o anseio do legislador brasileiro em implementar mudanças, garantir direitos
imprescindíveis ao viver de todo cidadão, reforçar o conceito de dignidade,
estabelecer o mínimo existencial.
Nosso país durante algumas décadas encontrou-se sob a égide de
uma Constituição marcadamente restritiva de direitos e garantias individuais
e sociais. Nos chamados “anos de chumbo”, não se falava, por exemplo, sobre
direitos e garantias fundamentais, como na atualidade. A Constituição Federal
de 1988 é fruto de um momento histórico-político que desencadeou o definitivo
rompimento das amarras do antigo regime vigente, dando ensejo ao processo
de redemocratização do país.
No trabalho de reconstrução da democracia, surge a Carta Magna,
inspirada por ares mais garantistas, voltados aos direitos do homem e do cidadão,
com uma visível inclinação humanista a primar pelo respeito ao indivíduo. A
nova Carta, além do corpo formado por uma gama de inovadores enunciados
normativos, contempla princípios que deverão nortear a conduta não apenas
dos governantes, mas de toda a sociedade, tendo como fim a construção de
uma nação mais justa, onde prevaleça a igualdade, o respeito, a liberdade, a
fraternidade, à luz, entre outros, do princípio da dignidade humana.
Com o intuito de dimensionar estes direitos e garantias constitucionais,
sob a ótica dos direitos humanos, Piovesan196, ao tratar do art. 5º, 2.ª parte de
CF/88, conclui que:
Ao efetuar tal incorporação, a Carta está a atribuir
aos direitos internacionais uma natureza especial e
diferenciada, qual seja a natureza de norma constitucional.
Os direitos garantidos nos tratados de direitos humanos
de que o Brasil é parte integram, portanto, o elenco dos
direitos constitucionalmente consagrados.
Saliente-se que esta pontual colocação de Piovesan atribui aos
direitos e às garantias fundamentais uma dimensão para muito além dos
limites constitucionais, pois são os mesmos diretamente relacionados a direitos
internacionalmente reconhecidos e ratificados, a demonstrar que sua previsão
legal apenas não basta. Há que lhe atribuir eficácia, que lhe atribuir proteção, há
que se definir o que sejam tais direitos e garantias.
Em tempo, ressalte-se que, inserida nesta tratativa, se incorpora ainda
a importância da significação e relevância destes direitos à compreensão da
constitucionalização do Direito Civil e em consequência do Direito de Família, a
196

Idem, p.82-83.
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instaurar uma nova realidade que rompeu paradigmas e ampliou o entendimento
acerca do tema família e sua pluralidade, como será oportunamente examinado
neste trabalho, agora apreciada em consonância aos princípios elencados pela
Constituição Federal como o da igualdade, da afetividade, do melhor interesse
da criança e do adolescente, entre outros197.
Como leciona Menezes, ao tratar da correlação existente entre a nova
ordem constitucional e seus desdobramentos no campo do Direito de Família e
no que diz respeito ao direito da personalidade:
A consolidação democrática e a edificação de uma
ordem constitucional permeada por valores humanitários
irradiaram efeitos para o direito privado, fazendo
prevalecer as situações subjetivas existenciais às
situações subjetivas patrimoniais. Nesse processo,
profundas alterações ocorreram no Direito de Família,
pois o sujeito de direito que tinha assento nos códigos
oitocentistas cedeu lugar à pessoa concretamente situada
e titular do direito ao desenvolvimento, ou seja, do direito
de subscrever a sua própria biografia. Por força disso, a
personalidade emerge como um valor fundamental a ser
resguardado.198
Na atualidade, não é possível proceder a estudo e análise da ordem
jurídica vigente dissociada do exame dos direitos e das garantias fundamentais,
pois, como bem resta explícito em Menezes (2013, p. 92), a primazia das
questões patrimoniais no âmbito do Direito cedeu lugar, em alguns casos, às
questões subjetivas ou pessoais que colocam o indivíduo como o centro das
preocupações do enunciado normativo.
2. DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS: BREVES NOTAS
A disposição normativa dos direitos e das garantias fundamentais é
prestigiada em nossa Constituição, em seu Título II, mediante a divisão em
individuais, coletivos, sociais, direito à nacionalidade e direitos políticos. Sobre
PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. 2. ed.
São Paulo: Saraiva, 2013, p. 27.
198
MENEZES, Joyceane Bezerra de. A família e o direito da personalidade. In MENEZES,
Joyceane Bezerra de (Org.); MATOS, Ana Carla Harmatiuk (Org.). Direito das famílias por juristas
brasileiras. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 92.
197
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a conceituação dos direitos fundamentais, sustenta Silva199:
Direitos Fundamentais do homem constitui a expressão
mais adequada a este estudo, porque, além de referirse a princípios que resumem uma concepção do mundo
e informam a ideologia política de cada ordenamento
jurídico, é reservada para designar, no nível do direito
positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele
concretiza em garantias de uma convivência digna, livre e
igual de todas as pessoas. No qualificativo fundamentais
acha-se a indicação de que se trata de situações sem as
quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às
vezes, nem mesmo sobrevive; fundamentais do homem no
sentido de que a todos, por igual, devem ser, não apenas
formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente
efetivados. Do homem, não como macho da espécie, mas
no sentido de pessoa humana. Direitos fundamentais do
homem significa direitos fundamentais da pessoa humana
ou direitos fundamentais. É com esse conteúdo que a
expressão direitos fundamentais encabeça o Título II da
Constituição, que se completa, como direitos fundamentais
da pessoa humana, expressamente, no art.17.
Assim definidos, clara fica a importância destes direitos e destas garantias
quanto à força normativa de origem constitucional, bem como quanto à força
emanada de sua natureza enquanto fundamental e indispensável à pessoa humana,
não prescindindo de uma existência concreta e efetiva,conformeassinalado por
Silva (2011, p. 178). Ciente da importância de sua função enquanto criador
desta nova ordem constitucional, o legislador originário estabeleceu, então, no
Título II, Dos Direitos e Garantias Fundamentais, Capítulo I, Dos Direitos e
Deveres Individuais e Coletivos, artigo 5º, que
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 [...]
SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 34. ed. São Paulo: Malheiros,
2011, p. 178.
199
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Alexy (2006, p. 520-522), em sua obra Teoria dos Direitos
Fundamentais, desenvolve todo um pensamento sobre a fundamentalidade das
normas de direitos fundamentais, lecionando no sentido de que
O significado das normas de direitos fundamentais para o
sistema jurídico é o resultado da soma de dois fatores: da
sua fundamentalidade formal e da sua fundamentalidade
substancial.
A fundamentalidade formal das normas de direitos
fundamentais decorre da sua posição no ápice da
estrutura escalonada do ordenamento jurídico, como
direitos que vinculam diretamente o legislador, o Poder
Executivo e o Legislativo. O significado disso pode ser
percebido a partir da contraposição entre dois modelos
constitucionais extremos: o puramente procedimental e
o puramente material.
À fundamentalidade formal soma-se a fundamentalidade
substancial. Direitos fundamentais são fundamentalmente
substanciais porque, com eles, são tomadas decisões
sobre a estrutura normativa básica do Estado e da
sociedade.200
Ante tal linha de raciocínio, deverá o intérprete e o aplicador da
norma de direitos fundamentais, em sua função, atentar-se à extensão do
conteúdo destas e das implicações em relação ao seu poder de vinculação;
o produto derivado da atividade do legislador ordinário, normas não
constitucionais, também ficará adstrito à observância da fundamentalidade
substancial dos direitos fundamentais. Oportuno que se transporte estas lições
ao nosso ordenamento jurídico, o que contribuirá para o entendimento e a
resolução de certos dilemas,como aqueles que dizem respeito, por exemplo,
ao ativismo judicial tão presente nos debates doutrinários ou, ainda, na seara
familiarista,quanto à compreensão do reconhecimento da filiação socioafetiva
a prevalecer, em certos casos, sobre a filiação biológica, amparada no direito
fundamental à igualdade e proibidas as distinções de qualquer natureza. Temas
ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução: Virgilio Afonso da Silva. 5. ed.
alemã. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 520-522.
200
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controversos, mas que têm suscitado, por parte da doutrina, a recomendação de
que sejam analisados à luz dos princípios, direitos e das garantias fundamentais.
Da leitura do artigo 5º da Constituição Federal e de seus incisos,
constata-se que ao lado da preocupação legislativa em prestigiar e proteger
um grande número de direitos contrapõe-se à inexorável extensão do texto,
por vezes impeditiva, de uma fácil compreensão de seu sentido. Esta última
impressão, relacionada aos entraves de uma maior facilidade de compreensão
deste artigo, motiva o desenvolvimento do pensamento de Jorge Miranda e sua
proposta de uma rearrumação, na apresentação do mesmo, a fim de possibilitar
que seja subjetivamente apreendido, prima facie.
3. A PROPOSTA DE JORGE MIRANDA: A REARRUMAÇÃO DO ARTGO 5º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Jorge Miranda, em seu trabalho intitulado “Uma Rearrumação
Possível do Art. 5º da Constituição Federal” (Capítulo dos Direitos e Deveres
Individuais e Coletivos), demonstra preocupação com a forma pela qual os
direitos e deveres individuais e coletivos são apresentados. Ao ver do autor em
pauta, a disposição de tais direitos e deveres se lhe afigura complexa, o que não
facilita sua arguição por aqueles que pretendem deles se valer, seja em juízo ou
administrativamente; nessa seara, portanto, argumenta que:
Ora, por ventura em homenagem a uma tradição que
remonta à Constituição de 1824, todos estes grandes
princípios e direitos básicos aparecem no art. 5º numa
amálgama complexa, de corpo e incisos com algarismos
romanos, de difícil leitura para os juristas e, ainda mais
complexa para os cidadãos comuns que pretendam
defender as suas posições perante o poder público ou
formular legítimas reivindicações. E isso não deixa
de se afigurar mais estranho quando se sabe que a
Constituição de 1988 se desenvolve num texto extenso e
com assinalável cuidado de distinguir bem as matérias.201
Sob esse prisma, as ponderações não deverão passar sem detido
exame; é fato que, ao leigo, a compreensão do texto constitucional pode gerar
MIRANDA, Jorge. Uma rearrumação possível do art. 5º da Constituição Federal (Capítulo
dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos).In Revista Faculdade de Direito PUC/SP. Vol.II. 2.º
semestre de 2014. São Paulo: Letras Jurídicas, 2014, p. 135.
201
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dúvidas, mas, igualmente, preocupante seriam as dificuldades de compreensão,
aplicação e manejo deste texto por profissionais do direito, pois são eles aqueles
que,diuturnamente, em sua prática, trabalham os preceitos constitucionais.
Desse modo, a proposta desta rearrumação visa a facilitar o
entendimento ou reconhecimento dos direitos e deveres individuais e coletivos,
dividindo-os em “[...] três secções: I – De princípios gerais;II–Das liberdades e
dos direitos conexos;e III – Das garantias”202. Esclarece Jorge Miranda tratar-se
de uma tentativa que busca, no entanto, suscitar, ao menos, o debate, a reflexão.
Em um primeiro contato, com a nova disposição do artigo 5.º, certa estranheza
se afigura, quando nos deparamos com grifos que alertam o leitor ao assunto que
será abordado, como, por exemplo, no artigo “5º – C (Aplicabilidade imediata):
As normas definidoras dos direitos e das garantias expressos nesta Constituição
têm aplicabilidade imediata. (§ 1.º)”203.
Entretanto, durante a leitura desta rearrumação, identifica-se, com mais
rapidez, os tópicos tratados pelos artigos e suas seções, o que contribui para o
reconhecimento do direito abordado pelo enunciado normativo constitucional.
Atente-se para o fato de que as preocupações do professor Jorge Miranda
remetem o leitor à necessária distinção por ele suscitada, como imprescindível,
entre o direito fundamental formal e o direito fundamental material. Nesse
contexto, Miranda204pondera:
Aliás, como o conceito material de direitos fundamentais
não se trata de direitos declarados, estabelecidos,
atribuídos pelo legislador constituinte, pura e
simplesmente; trata-se também dos direitos resultantes da
concepção de Constituição dominante, da ideia de Direito,
do sentimento jurídico coletivo (conforme se entender,
tendo em conta que estas expressões correspondem a
correntes filosóficas-jurídicas distintas). Ora, sendo
assim, só muito difícil, senão impossivelmente, poderá
julgar-se que tal concepção, tal ideia ou tal sentimento
não assente num mínimo de respeito pela dignidade do
homem concreto.
Ao facilitar a compreensão do artigo 5º do texto constitucional,
percebe-se, em contrapartida, a ampliação do entendimento de que os direitos
Idem, p. 135.
Ibidem, p. 136.
204
MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional: Direitos Fundamentais. Tomo IV. 5. ed.
Coimbra: Coimbra Editora, 2012, p. 12.
202
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previstos não fazem parte de um rol taxativo, mas, ao contrário, poderão ser
identificados em toda a extensão da Carta Constitucional. Infere-se desta
rearrumação que outros direitos individuais e coletivos poderão ser verificados
fora do artigo 5º, importando, para tanto, o exame das seções pelo autor
assinaladas como: princípios gerais, liberdades e direitos conexos, garantias.
Interessante perceber nestas colocações a deferência endereçada aos
princípios, considerados em situação de igualdade às normas; no mesmo diapasão
das lições do mestre lusitano, caminham os ensinos de Ávila205, para quem “[...]
Os princípios remetem o intérprete a valores e a diferentes modos de promover
resultados”. A admissão desta especificidade dos princípios, a promoção de
resultados, remete à correlação destes com os direitos fundamentais na prática
judicial, quando, por vezes, o intérprete e aplicador do enunciado normativo
formula sentença de cunho eminentemente principiológico, a fim de otimizar
direitos e garantias fundamentais.
Tem-se que cabe ao intérprete do enunciado normativo constitucional,
em tempo, atentar para as correntes jus-filosóficas, ao contexto social e ao
sentimento jurídico coletivo, como recomenda Jorge Miranda, ao reportar-se
aos ensinos de Peter Haberle e de sua obra Die Wesensgehalt Garantiedes
Art. 19 Abs2Grundgesetz206, para extrair da Constituição seu real sentido e sua
dimensão.
Inserida nesta nova visão ou divisão do artigo 5º, interessante a
apresentação do artigo 5º – D (Abertura dos direitos)207:
I- Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios
por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a
República Federativa do Brasil seja parte.
II- Os tratados e convenções internacionais sobre
direitos humanos que forem aprovados em cada casa do
Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos
dos votos dos respectivos membros, será equivalentes às
emendas constitucionais.208
ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: Da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 10.
ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 64.
206
MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional: direitos fundamentais. Tomo IV. 5. ed.
Coimbra: Coimbra Editora, 2012, p. 12.
207
MIRANDA, Jorge. Uma rearrumação possível do art. 5º da Constituição Federal (Capítulo
dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos).In Revista Faculdade de Direito PUC/SP. Vol.II. 2.º
semestre de 2014. São Paulo: Letras Jurídicas, 2014, p. 136.
208
Idem, p. 136.
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Esta nova leitura que chama a atenção aos direitos fundamentais e
aos princípios muito interessa aos estudos que repercutem com grande impacto
no direito das famílias como àqueles endereçados à alienação parental, união
estável homoafetiva, direito ao reconhecimento da paternidade/maternidade
afetiva diversa da identidade biológica, o reconhecimento da multiparentalidade
com ou sem a manutenção dos vínculos biológicos. Interessa à percepção de
uma família formada por laços de afeto e respeito, solidariedade e tolerância;
interessa à família eudemonista.
Merece nota a “desbiologização da paternidade” proposta por João
Baptista Villela209, com defensores na doutrina e nos Tribunais a indicarem a
necessidade de atentar-se para a parentalidade derivada das relações de afeto
como uma realidade familiar merecedora de proteção normativa e constitucional.
As mudanças que envolvem a família contemporânea encontram nos direitos
e nas garantias fundamentais elencados na Carta Magna um caminho para
sua visibilidade e reconhecimento, como ocorre com as famílias mosaico ou
recompostas que vivenciam a multiparentalidade.
4. A FAMÍLIA RECOMPOSTA E A MULTIPARENTALIDADE FRENTE AO ARTIGO
5º – C (ABERTURA DOS DIREITOS)
O direito de família na atualidade, nominado por alguns doutrinadores
como direito das famílias, é fecundo em debates e fruto das transformações pelas
quais a sociedade e os núcleos familiares têm passado210.Nesta esteira de ideias,
o texto constitucional, entre os artigos 226 a 230, guarda relevância no sentido
da proteção à família, pois traz, em seu bojo, por exemplo, o reconhecimento da
união estável como entidade familiar além de normas de proteção e promoção
do núcleo familiar e de seus membros, com especial ênfase aos direitos da
criança e do adolescente, e do idoso.
Há que se ter em mente que nossa Constituição é de 1988 e a sociedade
daquela época em muito difere da atual. A sociedade adotou novos costumes,
sendo que a globalização, a facilidade de informação, a interação entre as pessoas
são elementos que têm sua parcela de contribuição neste novo cenário social; se
ao legislador constitucional não seria possível prever a realidade que hoje nos
cerca, não é menos verdadeira a afirmação de que esta realidade tem reflexos na
vida quotidiana e no universo jurídico, contribuindo para a construção de novos
conceitos e interpretações. Merece menção o reconhecimento da afetividade
VILLELA, João Baptista. A desbiologização da paternidade, In Revista da Faculdade de Direito
da UFMG. Belo Horizonte, ano XXVIII, n. 21, 1979.
210
ROUDINESCO, Elizabeth. A família em desordem. Trad. André Telles. 1. ed. Rio de Janeiro:
Zahar. 2003.
209
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como valor jurídico211, a observância e maior aplicabilidade dos princípios
constitucionais na seara familiarista, a constitucionalização da família, como
expresso em linhas anteriores.
Tais desdobramentos refletem-se na possibilidade de responsabilização
civil por abandono afetivo212, a previsão legal da alienação parental que
determina a suspensão do poder familiar do alienante e, em alguns casos,
sua responsabilização civil pelo dano causado; a recomposição familiar e sua
função na formação das crianças e adolescentes, o direito à identidade biológica
acirrando discussões sobre bioética e a filiação socioafetiva.
Quando, porém, essas situações tornam-se objeto de ações judiciais,
invariavelmente, recorre-se à consulta do texto constitucional para que, desta
forma, seja alcançada a melhor solução para o conflito, por vezes não previsto
pela normatividade vigente; é o que poderá ocorrer, por exemplo, quando do
pedido de reconhecimento de parentalidade socioafetiva feito por padrasto em
relação aos enteados, nas famílias tentaculares ou recompostas, dando ensejo ao
enfrentamento do tema da multiparentalidade.
Neste novo arranjo familiar, chamado de família mosaico, tentacular,
recomposta ou ensamblada, casais egressos de relacionamentos anteriores já
desfeitos iniciam novas famílias,conduzindo para a nova formação familiar
os filhos havidos nas uniões precedentes213. A convivência pacífica, solidária e
harmoniosa dos membros da família recomposta é a chave para o surgimento da
multiparentalidade. A afetividade se esculpe presente e irretocável nas relações
entre os filhos de um dos cônjuges e seu padrasto ou madrasta.
Estas crianças e adolescentes integram-se ao novo núcleo familiar,
interagindo entre si e, também, com os filhos de sua madrasta/padrasto, bem
como com os filhos que porventura vierem a nascer da união do novo casal.
Padrastos e madrastas que assumem como seu o filho do outro companheiro
não é algo inusitado; a diferença é que, atualmente, nasce um anseio pelo
reconhecimento destas relações fundadas na afetividade, solidariedade, no
respeito, na proteção da criança ou adolescente, na assunção de uma maternidade
ou paternidade socioafetiva.
Não é incomum tomar-se conhecimento de indivíduos que cresceram
sob os cuidados de seus padrastos. Há sempre relatos, em família ou em
SANTOS, Romualdo Baptista dos Santos. A tutela jurídica da afetividade. 1. ed. Curitiba:
Juruá. 2011.
212
HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Pressupostos, elementos e limites do dever de
indenizar por abanodono afetivo. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/
files/anexos/9365-9364-1-PB.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2015.
213
VAN CUTSEM, Chantal. A família recomposta: entre o desafio e a incerteza. Tradução: Cristina
Reis. 1. ed. Lisboa: Instituto Piaget, 2001, p. 71.
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sociedade, de pessoas que, ausente um dos pais, têm como referência materna
ou paterna aqueles que lhes dedicaram amor, atenção e se desvelaram por sua
educação, os chamados pais e mães de afeto. Com isso, o Tribunal de Justiça de
São Paulo julgou procedente o reconhecimento de parentalidade socioafetiva,
mantendo o registro da madrasta e da mãe biológica do autor214.
Porque não reconhecer situações fáticas como as relatadas? Quais
os entraves para tanto? Autores há que insistem em defender a prevalência
dos vínculos biológicos como um impedimento legal a este reconhecimento,
afinal como reconhecer uma paternidade socioafetiva quando preexiste uma
paternidade biológica, registral e definida? Outros doutrinadores são mais
cautelosos, entendendo que o exame do caso deverá indicar ao julgador qual a
melhor solução a ser adotada. Cassettari215 defende a coexistência dos vínculos
biológicos e socioafetivos, sublinhando o cuidado que deverá pautar o exame
do caso concreto.
A importância do afeto como elemento essencial na formação da
família é ressaltada por Cassettari, ao reportar-se a Lôbo216:
O princípio da afetividade tem fundamento constitucional;
não é petição de princípio, nem de fato exclusivamente
sociológico ou psicológico. No que respeita aos filhos,
a evolução dos valores da civilização ocidental levou à
progressiva superação de fatores de discriminação entre
eles. Projetou-se, no campo jurídico-constitucional,
a afirmação da família como grupo social fundado
essencialmente nos laços da afetividade. Encontram-se
na CF quatro fundamentos essenciais do princípio da
afetividade, constitutivos dessa aguda evolução social
da família, máxime durante as últimas décadas do século
XXI: a) todos os filhos são iguais independentemente de
sua origem (art.227, § 6.º); b) a adoção, como escolha
afetiva, alçou-se integralmente ao plano da igualdade
de direitos (art.227, §§ 5.º e 6.º); c) a comunidade
formada por qualquer dos pais e seus descendentes,
TARTUCE, Flávio. Acórdão TJSP Reconhece a multiparentalidade. Disponível em: <http://
www.flaviotartuce.adv.br/jurisprudencias/201208162006190.tjsp_multiparent.PDF>. Acesso em:
26 abr. 2015.
215
CASSETTARI, Christiano. Multiprentalidade e parentalidade socioafetiva: Efeitos Jurídicos.
1.ed. São Paulo: Atlas, 2014.
216
LÔBO. Paulo Luiz Netto, In AZEVEDO, Álvaro Villaça (Coord.). Código Civil Comentado. São
Paulo: Atlas. 2003, V. XXVI, p. 42.
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incluindo-se os adotivos, tem a mesma dignidade de
família, constitucionalmente protegida (art. 226, §4.º);
d) direito à convivência familiar, e não à identidade
genética, constitui prioridade absoluta da criança e do
adolescente (art.227, caput).217
Ante estas colocações, se nos afigura de bom alvitre que, no caso da
multiparentalidade, uma vez realizado o pedido de seu reconhecimento, sejam
levadas em consideração as relações afetivas firmadas entre enteados e padrastos/
madrastas, a posse de estado de filho218,a relação paterno-filial fundada na origem
biológica, pois, muitas vezes, o pai biológico é conhecido, mas distante do filho,
faltando-lhe com o afeto e, ainda, com o dever de cuidado219, este último, então,
exercitado pelo padrasto. Segundo Pereira220, o princípio melhor interesse da
criança ou do adolescente também deverá ser observado, pois:
O que se pode predeterminar em relação a este princípio
é sua estreita relação com os direitos e garantias
fundamentais da criança e do adolescente. Estes, além
de detentores dos direitos fundamentais “gerais” – isto
é, os mesmos a que os adultos fazem jus –, têm direitos
fundamentais especiais, os quais lhes são dirigidos.
Garantir tais direitos significa atender ao interesse dos
menores.
Outra questão é relacionada à importância dos preceitos constitucionais
na análise da possibilidade da multiparentalidade. Quando Jorge Miranda, no
artigo 5º – C antecipa seu conteúdo com os dizeres Abertura dos Direitos221, levanos à reflexão sobre a interpretação e aplicabilidade dos direitos individuais,
uma vez que, no inciso I do mesmo artigo, esclarece que os direitos expressos
Grifo nosso.
FACHIN, Rosana. Do Parentesco e da filiação, In Dias, Maria Berenice (Org.), PEREIRA,
Rodrigo da Cunha (Org.), Direito de família e o novo Código Civil. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey,
2003, p. 143.
219
BITTENCOURT, Sávio Renato. O cuidado e a paternidade responsável, In PEREIRA, Tânia
da Silva (Coord.), OLIVEIRA, Guilherme (Coord.). O cuidado como valor jurídico. 1. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2008, p. 48.
220
PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. 2. ed.
São Paulo: Saraiva, 2013, p. 151.
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MIRANDA, Jorge. Uma rearrumação possível do art. 5º da Constituição Federal (Capítulo
dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos) In Revista Faculdade de Direito PUC/SP.Vol.II. 2.º
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na Constituição não elidem outros direitos decorrentes do regime nem dos
princípios acolhidos pelo texto constitucional.
Examinada à luz desta colocação, que “[...] não excluem outros
direitos decorrentes do regime nem dos princípios acolhidos pelo texto
constitucional”222, e à luz dos princípios constitucionais da igualdade e da
dignidade da pessoa humana, a multiparentalidade, nas famílias tentaculares
ou recompostas, pode ser admitida sem maiores empeços, pois, além de vir
ao encontro dos anseios de muitas famílias que vivenciam esta realidade, não
afronta preceito constitucional. É essa a compreensão de Maluf223, para quem:
Como princípio fundamental, a dignidade da pessoa
humana vem colocada no ápice do ordenamento
jurídico e permeia intrinsecamente o direito de família,
visando à realização de seus membros. Protege o Estado
a família, independentemente de sua espécie, visto
que várias são as modalidades de família presentes na
Constituição Federal, apresentando esta uma norma de
inclusão para outras modalidades ainda não previstas
expressamente. Dele decore a existência dos demais
princípios na ordem atual.
Reconhecer a multiparentalidade nas famílias recompostas é
reconhecer a existência do afeto e a vivência da afetividade independente dos
laços biológicos; é a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana com
vistas ao respeito e à tolerância, protegendo àqueles que decidiram formar uma
nova família, um novo arranjo familiar distante das mazelas e dos preconceitos
menores que não dignificam, antes, apenas excluem e estigmatizam.A família
assim reconfigurada almeja apenas o reconhecimento de uma realidade fática,
nada mais, pois é uma família em que, por razões singulares, o amor é exercitado
por um padrasto ou madrasta que assumiu um papel importante na vida de seu
enteado. É o reconhecimento do amor paterno-filial, uma necessidade humana,
baseada na aceitação e no acolhimento, conforme May224:
Se todos nós temos necessidade de amor, é porque todos
precisamos nos sentir em casa no mundo: enraizar nossa
Idem.
MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Novas modalidades de família na pósmodernidade.1. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 40.
224
MAY, Simon. Amor: uma história. Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro:
Zahar, 2012, p. 19.
222
223
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vida no aqui e agora; dar à nossa existência solidez e
validade; aprofundar a sensação de ser; capacitarnos a experimentar a realidade de nossa vida como
indestrutível (ainda que aceitemos também que ela é
temporária e terminará na morte).
Nas famílias, isto não poderia ser diferente. Em sua formação, os
fatores aceitação, segurança, confiança, respeito somados ao afeto e ao amor
são instrumentos de formação da personalidade dos filhos, de fortalecimento
dos laços familiares e de valorização do núcleo familiar. É no seio familiar
que o indivíduo tem suas primeiras referências morais, culturais e se estrutura
emocionalmente; ao menos assim deveria ser dada a importância das relações
familiares na vida do homem.
O direito, silente, não pode ser motivo de exclusão ou fator de prejuízo
ao reconhecimento da multiparentalidade. Não parece justo desconsiderar a
realidade de muitas famílias em nome do apego cego à norma ou à sua ausência,
principalmente quando a aplicação de princípios constitucionais e o respeito a
direitos fundamentais pode ser o caminho para a inclusão e reconhecimento. Há,
nas famílias recompostas, o nascimento de uma nova forma de socioafetividade;
não que ela seja nova na prática, mas nova quanto aos questionamentos jurídicos
e doutrinários que suscita. Negar aos padrastos que, efetivamente, colaboraram
com a formação psico-emocional de seus enteados, tratando-os como filhos,
o que, efetivamente, o são se vistos pelos olhos do afeto, relegando-os ao
anonimato, não parece ser a solução mais digna e justa.
A família nunca deixou de ter importância para o Estado nem para a
sociedade,porque é sua base, seu sustentáculo, junto com as demais instituições
de direito; ocorre, no entanto, que passa por mudanças que lhe conferem novos
formatos. Estes formatos, por vezes não previstos pela normatividade, existem
de fato, não sendo possível ignorá-los. Caberá ao intérprete, ao doutrinador,
ao legislador e ao magistrado conferirem a estas famílias a legitimidade que
anseiam. O mesmo se diga da multiparentalidade.
5. CONCLUSÃO:
Os direitos fundamentais, pelos aspectos históricos que lhes
deram origem, estão intimamente ligados às questões de direitos humanos,
à dignidade da pessoa humana. Seu reconhecimento e sua inclusão nos
ordenamentos jurídicos como encontrados na atualidade derivam de uma
árdua construção que passou por guerras e revoluções, perdas de muitas
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vidas, golpes contra a democracia e muita resistência. Para Silva225, “[...] São
constitucionais na medida em que se inserem no texto de uma constituição
ou mesmo constem de simples declaração solenemente estabelecida pelo
poder constituinte. São poderes que nascem e se fundamentam, portanto, no
princípio da soberania popular”.
Nossa Constituição, moderna para os padrões da época, não
negligenciou estes importantes direitos, conferindo-lhes o status de direitos e
garantias fundamentais e um novo Estado, voltado ao indivíduo e à promoção
social, emergiu das normas da Carta Magna. Princípios Constitucionais
não foram esquecidos, ao contrário, são referenciados por legisladores e
doutrinadores pátrios; a louvável evolução normativa é, inclusive, citada por
Jorge Miranda em sua proposta de rearrumação do artigo 5º da CF/88.
As colocações de Miranda ensejam reflexão,posto que sua preocupação
é direcionada a uma melhor compreensão do texto da lei, em extrair dele o
sentido, potencializando, em última instância, sua eficácia e extensão. Dentro
deste pensamento sobre aplicabilidade e efetividade dos mencionados direitos,
é possível analisar a questão que reporta à possibilidade e reconhecimento da
multiparentalidade nas famílias tentaculares ou recompostas, referendadas em
face do artigo 5º – C, reescrito na proposta deste autor.
A multiparentalidade não possui previsão legal, mas existência real.
O enfoque dado ao assunto foi realizado sob a ótica das famílias tentaculares,
já que, neste aspecto, temos uma paternidade/maternidade biológica anterior,
confrontada com uma paternidade/maternidade socioafetiva. A rearrumação
proposta por Jorge Miranda vem de encontro à forma de interpretação dos direitos
fundamentais e princípios constitucionais, o que, para a multiparentalidade,
parece indicar um caminho à solução pautada na existência do afeto, da
fraternidade, solidariedade, no atendimento das necessidades da criança e do
adolescente, no respeito ao indivíduo e sua família.
Os princípios constitucionais, em especial o princípio da dignidade
226
humana , princípio maior de nossa Carta Constitucional, muito tem auxiliado
na proteção das diversas formas de famílias, incluindo as famílias recompostas
e a consequente compreensão da multiparentalidade que delas possa advir.
Atentar-se à extensão do artigo 5º da Constituição Federal, bem como de
toda argumentação principiológica utilizada para o reconhecimento das
novas formas de famílias, pode conferir àqueles que vivem a experiência da
multiparentalidade a visibilidade e o reconhecimento dignificante.
SILVA, José Afonso da.Curso de direito constitucional positivo. 34.ed. São Paulo: Malheiros,
2011, p 180.
226
PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do Direito de Família. 2.
ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 114.
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Nossa Constituição é o esteio da legislação ordinária pátria e dela
dever-se-á lançar mão quando, das mudanças sociais, resultem efeitos ou
situações não previstos pelo enunciado normativo, que, contudo, clamam por
uma resposta do legislador. Se o legislador é omisso ou silente, ao judiciário
caberá a tarefa de, pela interpretação, dizer o direito; competirá não ser
divorciado do contexto social apresentado no momento da decisão judicial.
Talvez a razão esteja com Miranda227 e, para o reconhecimento da
multiparentalidade, seja necessária uma releitura do artigo 5º da Constituição,
visto como integrante de uma seção de princípios gerais e direitos indeclináveis,
com a observância primeira da dignidade da pessoa humana e da afetividade.

MIRANDA, Jorge. Uma rearrumação possíveldo art. 5º da Constituição Federal (Capítulo dos
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos) In Revista Faculdade de Direito PUC/SP. Vol.II. 2.º
semestre de 2014. São Paulo: Letras Jurídicas, 2014, p. 135.
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REFLEXÕES SOBRE CULTURA E MEMÓRIA DO ENSINO SUPERIOR EM
ARAGUAÍNA/TO228
Glenda Carvalho de Sousa229
Geraldo Alves Lima230
1. INTRODUÇÃO
Para melhor compreensão das modificações na cotidianidade do
município de Araguaína em virtude da chegada de instituições de ensino superior,
é preciso abordar aspectos culturais que são fundamentais para a construção
da identidade local e a composição da memória da cidade. Essa fragilidade
de informações representa um óbice para o desenvolvimento saudável e
independente da cultura do lugar; com isso, é impertivo adentrar na problemática
de aspectos como a memória coletiva que foi responsável pela multiplicação das
histórias fantasiosas sobre a cidade, muitas vezes contadas pelos nativos, com
o intuito de chamar atenção para os adjetivos da localidade, sem fulcro teórico
ou documental, além de esclarecer pontos importantes como desmitificar alguns
fatores sobre o ensino superior na cidade, então construídos pelo senso comum,
como o título de polo universitário que cerca os agentes do ensino superior como
informação verídica; a naturalidade dos sujeitos discentes e docentes e abordar as
consequências dessa construção mítica na história da cidade, como, por exemplo,
a carência de identidade cultural. É importante também verificar, no caso dos
estudantes vindos de outros lugares, se, logo após a formação, ocorre ou não a
retenção dessa mão de obra qualificada, assumindo a cidade uma transitoriedade
no que diz respeito à própria identidade, levando em consideração o ensino
superior ofertado e uma miscigenação temporária de culturas.
Para tal feito, serão dois os métodos comparativos, dedutivo e
análise de documentos e revisão bibliográfica das obras de ilustres escritores
como Marilena Chauí, Henri Bergson, Maurice Halbwachs entre outros. Para
melhor compreensão do tema, utilizar-se-á os aspectos geradores de cultura
como a memória e sua colaboração na construção cultural e a análise desses
dois institutos (memória e cultura) no ensino superior de Araguaína. O estudo da
memória coletiva também é significativo, tendo em vista sua contribuição para
Trabalho de Conclusão do projeto de pesquisa PROCIENT apresentado à Faculdade Católica
Dom Orione (FACDO) como requisito de finalização da pesquisa.
229
Graduanda de Direito na Faculdade Católica Dom Orione (FACDO) e pesquisadora
PROCIENT.
230
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Administração e Direito e é pesquisador no Núcleo de Extensão e Iniciação Científica (NEIC).
228
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o desenvolvimento regional. Entretanto, cabe também demonstrar a ausência
de mecanismo de memória na construção da história do ensino superior da
cidade, a fim de tornar visível que Araguaína não comporta estrutura de um
polo de ensino superior; para tanto, é essencial apresentar a comparação com a
cidade de Montes Claros, comprovadamente um polo universitário e a cidade
de Araguaína, sendo, igualmente, importante também o estudo dos sujeitos
docentes e discentes do ensino na cidade.
2. ASPECTOS GERADORES DE CULTURA
É oportuno, desde logo, entender os aspectos geradores de cultura,
com o fim de criar consciência acerca da identidade cultural do município.
Segundo Lima (2015), para o fortalecimento de um procedimento cultural, é
necessário o entendimento do cotidiano como referência para rotinas e seus
processos de aprendizagem. O cotidiano é uma espécie de conhecimento prático.
Nota-se que a vida cotidiana influencia, de modo singular, na construção de um
referencial teórico.
Pires (2004) sintetiza que a cultura tem sido reputada como o
desenvolvimento espiritual, intelectual e estético (de uma civilização, de uma
sociedade). O ideal de civilidade, “cultivation”, de cultura (de uma nação seria,
então, indicativo do seu nível de progresso). Cultura é, também, o modo de
vida de um povo, ou de um grupo, ou a sua forma de vida peculiar durante
um período específico de tempo. É, ainda, constituída pelas obras e pelas
práticas da sua produção intelectual e artística e pelos seus processos estéticos.
Recentemente, tem sido vista como uma criação coletiva, uma estrutura que vai
sendo continuamente constituída, criada pela família, pela comunidade e não
como um sistema permanente de símbolos.
Llosa (2013), em“A civilização do espetáculo”, mais especificamente,
no Capítulo “Metamorfose de uma palavra”, enfatiza que “[...] a cultura, no
sentido tradicionalmente dado a esse vocábulo, está prestes a desaparecer
em nossos dias. E talvez já tenha desaparecido discretamente esvaziada de
conteúdo, tendo este sido substituído por outro, que desnatura o conteúdo que
ela teve”. O autor discorre acerca da banalização da cultura nos dias de hoje,
modificando o caráter intelectual e rebuscado; com isso, surgem problemas
sérios de qualidade, ou seja, a cultura de elite permanece como minoritária e a
cultura “popular”, em sua maior parte, se deteriora pela decadência de conteúdo
qualificado, ou seja, assume um caráter “light” e de mero entretenimento.
HELLER (1989), em seu nobre trabalho sobre a estrutura da vida
cotidiana, assevera que “o homem já nasce inserido em sua cotidianidade”.
Em outras palavras: que, desde o primeiro grupo, a família, recebe uma carga
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valorativa de influências que se refletepor meiode componentes simbólicos do
comportamento humano, tais como a língua, a religião, os hábitos de vida e as
convenções; logo, aprende uma cultural de seu grupo de vivência. Seguindo
com a autora, o amadurecimento do homem dá-se quando este adquire todas as
habilidades imprescindíveis para a vida cotidiana em sociedade. O homem deve
ser enraizado em sua cultura para que possa conviver com outros indivíduos
supostamente de culturas divergentes, esse choque cultural pode acontecer
quando entre esses indivíduos não reina as mesmas convicções, já que os
valores fortalecem a convivência cotidiana.
2.1 MEMÓRIA E SUA COLABORAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CULTURAL
A memória também é de suma importância na construção cultural de
um povo. “A cotidianidade começa sempre por grupos: família, na escola e em
pequenas comunidades” (HELLER, 1989). Prosseguindo com a autora, a fé e
a confiança desempenham, na vida cotidiana, nas demais esferas da vida, valor
para formação desses grupos. Essas duas esferas são, assim, características dos
pioneiros do ensino superior em Araguaína/TO.
Os papéis sociais são resultados de numerosos fatores da vida
cotidiana, podendo se destacar como o principal deles a mimese. O homem
é capaz de imitar tanto os momentos como as funções isoladas, assimilando
os papéis, quando a mimese desempenha substancial função (HELLER,1989).
Dessa forma, muitas pessoas moldam seus comportamentos em relação ao tema
de pesquisa desse projeto como verdades prontas e acabadas.
Segundo Chauí (2000), a memória é uma evocação do passado; é
a capacidade humana para reter e guardar o tempo que se foi salvando-o da
perda total. A lembrança conserva aquilo que se foi e não retornará jamais.
A memória é uma atualização do passado ou a presentificação do passado e
é, também, registro do presente para que permaneça como lembrança. Alguns
estudiosos julgam a memória como puro fato biológico, entretanto, essa teoria
não se sustenta; se a memória fosse fato biológico, não existiriam lembranças
nem esquecimentos, já que este é automático e aquele é a seleção que
fazemos do que queremos lembrar.
Chauí (2000), citando Proust,aduz que a memória é a garantia de
nossa própria identidade, épodermos dizer “eu” reunindo tudo o que fomos e
fizemos a tudo que somos e fazemos. Assim, a memória está diretamente ligada
ao desenvolvimento do homem como ser social.
Como consciência da diferença temporal, passado, presente e futuro,
a memória é uma forma de percepção interna chamada introspecção, cujo
objeto é interior ao sujeito do conhecimento: as coisas passadas lembradas,
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o próprio passado do sujeito e o passado relatado ou registrado por outros
em narrativas orais e escritas. Além dessa dimensão pessoal e introspectiva
(interior) da memória,necessário mencionar sua dimensão coletiva ou social,
isto é, a memória objetiva gravada nos monumentos, documentos e relatos da
história de uma sociedade.
A memória, conforme Bergson, referendado por Chauí (2000),
se distingue em dois tipos: a memória-hábito e a memória pura ou memória
propriamente dita. A memória-hábito é um automatismo psíquico que
adquirimos pela repetição contínua de alguma coisa. A memória é uma simples
fixação mental conseguida à força de repetir a mesma coisa. Todos os gestos e
palavras são realizados por nós quase sem pensarmos neles ou, até mesmo, sem
pensarmos neles. O automatismo psíquico se torna um automatismo corporal.
A memória pura ou a memória propriamente dita é aquela que não precisa da
repetição para conservar uma lembrança. Pelo contrário, é aquela que guarda
alguma coisa, fato ou palavra única e mantida por nós por seu significado
especial afetivo, valorativo ou de conhecimento.
É por isso que guardamos na memória aquilo que possui maior
significação ou maior impacto em nossas vidas, mesmo que seja um
momento fugaz, curtíssimo e que jamais se repetiu ou se repetirá. A
memória pura é um fluxo temporal interior.
2.2 ANÁLISE DA CULTURA E MEMÓRIA NO ENSINO SUPERIOR DE ARAGUAÍNA
É importante analisar a presença da cultura e memória na
identidade do ensino superior de Araguaína. Nota-se que tais conceitos
foram construídos ao longo do tempo por mitos. Mito é palavra grega e
significa contar, narrar algo para alguém que reconhece o proferidor do discurso
como autoridade sobre aquilo que foi dito. Assim, Homero (“Ilíada” e “Odisseia”)
e Hesíodo (“Teogonia” e “Dos trabalhos e dos Dias”) eram considerados os
educadores da Hélade (como se chamava a Grécia) por excelência, bem como
os rapsodos (uma espécie de ator, cantor, recitador) eram tidos como portadores
de uma verdade fundamental sobre a origem do universo, das leis, etc., por
reproduzirem as narrativas contidas nas obras daqueles autores.
Foi somente a partir de determinadas condições (navegações, uso e
invenção do calendário e da moeda, a criação da democracia que preconizava
o uso da palavra, bem como a publicidade das leis, etc.) que o modelo mítico
foi sendo questionado e substituído por uma forma de pensar que exigia outros
critérios para a confecção de argumentos.
O homem tem uma grande necessidade de explicar tudo que está à
sua volta, com isso, o mito apresenta-se no tema em tela como uma forma de
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enaltecer a história do município e acrescentar fatos que não são verdadeiros
historicamente, uma forma também de chamar atenção do Brasil para os
“atrativos” da cidade.
Essas “verdades” podem se disseminar entre os grupos e até para a
sociedade em geral, quando essa transmissão de um pensamento fantasioso
faz com que toda uma sociedade adote como “verdade”, mesmo não o sendo
necessariamente, e é isso que acontece em relação ao ensino superior na cidade, o
status de “polo universitário” proporcionou o reconhecimento da cidade perante
as demais circunvizinhas e até de lugares de outras regiões; esse aumento da
população acadêmica, vinda boa parte de outras cidades, dá-se pelo atrativo de
se estudar em uma cidade “polo universitário”. Vale ressaltar que boa parte dos
docentes e discentes acredita que a cidade o seja, sob o argumento da quantidade
de cursos e variedade de cursos. É certo e inquestionável que tal qualificação
traz inúmeros benefícios para o comércio local, como o aumento do setor
imobiliário, o aumento de lugares de lazer, uma vez que, há tempos, não existia
locais que ofereciam comida japonesa, chinesa, fastfood, chimarrão, o que já
acontece hoje, isso demonstra a mistura de culturas e tradições na cidade em
decorrência da educação superior, ou seja, trouxe desenvolvimento e progresso
para a cidade. Entretanto, pouco foi o desenvolvimento na cultura de “elite”
para uma cultura qualificada, como expôs Llosa (2013) anteriormente, uma
vez que não há oferecimento de uma cultura mais rebuscada e variada como
teatro, balé ou, até mesmo, não há público para uma cultura que não seja a do
entretenimento eventual e popular.
3. MEMÓRIA COLETIVA 							
Para melhor compreensão do tema em apreço, é preciso o estudo da
memória coletiva e sua influência da construção de ideias e fatos a respeito do
ensino superior. Em consonância com os pensamentos de Halbwachs (2006),
é possível afirmar que existem dois tipos de memória, aquela individual e
aquela de um grupo, ou seja, da coletividade. Não raro, ao relatarmos histórias,
precisamos recorrer a testemunhos e o primeiro é a experiência individual que
se aloja nos relatoscontados por outros indivíduos sem, necessariamente, ter-se
vivido aquela situação; com essa necessidade de relatos coletivos, a memória e
a opinião podem ser formadas por meio de experiências alheias.
Não há possibilidade de separar ambas, uma vez que se completam.
Em outras ocasiões somos lembrados de situações que vivemos, por exemplo,
quando éramos crianças, eventos que não estão mais em nossas lembranças,
mas que nos fazem objeto da memória de outrem, possibilitando o resgate da
nossa própria historia. É de suma entender que não estamos sós e precisamos
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constantemente de outras pessoas para nos encontrar no tempo e no espaço; o
autor outrora citado que afirma “[...] esquecer um período de vida é perder o
contato com os que nos rodeavam”.
Assim, se pode contextualizar para a região estudada e sua problemática
do ensino superior entre os docentes e discentes a existência de uma memória
construída via relatos verbais e, por isso, fragilizados. Observa-se que
essa transmissão histórica sofre abalos e hipérboles, já que algumas dessas
pessoas que afirmam, por exemplo, que Araguaína é polo universitário não
possui embasamento teórico, apenas um “disse me disse” que acarreta uma
construção equivocada na memória. Há também a falta de identidade
cultural, os vários títulos recebidos pela cidade não se sustentam com
um olhar observador que constata a necessidade de desenvolvimento
e melhorias, tanto cultural, como estrutural da cidade, para que possa
realmente ter uma identidade e uma construção histórica sólida.
4. AUSÊNCIA DE MECANISMO DE MEMÓRIA NA CONSTRUÇÃO DA HISTÓRIA
DO ENSINO SUPERIOR EM ARAGUAÍNA
Documentar acontecimentos é um modo de resguardar nossas
memórias do esquecimento. Na cidade de Araguaína não é possível encontrar
registros contínuos da história do ensino superior, como livros, artigos, o
que se encontra são apenas registros de fatos isolados e efêmeros. O futuro
da humanidade é o primeiro dever do comportamento coletivo, ou seja, não é
possível ter um futuro seguro, com história confiável se os seus registros são
escassos, a coletividade e seus modos de vida ficam também ameaçados por esse
“esquecimento documental”, faltando-lhes um ponto de referência histórica.
Cabe ressaltar a importância dos avanços tecnológicos e o fácil alcance
aos dispositivos eletrônicos; as memórias e registros são feitos de maneira mais
rápidas, mas, infelizmente, podem ser descartados e esquecidos na mesma
velocidade com que são colhidos, não são registros efetivos de fatos históricos,
uma forma de visualizar tal feito é por meio dos registros orais sobre o ensino
superior na cidade, tais alegações não chegam a um denominador comum, são
transmitidas de maneiras diversas, dificultando um registro unitário e concreto.
5. COMPARAÇÃO ENTRE ARAGUAÍNA E MONTES CLAROS
Usando o método comparativo, é possível afirmar que Araguaína
não pode ser considerada polo universitário, haja vista que a cidade de Montes
Claros, declaradamente polo universitário, tem uma estrutura e uma dinâmica
superiores à da cidade tocantinense em apreço.
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A referida cidade mineirasituada no Norte de Minas Gerais, segundo
dados de suaprópria prefeitura, tem população de cerca de 400 mil habitantes.
De economia diversificada, possui entre suas várias atividades um setor
comercial movimentado que abastece grande parte das cidades e proporciona
muitas opções de compras em todos os demais setores.
Nos últimos anos, a cidade de Montes Claros se transformou em
um significativo polo universitário que atrai estudantes de várias partes do
país. Conta com 13 instituições de ensino superior particulares e o campus da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e da Universidade Estadual de
Montes Claros (UNIMONTES) que, juntos, oferecem 50 cursos de graduação,
além de pós-graduação e mestrado, albergando 30 mil universitários.
Já Araguaína, conforme Gaspar (2011), é a segunda maior do
estado, com população estimada em 170.183 mil habitantes, encontra-se
numa posição (ou situação) classificada na tradicional literatura geográfica
como de entroncamento rodoviário e, recentemente, ferroviário, o que lhe deu
a possibilidade de assumir um importante papel de eixo de circulação, cujas
principais atividades são agricultura, pecuária, podendo ser considerada polo
logístico devido à referência comercial que possui, tanto no campo imobiliário
quanto alimentício. A referida cidade do Tocantins possui três instituições de
ensino superior, privadas e presenciais, são elas: ITPAC (Instituto Tocantinense
Presidente Antonio Carlos), FACDO (Faculdade Católica Dom Orione) e FACIT
(Faculdade de Ciências do Tocantins) e um campus da UFT (Universidade
Federal do Tocantins), também algumas instituições tele presenciais. Os cursos
ofertados, em sua maioria, abrangem a área da saúde, não se encontrando na
cidade oferta de cursos como sociologia, filosofia, por exemplo, ou seja, um dos
critérios para ser reconhecida como polo universitário é o atendimento a todas
as demandas, o que não ocorre em Araguaína.
George Pierre (1983), ratificado por Gaspar (2011), assevera que a
posição ou situação urbana pode ser definida como a localização da cidade em
função de fatos naturais susceptíveis, no passado ou no presente, de influírem no
seu desenvolvimento que, por sua vez, está vinculada à facilidade de expansão
deste local. De acordo com esta definição, a situação geográfica na qual se
encontra Araguaína é uma posição privilegiada. Esta condição de cruzamento
rodoviário será fundamental em toda a evolução da cidade e região. Por sua vez,
o seu sítio, isto é, o quadro topográfico em que se enraizou a cidade, faz parte de
uma conformação relativamente suave (à margem direita do rio Lontra), o que
facilitou a ocupação do solo na implantação de lotes residenciais.
Associado ao seu sítio urbano, Araguaína apresenta uma planta
urbana constituída predominantemente sob a forma quadriculada ou planta
xadrez, dado o caráter ortogonal; ele está presente nos espaços construídos, em
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relação ao alinhamento das vias de circulação; embora não apresentem uma
total simetria. Esta configuração deve-se, entre outros, ao fato de Araguaína
não ser cidade criada artificialmente, isto é, planejada, e, sim, ser o resultado
de um crescimento espontâneo e que, hoje, evidencia-se como um novo padrão
residencial, provavelmente resultante dos serviços que oferece, entre eles, saúde
e educação superior.
Pode-se verificar que, diferente do que se pensa, Araguaína não
permite ser considerada como polo universitário, já que a cidade ainda não
atende, de maneira absoluta, às demandas; os cursos oferecidos, em sua maior
parte, são de licenciaturas e outros de graduação, sendo que estes são
mais concentrados na área da saúde, faltando cursos que atendam a
outras áreas, e essa carência faz com que os nativos se desloquem a outras
cidades ou estados em busca desses cursos ausentes na cidade,fazendo com que
não possua, no momento, estrutura de polo universitário, mas isso será viável
para o futuro, haja vista, a rapidez com que esse mercado vem evoluindo.
6. ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE OS SUJEITOS DOCENTES E DISCENTES
Cabe analisar os sujeitos docentes e discentes, já que esta cidade atrai
um grande número de pessoas em busca de uma boa classificação e um bom
emprego, assim, acadêmicos e professores de todas as partes dos pais são
atraídas, em sua maior parte pela oferta do curso de medicina, e, assim, a cidade
torna-se miscigenada, pela mistura de costumes, sotaques, o que, de forma
artificial, é bom para o desenvolvimento da cidade que ganha riquezas culturais
e enriquece sua própria história.
Por outro lado, por ser uma cidade considerada de médio porte,
Araguaína, mesmo estando em crescente desenvolvimento, é vista com
“menosprezo” por quem vem de cidades maiores e buscam neste lugar apenas
uma forma de “ganhar a vida”; essa mão de obra de fora traz conhecimentos
importantes para os nativos, porém isso é algo limitado, temporário, logo que
aparecem oportunidades melhores esses profissionais abandonam a cidade até
mesmo por não se adaptarem com o clima, a cultura e decorre o déficit de
pessoas qualificadas, já que os profissionais locais não são tratados com
a devida valorização.
No que diz respeito ao corpo docente da cidade, 95,0% exercem suas
atividades em apenas uma instituição; no que diz respeito à naturalidade,
confirma-se o que vem sendo exposto, uma vez que, nas particulares, 89,0%
dos profissionais vieram de outras regiões e a remuneração foi o principal
atrativo para estes. Concernente, à parte,à naturalidade dos profissionais da
UFT, todos os entrevistados neste ensaio são de outras regiões e chegaram por
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meio de concurso público; a idade deles é igual ou superior a trinta anos; tanto
da instituição pública quanto da privada, afirmam que a cotidianidade implicou
mudanças culturais, principalmente pela carência na oferta de atividades de lazer
e cultura diversificada. E sobre a crença de que Araguaína é polo universitário
os dados comprovam que, entre os docentes, a resposta é positiva, uma vez
que 74,0 % afirmam isso, e é fundada em observação superficial, como, por
exemplo, o número de IES que a cidade possui.
O mesmo acontece com os acadêmicos que saem de suas cidades
captam todos os conhecimentos possíveis que Araguaína oferece, porém, ao
terminarem a graduação, esses conhecimentos não são usados em benefício do
local, demonstrando a rotatividade da mão de obra na cidade, já que 60,0%
dessas pessoas retornam às suas cidades, ou seja, a memória e a história foram
construídas e transmitidaspor meio de fatos sem solidez e veracidade. Sobre os
discentes, é indispensávelconsiderar que, no que diz respeito aos movimentos
estudantis, religiosos e ligas acadêmicas, que boa parte veio de outras.
A naturalidade dos estudantes de outros Estados corresponde a 49,3%.
E sobre o título de polo universitário, 80,0% dos discentes afirmam que a cidade
é polo universitário, mas, em contrapartida, uma das maiores reclamações
constatadas está na falta de infraestrutura, ponto que parece divergente, tendo
em vista que a principal característica de polo universitário é a qualidade na
infraestrutura e cursos que alcancem todas as áreas de conhecimento; tais
alegações representam que, numericamente, Araguaína realmente atrai muitas
pessoas, porém após a conclusão do curso, ou passado certo tempo de carreira,
no caso dos docentes, ambas retornam para as suas cidades de origem ou vão
para outras cidades, isso demonstra que a cidade é usufruída de forma transitória,
uma vez que não há total retenção da mão de obra qualificada.
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Araguaína é, portanto, uma cidade em constante desenvolvimento,
que passa por mistura de culturas devidoà diversidade de pessoas de variadas
regiões que procuram os serviços educacionais locais, de tal forma que outras
estruturas culturais se organizam na cidade. Levando em consideração a falta
de identidade cultural própria, percebe-se que, ao atender essas demandas, a
cidade tornou-se um embaralhado de histórias esparsas e sem fundamentação
teórica, possibilitando sua fragilidade cultural.
Sua memória vem sendo construída por meio de um legado de
“polouniversitário”, que também apresenta arcabouço fantasioso; embora traga
benefícios econômicos à cidade, não oferece, até o momento, um conteúdo
histórico, tampouco mudanças significativas na cultura nem a formação de uma
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tradição duradoura. Essa construção do senso comum tornou possível maior
visibilidade da cidade, que pode ser considerada polo logístico, devido ao seu
crescimento nas áreas imobiliárias, comércio e alimentícia.
A cidade recebe pessoas devido às boas instituições educacionais, mas
isso não é o suficiente para receber a denominação de “polo universitário”. Para
tanto, muitos passos precisam ser dados, como a valorização dos profissionais,
então a cidade terá, naturalmente, melhores professores e estudantes que serão
capazes de reter conhecimentos e aplicá-los em benefício da própria cidade,
a ampliação das estruturas educacionais e a oferta de mais cursos de áreas
variadas do saber; o oferecimento de atividades de lazer e culturais que atendam
a públicos mais “refinados”, proporcionando o crescimento cultural da cidade,
levando em consideração seu potencial cultural.
Com isso, pode-se afirmar que as memórias, bem como a cultura,
foram instituídas por relatos orais que se perderam no tempo ou foram
acrescentados nesse percurso, por meio da memória coletiva que conduz em
seu bojo a fragilizada história do ensino superior em Araguaína e a confusão
de informações, uma vez que, sobre o tema em tela, não há um arcabouço
documental permanente que tenha registrado as modificações no rumo
da educação superior na cidade.
Vale ressaltar que não é impossível que Araguaína torne-se,
efetivamente, um polo universitário e uma potência nacional no ensino
superior. Portanto, cabem investimentos em estruturas e incentivos para novas
instituições, tanto públicas quanto privadas, a melhor valorização do profissional
e atrativos suficientes que façam com que os recém-formados revertam seus
conhecimentos em benefício de Araguaína.
É necessária a criação de uma política comum e harmoniosa
nas instituições superiores na formação de docentes nativos, tornando-os
mais valorizados. No caso das instituições privadas, é preciso desenvolver o
fórum permanente de discussões sobre ensino superior, como uma forma de
aproximar as IES (instituições de ensino superior), diminuindo a concorrência
entres as mesmas, reconhecendo-se como entes importantes para o avanço
no ensino superior da cidade e para o real diagnóstico da situação que este se
encontra; já pessoas de outras cidades também se beneficiam com a
oferta de graduação e pós-graduação. Será possível, ainda, a criação do
comitê de ética na pesquisa de forma democrática, melhorando a capacidade
dos profissionais no mercado de trabalho, disponibilizando uma formação
diferenciada; é de suma, também, a criação de mecanismos que possam servir
de auxílio aos egressos nos seus inícios de carreiras.
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SEGUNDA PARTE
PRESENÇA DO PENSAMENTO HUMANISTA NAS CRENÇAS
O ESTADO LAICO E O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA COLABORAÇÃO
ENTRE O ESTADO E AS CONFISSÕES RELIGIOSAS
1. INTRODUÇÃO

Marcelo Sampaio Soares de Azevedo231

Nos últimos anos, assiste-se, com frequência, a acalorados debates
sobre a conformação laica do Estado e do Direito no Brasil, discutindo-se
acerca da presença da religião no espaço público e da sujeição das confissões
religiosas ao ordenamento jurídico estatal, não raras vezes com um enfoque
equivocado que procura impor um muro intransponível separando a dimensão
espiritual da esfera secular. De início, é preciso lembrar que a expressão
Estado laico não consta do texto da Constituição Federal e que, portanto, o
conceito é construção doutrinária que se atém aos limites postos nas normas
constitucionais, bem como nos contornos dados pela edificação histórica. A
história do Ocidente, particularmente a partir do advento do Cristianismo,
pode ser contada segundo o fio condutor das relações entre uma ordem secular,
que abrange os aspectos materiais e terrenos da vida das pessoas e das
comunidades, e, de outro lado,desde uma ordem espiritual, referida à dimensão
religiosa das pessoas e das comunidades, que projeta o ser humano para o
transcendente. Nossa atual Constituição procura disciplinar as relações entre
os entes estatais e as confissões religiosas, tratando-os como distintos, mas não
como completamente separados, e o faz de forma mais direta no art. 19, I, no
qual estabelece as vedações à atuação dos entes políticos no universo próprio
da religião e, ao final deste dispositivo, prevê o princípio da colaboração entre
Estado e Igreja que se aborda neste texto.
2. A RELEVÂNCIA DA DIMENSÃO RELIGIOSA NA CARTA MAGNA
Ao traçar os parâmetros do modelo de relação que vigora no país
entre o Estado e a Religião, entre a ordem secular e a ordem espiritual, a
Constituição Federal, no art. 19, I, determina uma série de proibições impostas
aos entes políticos no que tange ao universo religioso e,na conclusão do
Mestre e Doutorando em Direito pela PUC/SP. Professor Titular de Introdução ao Estudo do
Direito e História do Direito na Faculdade de Direito de Sorocaba. E-mail: marcelossazevedo@
gmail.com.
231
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dispositivo,presume uma única exceção a estas vedações, qual seja a da
colaboração de interesse público entre os diversos entes. No que alcança o
dispositivo constitucional que mais diretamente conforma as relações do Estado
com as confissões religiosas, a dicção é a seguinte:
Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencionálos, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com
eles ou seus representantes relações de dependência ou
aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de
interesse público;
Adverte-seque o dispositivo traz uma vedação e que esta se dirige
aos entes políticos, ao Estado, e que o comando é claro ao impor uma
abstenção, um comportamento omissivo genérico, ao que Jónatas Machado
agrega: “Ele [Estado] encontra-se subordinado a obrigações negativas,
de abstenção, cabendo-lhe criar um perímetro de autonomia, segurança
e imunidade em torno da liberdade de consciência, de religião e de culto
dos indivíduos e das comunidades”232. Na sequência, são especificadas as
condutas vedadas aos entes estatais:
a) estabelecer: entes estatais não podem criar igrejas, instituir cultos,
obrigar a adesão à doutrina ou prática religiosa, já que a dimensão espiritual
ultrapassa a esfera do Estado e este, portanto, não tem competência para atuar
no campo religioso;
b) subvencioná-los: Estado não pode bancar as confissões religiosas,
prover recursos para sustentar entidades religiosas, e a imunidade tributária
prevista na própria Constituição Federal não configura subvenção, mas
reconhecimento da relevância da dimensão espiritual;
c) embaraçar-lhes o funcionamento: entes estatais não podem
dificultar o funcionamento das confissões religiosas, impedir as práticas,
públicas ou privadas, daqueles que professam uma crença;
d) manter relações de dependência ou aliança com a religião,
ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público: entes estatais e
confissões religiosas não são dependentes uns dos outros, pois atuam em esferas
distintas, mas devem colaborar para o bem comum. Aqui, a ressalva é que dá a
MACHADO, Jónatas E. M. Estado Constitucional e Neutralidade Religiosa. Entre o teísmo e o
(neo)ateísmo,Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013, p. 144.
232
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tônica, pois o que se busca é a parceria, a colaboração entre as duas dimensões,
o que é perfeitamente lógico na medida da unidade da pessoa humana, ao
mesmo tempo sujeito de direito na esfera política e portador de uma dimensão
espiritual que a projeta para o transcendente. Esta busca pela cooperação entre
a esfera secular e a espiritual reflete-se no corpo da Constituição com diversos
preceitos direcionados a, por um lado, cingir o campo próprio de cada ordem e,
em contrapartida, impondo a colaboração entre as duas ordens.
A Carta atual não faz qualquer menção direta à Igreja Católica nem
aborda, expressamente, as relações diplomáticas com a Santa Sé, nos termos
postos nas constituições anteriores, porém trata, abundantemente, do tema
da religião e garante, logo no início do art. 5º, a liberdade religiosa: “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”.
Nos limites deste estudo, interessa frisar que, na ótica do catolicismo,
reconhecer uma esfera espiritual que ultrapassa sua própria natureza implica,
para o Estado, admitir, também, uma irrestrita liberdade religiosa no espaço
público; liberdade de crer e professar uma doutrina absolutamente imune
a qualquer ingerência estatal; liberdade de manifestar publicamente suas
crenças, independentemente de qualquer autorização ou anuência por parte
das autoridades estatais, ao menos no que diz respeito ao conteúdo da doutrina
professada; liberdade de emitir juízos morais e valorações acerca do exercício
do poder temporal; liberdade e absoluta independência de se auto-organizar;
enfim, para a Igreja Católica, liberdade com vistas a realizar o que recebeu por
mandato divino que é praticar a caridade, administrar os sacramentos e ir ao
mundo inteiro e pregar o Evangelho a toda criatura.
Além disso, ainda no artigo 5º, há vários dispositivos que tratam
do tema, nos quais a Constituição Federal reconhece, prestigia e protege a
dimensão espiritual: “IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado
o anonimato; 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”.
Em outras paragens, a Carta Magna segue pela mesma senda, como
quando concede imunidade tributária às igrejas (art. 150) ou quando institui
o ensino religioso obrigatório (para o Estado, porém facultativo para os
alunos) para as escolas públicas do ciclo fundamental (art. 210). Ademais, a
Constituição reforça a importância do ensino religioso e o valor que a dimensão
espiritual assume para a formação integral da pessoa, quando obriga os entes
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públicos a destinarem recursos às escolas confessionais (art. 213) ou quando, no
âmbito da família, esteio da vida social, mais uma vez, reconhece a dimensão
espiritual como indispensável à construção de uma comunidade política sadia,
ao proclamar que o casamento religioso produz efeitos na esfera civil (art. 226).
O que este conjunto de preceitos constitucionais revela, para além da
simples constatação da religião como uma realidade, a qual não se pode negar
existência, é o reconhecimento político da dimensão espiritual e a importância
da religião na formação integral da pessoa humana e na construção de uma
sociedade sadia e coesa.
3. O PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO NA ÓTICA DO CATOLICISMO
O tema das relações com a ordem secular não é novo no itinerário
percorrido pela Igreja nos últimos dois mil anos e passou à linha de frente
das preocupações do magistério católico, especialmente, após a conversão do
Imperador Constantino e a concessão da liberdade de culto aos cristãos, a partir
do século IV, após três séculos de violenta perseguição por parte do Império.
Desde então, a doutrina católica se debruça sobre o tema e elaborou, nestes
séculos, uma profunda reflexão que se acentuou nos últimos 150 anos e acabou
por configurar um corpo teórico do qual nos ocuparemos apenas na parte que
trata da necessária cooperação entre Estado e Igreja, de forma a clarear nossa
compreensão sobre o tema.
Já vimos que a Constituição Federal de 1988 insere a ideia de
cooperação entre os princípios norteadores que regem as relações do Estado com
a Religião; resta-nos tratar dos fundamentos deste princípio sob a perspectiva
católica e, para tanto, vamos utilizar as reflexões do filósofo francês Jacques
Maritain, renomado pensador católico do século passado que não apenas
contribuiu, de modo determinante, para a formulação de uma Filosofia Política
de índole cristã, como também foi um dos mais importantes formuladores das
teses acerca dos direitos humanos e da dignidade da pessoa humana no pósguerra, tendo contribuído, decisivamente, para a elaboração da Declaração
Universal dos Direitos Humanos da ONU.
Em “O Homem e o Estado”, livro de 1951 que encerra uma visão
já bem maturada de um filósofo que se debruçou longamente sobre o tema,
Maritain apresenta três princípios que regem as relações entre o Estado e
a Igreja, dos quais o terceiro é o que impõe a necessária cooperação entre
a Igreja e o Estado e o corpo político. As ordens espiritual e temporal são
distintas e perseguem fins diversos, mas não são absolutamente estanques nem
podem viver em completo isolamento, dada a relação entre o corpo político e a
pessoa humana, concomitantemente membro desse corpo político e superior a
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ele, na medida em que está marcada pela dimensão espiritual e voltada a destino
supratemporal. A união com seus semelhantes, seja na esfera doméstica seja
na civil, é a única forma capaz de fornecer ao homem aquilo que é necessário
para levá-lo à perfeição da existência; o homem tem uma natureza gregária que
o faz viver em sociedade, pois, no isolamento, não consegue alcançar o que é
necessário e útil à vida, uma vida plena que o encaminhe à perfeição do espírito
e do coração. O homem integra, assim, duas ordens distintas que não podem
viver como se estivessem em face de um abismo intransponível, uma vez que é,
concomitantemente, membro do corpo político e da Igreja, se a ela livremente
aderiu, e “[...] uma divisão absoluta entre essas duas sociedades seria o mesmo
que cortar a pessoa humana em duas partes”233.
Maritain vai desenvolver ideias já lançadas pelo magistério católico
e reforçadas, desde o fim do século XIX, que sustentam a existência de duas
ordens distintas, ambas soberanas em seu próprio campo, e que exercem
autoridade sobre a mesma pessoa humana, como a Encíclica Immortale Dei do
Papa Leão XIII de 1885:
19. Deus dividiu, pois, o governo do gênero humano
entre dois poderes: o poder eclesiástico e o poder civil;
aquele preposto às coisas divinas, este às coisas humanas.
Cada uma delas no seu gênero é soberana; cada uma
está encerrada em limites perfeitamente determinados,
e traçados em conformidade com a sua natureza e com
o seu fim especial. Há, pois, como que uma esfera
circunscrita em que cada uma exerce a sua ação “iure
proprio”. Todavia, exercendo-se a autoridade delas sobre
os mesmos súditos, pode suceder que uma só e mesma
coisa, posto que a título diferente, mas, no entanto, uma
só e mesma coisa, incida na jurisdição e no juízo de um
e de outro poder.234 (grifo nosso)
As questões afetas a ambas as dimensões são, por vezes, chamadas
de questões de direito misto, na mesma Encíclica, indicando a necessidade de
colaboração, por parte das duas jurisdições na consecução de um mesmo objetivo:
44. [...] Nas questões do direito misto, é plenamente
conforme à natureza, bem como aos desígnios de Deus,
233
234

MARITAIN, Jacques. O Homem e o Estado, 1966, p. 151.
Papa Leão XIII, Encíclica ImmortaleDei, n. 19.
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não separar um poder do outro, e ainda menos pô-los em
luta, mas sim estabelecer entre eles essa concórdia que
está em harmonia com os atributos especiais por cada
sociedade recebidos da sua natureza.235 (grifo nosso)
O mesmo ensinamento é retomado pelo Concílio Vaticano II, na
segunda metade do século XX, especialmente na Constituição Pastoral
Gaudium et Spes sobre a Igreja no mundo atual,que sublinha a necessária e
sadia cooperação entre Igreja e corpo político, um e outro servindo à mesma
pessoa humana:
76. [...] No domínio próprio de cada uma, comunidade
política e Igreja são independentes e autônomas. Mas,
embora por títulos diversos, ambas servem a vocação
pessoal e social dos mesmos homens. E tanto mais
eficazmente exercitarão este serviço para bem de todos,
quanto melhor cultivarem entre si uma sã cooperação,
tendo igualmente em conta as circunstâncias de lugar
e tempo. Porque o homem não se limita à ordem
temporal somente; vivendo na história humana,
fundada sobre o amor do Redentor, ela contribui
para que se difundam mais amplamente, nas nações
e entre as nações, a justiça e a caridade. Pregando a
verdade evangélica e iluminando com a sua doutrina e
o testemunho dos cristãos todos os campos da atividade
humana, ela respeita e promove também a liberdade e
responsabilidade política dos cidadãos.236
No Magistério católico, a necessária cooperação entre as duas ordens
na modernidade não decorre da existência de um único corpo político-religioso,
como aquele que vigorou na cidade sacral medieval, mas é consequência da
unidade da pessoa humana, membro de ambas as ordens. Sendo assim, a unidade
política não decorre da partilha de uma mesma confissão religiosa e todos os
membros do corpo político devem compartilhar do mesmo bem comum temporal,
e trabalhar por ele. Desta premissa decorrem consequências importantes:
1) um corpo político autônomo em seu próprio campo não é o braço secular da
Igreja; 2) todos os membros do corpo político são iguais quanto às crenças que
235
236

Ibidem, n. 44.
Concílio Vaticano II, Constituição Pastoral Gaudium et Spes sobre a Igreja no mundo atual, n. 76.
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professam; 3) a liberdade da consciência individual, tanto em relação ao Estado
quanto em face das confissões religiosas, uma vez que “[...] nada põe mais em
perigo tanto o bem comum da cidade terrena como os interesses supratemporais
da verdade nos espíritos humanos, do que o enfraquecimento e a desintegração
das fontes íntimas da consciência”237.
Quando vai analisar a aplicação dos princípios imutáveis aos
acontecimentos históricos, Maritain apresenta três aspectos capitais relativos
à cooperação entre a Igreja e o corpo político: o primeiro refere-se à forma
mais geral e indireta de assistência mútua entre as distintas ordens; o segundo
está diretamente ligado ao Estado e diz respeito ao reconhecimento público da
dimensão espiritual; e o terceiro ocupa-se das formas específicas de auxílio
mútuo entre a Igreja e o corpo político.
Quanto às formas específicas de mútua cooperação, Maritain
principia por distinguir a pessoa da Igreja de seu pessoal, afirmando que nem
um nem outro devem gozar de privilégios mediante o princípio da igualdade,
sob pena de se comprometer sua própria missão espiritual. Nas modernas
sociedades democráticas, este princípio fundamental aplica-se não a entidades
abstratas como a verdade ou o erro, mas a sujeitos de direito que são pessoas
humanas, individual ou coletivamente, consideradas. A consequência disso
transparece na aplicação do aludido princípio a cidadãos que são membros do
corpo político, mas que professam distintos credos. Isto vale, inclusive, para os
católicos, lembra Maritain, pois a Igreja penetra no corpo político por meio de
cidadãos que são seus membros, e a perspectiva destes cidadãos que compõem
o corpo político é a de que o Estado fixará a sua posição “[...] em relação ao
status jurídico da Igreja, dentro da esfera temporal e em relação ao bem comum
temporal”238. Dessa forma, a sociedade política pode compreender
[...] que a própria Igreja não participa da sociedade
política, mas está acima dela. E nessas condições
reconheceria a personalidade jurídica da Igreja, tanto
quanto a sua autoridade espiritual no governo dos seus
membros dentro dos limites de sua jurisdição espiritual,
e com ela se entenderia como uma sociedade perfeita
e perfeitamente independente, com a qual a sociedade
política estabeleceria convênios e com cuja autoridade
suprema manteria relações diplomáticas.239
237
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MARITAIN, Jacques. O Homem e o Estado, 1966, p. 158.
Ibidem, p. 173.
Ibidem, p. 173.
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O Estado brasileiro, de fato, reconhece a personalidade da Igreja e
sua autoridade na esfera espiritual, com ela se entende, como uma sociedade
perfeitamente independente e soberana, e mantém relações, inclusive de caráter
diplomático, com a Santa Sé, suprema autoridade da Igreja. É o caso do recente
Tratado Brasil-Santa Sé, no preâmbulo do qual está consignado que Estado e
Igreja são soberanos de ordens distintas, dotados de autonomia e independência,
e colaboram tendo em vista o bem comum da comunidade: “Afirmando que
as Altas Partes Contratantes são, cada uma na própria ordem, autônomas,
independentes e soberanas e cooperam para a construção de uma sociedade
mais justa, pacífica e fraterna;” (grifos nossos).
Há um depoimento de cunho pessoal que exemplifica bem a
concepção que Maritain tinha acerca das relações do Estado e do corpo político
com a Igreja. Recorde-se que ele viveu boa parte da sua existência adulta nos
Estados Unidos, lecionando em algumas das principais universidades do país,
e via a experiência americana com olhos mais otimistas do que distinguiana
história europeia. Dizia ele que, na Europa, houve períodos de isolamento
quase completo com resultados funestos, consequência de mal-entendidos e de
lutas seculares. Já nos Estados Unidos, houve distinção formal e cooperação de
fato, realidade que Maritain gostaria de ver concretizada no tema das relações
Estado-Igreja em todas as nações tributárias da herança cristã. Para o filósofo, a
principal razão desta sadia concepção está assentada na Constituição americana,
fruto não apenas das ideias de Locke e do racionalismo do século XVIII, como
também do pensamento e da herança da civilização cristã. Fruindo do autêntico
sentimento religioso dos patriarcas da independência, a constituição americana
demonstra uma força vital e perene que brota de suas raízes cristãs, tendo sido
definida por Maritain enquanto“[...] um documento cristão leigo da mais alta
relevância, infiltrado pela filosofia do momento”240.
Maritain ressalta a relação entre a pessoa humana e o corpo político
e, na ótica cristã, a subordinação indireta do corpo político aos valores
supratemporais que moldam o ser humano. Na sequência, lembra uma das
lições históricas mais elementares, qual seja que o advento do Cristianismo
significou a retirada da religião das mãos do Estado, mas que isto não implicou
uma barreira intransponível entre ambos, até porque as instituições católicas e
os cristãos atuam no corpo político como consequência da unidade da pessoa
humana e da sua participação na esfera secular. Ocorre que, a despeito dessa
participação no corpo político, “[...] a Igreja na sua essência não é uma parte
e sim um todo. Ela constitui um reino absolutamente universal, que abarca
todas as partes do mundo, e existe acima do corpo político e de todo e qualquer
240

Ibidem, p. 180.
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corpo político”241.Esta primazia do espiritual deve ser interpretada com o devido
cuidado e é bom lembrar o ensinamento da própria Igreja antes de prosseguir:
no campo das coisas temporais, o corpo político é plenamente autônomo.
Segundo Maritain, a ordem natural do corpo político é a vida temporal
dos homens e o seu fim é o que ele chama de bem comum temporal, compondo,
desta forma, o reino das coisas temporais, no qual o corpo político é totalmente
autônomo. Cita em apoio à Encíclica Immortale Dei, de Leão XIII, “utraque
potestas est in suo genere, maxima” (§19), indicando a visão que o Magistério
da Igreja assume,no fim do século XIX, frente à nova realidade do Estado
nacional que se apresenta, e que vai firmar a noção da natureza intrinsecamente
laica ou secular do corpo político.
E não significa um ensinamento recente, pós Concílio Vaticano II,
mas de Encíclicas do longínquo século XIX, especialmente do Papa Leão XIII
(vgImmortale Dei, Sapientiae Christianae). O que Maritain está dizendo é
que, por sua própria natureza, que pertence estritamente à ordem natural, o
corpo político apenas se ocupa com a vida temporal dos homens e com seu bem
comum temporal e que, portanto, o Estado moderno, em sua própria ordem, não
obedece ao comando de nenhuma autoridade superior. A ordem da vida eterna,
porém, é, em si mesma, superior à ordem da vida temporal.
4. DO ESTADO LAICO
Em uma obra que já se tornou um clássico da História do Direito,
Harold J. Berman assevera que a tradição jurídica construída no Ocidente
foi edificada a partir da Reformatio do Papa Gregório VII, conhecida como
Reforma Gregoriana, Querela das Investiduras ou Revolução Papal. Berman
afirma que “[...] no Ocidente, os tempos modernos - não apenas as instituições e
valores jurídicos modernos, mas também o Estado moderno, a Igreja moderna,
a filosofia moderna, a universidade moderna, a literatura moderna e tudo o
mais que é qualificado como “moderno” - deitam as suas raízes no período de
1050-1150 e não antes dele242 (grifo nosso).Na sequência, o autor apresenta as
principais marcas do universo jurídico que se firmou no Ocidente e, dentre elas,
aduz que “[...] a característica mais marcante da Tradição Jurídica Ocidental [é]
a coexistência e a competição, na mesma comunidade, de várias jurisdições e
sistemas jurídicos. É essa pluralidade de jurisdições e sistemas jurídicos que faz
a supremacia do Direito necessária e possível. O pluralismo jurídico originouIbidem, p. 150.
BERMAN, Harold J. Direito e Revolução – A formação da Tradição Jurídica Ocidental. Trad.
Eduardo Takemi Kataoka. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2006, p. 14.
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se na distinção entre a política eclesiástica e as políticas seculares. A Igreja
declarou a sua liberdade do controle secular, a sua jurisdição exclusiva em
certas matérias e concorrente em outras”243. Em suma, para Berman, a principal
fonte da Tradição Jurídica Ocidental foi a separação, concorrência e interação
das jurisdições espiritual e secular.
Das conexões vitais e necessárias entre as duas dimensões, espiritual
e temporal, é que surge e se consolida a ideia de Estado laico que vingou no
Ocidente. Muito tempo antes da solução atualmente positivada, a tradição
formadora da nossa civilização e, portanto, também do nosso Direito, já se
debruçara sobre esta questão, construindo uma solução que é paradigmática,
até mesmo, para nações que não comungam com o esteio da fé cristã e que
prevê, em síntese, uma absoluta liberdade de crença religiosa, com o necessário
corolário da também absoluta liberdade de manifestação, seja na esfera privada,
seja no espaço público, e certa separação entre as esferas religiosa e política.
O Estado laico que o mundo ocidental procurou edificar é o Estado neutro
em matéria religiosa, cujas instituições e normas são permeáveis à dimensão
espiritual do ser humano, e que reconhece e protege a crença religiosa como
necessária à formação e florescimento integral da pessoa humana.
Diz-se que o Estado é neutro em matéria religiosa porque não professa
religião alguma, visto que o ordenamento estatal não tem por referência a
verdade religiosa, e também não proíbe religião alguma, salvo se esta desnaturarse e atentar, gravemente, contra a moralidade ou a ordem pública; contudo,
reconhece que há uma dimensão espiritual que ultrapassa a natureza própria do
Estado e que, portanto, está afeta a outra ordem. A ideia básica é que há uma
dimensão da existência humana que é propriamente secular, política, da qual os
indivíduos, necessariamente, participam como cidadãos, inclusive os cristãos,
e que é regida por instituições, normas e autoridades seculares, dimensão esta
sujeita a uma jurisdição estatal.
De outro lado, a pessoa humana contempla outra dimensão de natureza
espiritual, que a completa enquanto indivíduo e que está sujeita a outro ordenamento
distinto do estatal, uma ordem espiritual e moral supraestatal, transcendente. Este
é o campo por excelência em que opera a Igreja, que está no mundo, mas que
aponta para a transcendência deste mundo mediante a proclamação de verdades
de cujo depósito é guardiã. Assim como a Igreja peregrina pelo mundo, assim
também os cristãos participam das dimensões próprias desta vida, convivendo,
pacificamente, na comunidade política como todo cidadão e, em um mundo
pluralista, interagindo com cada cidadão seguidor de outras confissões religiosas
e, mesmo, com aqueles que não aderem a nenhuma religião.
243
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É em face destas realidades, da existência de uma ordem espiritual
própria da humanidade e da pluralidade de crenças religiosas no seio da
comunidade, que decorre o necessário reconhecimento por parte do Estado da
dimensão espiritual da pessoa e a correspondente neutralidade ante as confissões
religiosas. Esta neutralidade estatal, no entanto, não opera apenas no sentido
do reconhecimento de um campo autônomo e independente para a religião –
proclamação de uma verdade que aponta para o transcendente, além de jurisdição
soberana e instituições, práticas, doutrinas, rituais e hierarquias próprias –, mas
também no sentido de tornar o campo político permeável à visão de mundo e aos
interesses das confissões religiosas, segundo regras e procedimentos democráticos
próprios da esfera política, permeabilidade que deve ser proporcional ao particular
enraizamento histórico das confissões religiosas no seio da comunidade e
condizente às especificidades de cada religião. Isto não significa que o Estado seja
confessional, mas, sim, que a convivência pública não exclui a priori a presença
da dimensão espiritual da experiência humana.
Esta concepção de Estado laico corresponde à sadia laicidade
defendida pela Igreja Católica desde seus primórdios e, se é certo que no curso
de uma história bimilenar houve todo tipo de relacionamento conturbado com
a autoridade secular, também é certo que a Igreja nunca perdeu de vista a que
tipo de autoridade se filia, auctoritas sacrata, que representa uma verdade
divina e redentora e se compreende como um poder distinto frente aos poderes
políticos temporais e a todos os outros poderes deste mundo. A esta autoridade
sagrada a Igreja entende que não pode renunciar porque não lhe foi confiada
pelos homens, pela sociedade ou por um povo, mas por Deus, para pregar o
Evangelho, administrar os sacramentos e praticar a caridade, por meio dos
quais torna presente a ação de Cristo neste mundo. Nas agudas palavras de
Bento XVI: “[...] com o seu anúncio, Jesus operou uma separação entre as
dimensões religiosa e política; uma separação que mudou o mundo e que
pertence verdadeiramente à essência do seu caminho novo”244.
De outro lado, concepções equivocadas do que seja o Estado
laico, frequentemente nomeadas como ateístas, integristas, laicistas, acabam
descambando para o totalitarismo, pois pressupõem antirreligiosidade por
parte do Estado, um ateísmo público, sempre acompanhado de projetos de
um outro poder espiritual,como no caso do mito da volonté générale de
Rousseau. Não há atitude neutra quando se propõe a negação de algo e, nesse
sentido, o ateísmo e o agnosticismo não são posições neutras; ao contrário,
são sumamente parciais, já que implicam valoração de um dado da realidade,
no caso, da dimensão espiritual da pessoa.
244

Papa Bento XVI. Jesus de Nazaré - Da entrada em Jerusalém até a Ressurreição, 2011, p. 157.
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O Estado, porém, não pode valorar a religiosidade, deve apenas
reconhecer no âmbito político a existência de uma realidade própria da dimensão
espiritual da pessoa e assegurar a livre manifestação desta religiosidade por
parte das diversas confissões religiosas que convivem no seio da coletividade.
Em uma comunidade política pluralista, não é com base em juízos sobre a
verdade que se dá o reconhecimento da dimensão espiritual, mas, sim, com
fulcro nas especificidades de cada uma e no particular enraizamento histórico
na nossa sociedade. E a história da nação brasileira, desde seus primórdios,
está ligada de tal forma à espiritualidade cristã que contar a história do Brasil
corresponde à narrativa da própria trajetória percorrida pelo Cristianismo no
seio do nosso povo desde o descobrimento.
5. CONCLUSÃO
Se,por um lado, a Constituição brasileira veda a interferência dos
entes estatais no universo religioso, de outro, impõe a colaboração com as
entidades religiosas em todos os campos onde viceja o interesse coletivo.
O ordenamento jurídico brasileiro reconhece e protege a dimensão religiosa
como uma realidade necessária para a formação integral da pessoa e procura
disciplinar as relações do Estado com as confissões religiosas, respeitadas
as especificidades de cada uma e o particular enraizamento histórico na
nossa sociedade. Existem, hoje, no Brasil, diversas confissões religiosas
gozando de um mínimo de institucionalização e que se relacionam com o
poder público de formas diferenciadas, proporcionais ao percurso histórico
percorrido, à repercussão social e ao credo que professam. A cooperação
entre Estado e Igreja é um imperativo que decorre da natureza da pessoa
humana, ao mesmo tempo membro do corpo político e da Igreja, se a
ela livremente adere, e assim seria antinatural o completo isolamento e a
ignorância um do outro; a Igreja e o Estado não podem viver e desenvolverse de costas um para o outro, longe disso, devem cooperar sempre que o
interesse maior da pessoa humana estiver presente.
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MODELOS DE GESTÃO APLICADOS À ATENÇÃO CENTRADA NA PESSOA:
UMA ABORDAGEM GERONTOLÓGICA
Anna Luisa Pereira245
Marisa Accioly Domingues246
1. INTRODUÇÃO
Com o advento do aumento da perspectiva de vida do ser humano nas
últimas três décadas, surgiu, também, uma maior preocupação com a qualidade
de vida das pessoas idosas. Neste panorama, a gestão de casos torna-se uma
ferramenta importante para a prática gerontológica, na busca pela otimização e
eficiência do cuidado, além de possibilitar trocas intergeracionais e aproximação
entre o profissional e o cliente.
Entretanto, para que estas premissas sejam alcançadas, faz-se
necessário, sobretudo, uma abordagem multidisciplinar e integrada, com
participação da equipe, a fim de elencar os principais métodos de atendimento,
às demandas do indivíduo. Desta maneira, é possível obter ganhos não apenas
no atendimento e na gestão do caso, mas, igualmente, nas redes de apoio,
organizações prestadoras de serviços, sistemas de serviços sociais relativos e
na própria sociedade.
Nesta pesquisa, foram discutidos os modelos de gestão aplicados à
abordagem centrada na pessoa (ACP), principalmente a metodologia utilizada
na gestão do tipo participativa, ou cogestão, e seu enfoque no que tange à
ACP aplicada à micro gestão em gerontologia. Dessa forma, de acordo com
MORAES (2012, p.49):
Utiliza-se o termo micro gestão da clínica para
descrever a integralidade do cuidado, cujo objetivo é a
definição das demandas biopsicossociais do paciente e
todas as intervenções preventivas, curativas, paliativas
e reabilitadoras propostas para manter ou recuperar a
saúde. [...] A gestão da clínica é o processo de gestão
da saúde do indivíduo, englobando o cuidado integral
(micro gestão da clínica) e o cuidado integrado
(macrogestão da clínica).
245
246
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O termo cuidado centrado na pessoa origina-se da psicologia humanista,
mais especificamente da terapia centrada no cliente, proposta por Carls Rogers.
Tal abordagem humanista tem como principais objetivos: o interesse em focar
a pessoa e o significado que este atribui à sua própria existência e experiência
de vida; a dignidade como valor fundamental; a atenção à heterogeneidade dos
indivíduos e, a criatividade e o self, que dizem respeito à definição do indivíduo
em sua individualidade e subjetividade.
Por considerar o cuidado centrado na pessoa como alicerce desta
pesquisa, elencamos como conceito de suma importância o de Rodrigues (2011),
que declaraexponenciais as contribuições de Rogers, embora com diferentes
nuances, a outros setores de cuidados em que os profissionais auxiliam nas
relações interpessoais, a saber: na área da educação, no campo da saúde e da
medicina e no cuidado a pessoas com deficiência.
Além desse rico conceito, a autora em pauta ressalta, ainda, a forma
como se aplica a abordagem centrada na pessoa à prática gerontológica e
seus principais preceitos e valores, dentre eles um enfoque interventivo em
que os usuários tornam-se o núcleo da organização ou centro de serviços e
performances profissionais. Também a ACP integra diferentes modelos de
cuidado profissional, visando à melhoria da qualidade de vida dos idosos que
necessitam de cuidados, promovendo, assim, o exercício de sua autonomia e
seu bem-estar subjetivo.
Note-se, portanto, que esta abordagem incorpora novas metodologias,
as quais fornecem um conjunto de técnicas e ferramentas facilitadoras no que
diz respeito ao atendimento integral personalizado, como, por exemplo, a
cogestão da equipe multidisciplinar com participação do cliente.
Por ser, o campo da ACP, uma área pouco pesquisada, em comparação
a outras, encontrou-se dificuldades na busca de arcabouços para a pesquisa.
Não obstante a tudo isso, esta pesquisa justificou-se, de forma sine
qua non, pela necessidade de estudos relacionados à prática gerontológica,
especificamente no que tange à microgestão em gerontologia, e que possam
ser utilizados como subsídio para o uso de abordagens como a ACP, a fim de
otimizar o trabalho das equipes multidisciplinares, bem como o atendimento à
pessoa idosa.
O objetivo do presente estudo foi elaborar uma atualização de
literatura dos modelos de gestão que contribuem para a abordagem centrada
na pessoa, bem como traçar um plano de Gestãoaplicada à micro gestão em
Gerontologia, com base na ACP.
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2. DESENVOLVIMENTO
Para o desenvolvimento de tal investigação científica, utilizou-se
o método de atualização da literatura, de caráter exploratório e descritivo,
por meio do qual se torna possível compreender novas perspectivas em um
determinado campo (GIL, 1995). Para Cuenca (2006), a pesquisa de atualização
traz à tona a compreensão e visão de um tema inovador ou em transformação
(CUENCA,2006). Foram realizados diagnósticosem meio eletrônico de
publicações de artigos e teses nas bases: Lilacs, Scielo,PubMed e Medline. O
conteúdo bibliográfico foi pesquisado em livros da área gerontológica, trabalhos
publicados em anais de eventos e trabalhos de conclusão de curso.
A sistematização dos dados, no decorrer da pesquisa, seguiu as
quatro etapas delimitadas, segundo Gil (1995). Nesse sentido, a descrição dos
respectivos resultados foi exposta conforme a amostra seguinte, por meio de
quadro explicativo. Acreditamos, com isso, que o conteúdo pôde ser, assim,
apresentado de maneira organizada e abrangente.

Observou-se a seleção de 10 artigos, dentre os quais: 03 são artigos
científicos publicados em revistas; 06 correspondem a artigos disponíveis em
meio eletrônico por meio das bases de dados; e 01 que se trata de um guia de
orientação para profissionais, organizado pelo governo espanhol.
Para o cumprimento da primeira etapa, foram realizadas leituras
exploratórias em um número de trinta artigos. Já na segunda etapa, esse número
foi reduzido a 10, conforme descrito anteriormente, seguindo a pertinência
do conteúdo, para cumprimento dos objetivos desta pesquisa. É importante
salientar que, dos vinte artigos descartados, cinco foram ainda utilizados como
base para composição do referencial teórico do trabalho. Isto porque, à luz dos
objetivos propostos, tais artigos apresentaram conceitos importantes para que o
tema central pudesse ser mais bem compreendido.
Nesse contexto, observou-se que, dos 30 artigos obtidos a partir da
busca das palavras-chave nos sistemas Lilacs, Scielo, PubMed e Medline, 15
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foram descartados na etapa denominada leitura seletiva, por não corresponderem
aos objetivos do trabalho, no que tange à pertinência do conteúdo. Na terceira
etapa, caracterizada por leitura analítica, foi realizada a síntese do conteúdo
de cada artigo, para melhor compreensão dos textos. Por fim, na última etapa,
denominada leitura interpretativa, foram feitas as correlações dos achados de
cada autor, em relação aos descritores definidos para este trabalho.
Como se pode observar, a análise minuciosa de todos esses textos
possibilitou um maior entendimento acerca do funcionamento da abordagem
centrada na pessoa, ou ACP, proposta, inicialmente, por Carl Rogers. Em
conformidade com Segrera (2009), esta teoria traduz-se por marco teórico
sólido, aberto, flexível e ainda em evolução para a compreensão e a promoção
dos grupos e dos seres humanos.
Na perspectiva de Rogers (1980), a teoria pode ser vista como um estilo
de vida, incluindo-se entre as inúmeras perspectivas humanistas da psicologia.
Em contrapartida, apesar de ter tido origem na área da psicologia, a
ACP tem sido utilizada como base do trabalho de profissionais que possuem
uma visão holística dos seres humanos, bem como de seu funcionamento, suas
relações e promoção de seu desenvolvimento.
Observou-se, durante este trabalho, que, na psicologia clínica, a teoria
avançou por meio da experiência de Rogers em aconselhamento psicológico,
psicoterapia e pesquisa científica.
Entretanto, posteriormente, a ACP teve sua perspectiva ampliada por
Rogers e colaboradores, no que diz respeito à compreensão da singularidade
e subjetividade aos diversos campos da vida humana (grupos, conflitos
interculturais, educação, organizações, interdisciplinar).
Concluiu-se, também, que a ACP se apoia nas forças construtivas e
na capacidade de atualização e de mudança presentes nos indivíduos e grupos,
focalizando sua atenção no vivido, nos sentimentos e nos significados sentidos
e não nos sintomas e suas causas. Além disso, visa a facilitar o crescimento, a
autonomia e o empoderamento de indivíduos/grupos por meio da construção de
ambiente de liberdade, com caráter acolhedor e empático.
Ainda neste cenário, concluímos que é de suma importância, a
implementação de determinados modelos de gestão que possam contribuir
para a aplicação da ACP, como, por exemplo, a micro gestão e a gestão
participativa ou cogestão.
Outro resultado relevante foi perceber o quanto se faz necessária uma
equipe multidisciplinar e multiprofissional, qualificada para o atendimento às
demandas biopsicossociais do idoso. Dessa forma, poderão ser preservados e
seguidos os preceitos básicos da ACP, dentre eles: o reconhecimento de cada
indivíduo como sendo único; o conhecimento de sua biografia; o compromisso
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de promover a autonomia do idoso, bem como a interdependência destes com o
seu ambiente; e a importância das redes de suporte social.
Igualmente em termos conclusivos e à luz de todo o arcabouço teórico
analisado, certificou-se que a gestão participativa é um instrumento importante
para a transformação dos modelos de gestão, assim como das práticas sociais
e de saúde, contribuindo para a maior eficácia e efetividade do atendimento,
além de proporcionar motivação para as equipes de trabalho. Entretanto, a
participação na gestão, sua natureza e encadeamento permitem variações de
acordo com o caso.
Outro aspecto importante é que a Gestão Participativa pode se dar
como forma de gestão em que um ou poucos administram, por meio de um
grupo de trabalho ou pelo coletivo. Tal gestão pode ocorrer de forma consultiva,
grupal ou representativa, sujeitando-se às pessoas e ao modo que administram.
Não se pode esquecer que há, também, a cogestão, na qual as
responsabilidades pela gestão são compartilhadas desde a elaboração do
planejamento estratégico de longo prazo, que evolui para missão, visão, valores,
políticas e planos de ação.
Constatou-se, portanto, que a cogestão se mostrou um bom modelo de
gestão que elenca o pensar e o fazer coletivo, evidenciando uma diretriz ético/
política voltada a democratizar as relações no cenário da saúde.
Pautado no referencial teórico supracitado, concluiu-se que os
modelos de gestão, ora expostos, possuem aspectos positivos e negativos,
quanto às suas contribuições para a ACP. Os aportes de cada modelo de gestão
analisados foram divididos em pontos fortes e fracos, conforme constam no
quadro exemplificativo:
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3. CONCLUSÃO
Como setraduziu na atualização da literatura existente acerca dos
modelos de gestão à luz da teoria da ACP, o material explorado mostrou que o
modelo de micro gestão elenca alguns pontos positivos importantes, tais como:
facilitador do desenvolvimento de um plano de cuidados individualizado e
contribuição para um atendimento integrado.
Em contrapartida, o mesmo modelo caracterizou-se por individualizar
a gestão e concentrar a tomada de decisões em somente um indivíduo (gestor).
Além disso, esta pesquisa pode mostrar que a resistência do gestor em delegar
tarefas à equipe de trabalho chega a restringir a capacidade, os profissionais e,
acima de tudo, dificultar o atendimento eficaz às demandas do idoso.
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A PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL-CRISTÃ E A PROTEÇÃO FAMILIAR DIANTE
DA NARRATIVA ACERCA DA IDEOLOGIA DE GÊNERO
Rafael José Nadim de Lazari247
Guilherme Domingos de Luca248
1. INTRODUÇÃO: SOBRE A NECESSIDADE DE UMA DISTINÇÃO ELEMENTAR
Destina-se o presente trabalho a realizar singela análise do fenômeno
conhecido por “ideologia de gênero”, que vem sendo objeto de constantes
debates na comunidade acadêmica atual. Procurar-se-á, antes, apontar os
argumentos favoráveis e contrários aos estudos científicos sobre gênero, bem
como distingui-los da ideologia de gênero pura e simples. Ao final, tomarse-á posicionamento no sentido da necessidade de primar-se pela proteção
da família (algo que é assegurado constitucionalmente no art. 226), com o
acréscimo aqui feito de uma percepção cristã. Frisa-se, neste diapasão, que a
análise constitucionalde dará em estrita observância ao Estado laico (há esta
obrigação metodológica no estudo que aqui se faz), de modo que a percepção
cristã, complementar à constitucional representa estrita opinião pessoal dos
autores deste trabalho (não tendo, portanto, compromisso com a laicidade).
Ademais, de antemão, não se pode deixar de manifestar certo
“desconforto” com a “ideologia” de gênero pura e simples, por retirar a
discussão do seio puramente científico para situá-la em questões de foro
íntimo de seus pensadores. Com efeito, hodiernamente, o discurso ideológico,
qualquer que seja o posicionamento, tem vindo recheado de uma dispensável
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Eurípides de Marília (UNIVEM). Professor do Mestrado em Direito do Centro Universitário
Eurípides de Marília (UNIVEM). Professor convidado de Pós-Graduação (LFG, Projuris Estudos
Jurídicos, IED, dentre outros), da Escola Superior de Advocacia e de Cursos preparatórios para
concursos públicos e Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (IOB/Marcato, IED, dentre
outros). Professor dos Programas “Saber Direito” e “Academia”, na TV Justiça, em Brasília/
DF. Membro da Comissão Estadual de Direito e Liberdade Religiosa da OAB/SP. Membro da
UJUCASP (União dos Juristas Católicos de São Paulo). Autor, organizador e participante de
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cultura do ódio, o que tem se refletido na partidarização do país, na desunião
entre pessoas, nos laços de amizade desfeitos, nos rancores familiares, na
ruptura dos valores cristãos, dentre outros. Por tal motivo, para que se possa
analisar os aspectos favoráveis e contrários aos estudos sobre gênero (e não se
pode negar que tais estudos existem e procuram um embasamento científico),
procura-se, por exame tranquilo de consciência, utilizar a expressão “teoria de
gênero” (em sentido diferente da “ideologia de gênero” pura e simples). Querse, com isso, crer que a questão não fica restrita a posicionamentos predispostos
que comumente contaminam o resultado final da pesquisa.
No mais, manifesta-se preocupação com o “bombardeio” porque
passam as instituições familiares no momento presente. Relativismos que outrora
pareciam inofensivos se revelaram inconcebível e cruel argumentação para tentar
fazer sucumbir séculos de evolução humana. É dizer, tardou-se a se conceber
uma noção acolhedora de família, eudemonista249, em superação à rigidez, à falta
de diálogo e à falta de carinho que, um dia,existiram. Entretanto, por motivos
diversos, luta-se para que o âmbito familiar simplesmente deixe de existir
(por ser, supostamente, o primeiro palco de um “conflito de classes”), numa
manifestação raivosa que somente faz mal ao homem amplamente considerado
em sua dignidade (o homem, quando ataca a família, faz mal a si mesmo e parece
não percebê-lo). A boa notícia é que os defensores da reconsolidação das relações
familiares ainda são muitos, os quais não estão dispostos a deixar que o “mal”
aja em suas mais diferentes formas. A percepção cristã da família, neste contexto,
aliada à sua compreensão constitucional, é o que aqui modestamente se pretende.
2. ARGUMENTOS FAVORÁVEIS E CONTRÁRIOS AOS ESTUDOS SOBRE
GÊNERO E UMA TOMADA DE POSIÇÃO
Não se pode promover um simples rechaço aos estudos sobre
gênero, tendo-se em vista que, cientificamente, por mais que manifestemos
discordância dos seus postulados, existem defensores de uma ausência de
distinção biopsicossocial (com ênfase maior no aspecto cultural) entre os sexos.
Por isso, antes de uma tomada de posição, convém analisar os argumentos que
são favoráveis e contrários aos estudos sobre gênero.
“O critério para se definir família, portanto, é ‘eudemonista’, isto é, representativo da essência
de busca pela felicidade. O núcleo familiar, pois, é aquele em que seus integrantes se sentem
confortáveis e querem estar. Este conceito pode, veja-se, ser tanto inclusivo como exclusivo: se
há se falar em família em variadas combinações, por outro lado fica prejudicado a formação de
um conceito conglobado em guetos de obscurantismo social onde impera a violência e a falta
de gentilezas” (LAZARI, Rafael José Nadim de; GARCIA, Bruna Pinotti. Manual de direitos
humanos. 2. ed. Salvador: JusPODIVM, 2015, p. 354-355).
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Favoravelmente, num primeiro argumento, acena-se, de modo
positivo, à teoria de gênero, no sentido de que tal movimento representa a
verdadeira consagração do princípio da igualdade. Ao pressupor a superação
de qualquer barreira biológica, psicológica ou física em prol da igualdade entre
as pessoas, pensa-se que isso possibilita que homens e mulheres não mais
sejam distinguidos em temáticas econômicas e sociais (distinção de salários,
superação cultural da mulher vista como “cuidadora da prole” e do homem
visto como “gestor da prole”, políticas voltadas apenas para homens ou
apenas para mulheres, dentre outros). Ademais, tem-se que o fator sexual seria
representativo de uma opressão imposta pela sociedade, o que explicaria certo
despreparo geral em lidar com pessoas que se sentem desconfortáveis em seus
corpos por terem a mente dele distinta. Por fim, alega-se o inerente processo
de discriminação em relação àquilo que foge do padrão massivamente imposto
como sendo o mais correto, a saber, a existência biológica de homem e mulher
como sujeitos absolutamente diferentes corporal e hormonalmente.
Contrariamente, diz-se como primeiro argumento que a teoria do
gênero “simplesmente” nega séculos de evolução do ser humano e os fatores
naturais que puderam designar que alguém fosse biologicamente homem ou
biologicamente mulher (o argumento de que “o gênero é uma construção
social”, portanto, restaria sucumbido ante a mera análise morfológica do
ser humano). Teme-se, ademais, que a teoria tente impor uma verdade
que se forja a partir de premissas equivocadas, passando um falso ar de
cientificidade, ao tentar fazer da exceção a regra (isto é, pessoas que se
sentem desconfortáveis em seus corpos traduzem uma parcela ínfima da
população, e nem de perto rivalizam estatisticamente com pessoas que se
sentem confortáveis em seus corpos e opções sociais). Por fim, tem-se que
a teoria não apenas não consagra o postulado da igualdade, como representa
uma forma distorcida – e, portanto, equivocada – de enxergar os direitos
fundamentais e humanos por sua ótica universal.
Expostos os argumentos científicos– favoráveis e contrários à teoria
de gênero –, de modo particular, entende-se indevida a forma como os adeptos
da teoria de gênero enxergam a universalidade dos direitos humanos. Conforme
já dito em outro momento, os direitos humanos destinam-se a todos os seres
humanos, independentemente de raça, cor, credo ou ideologia assumida
(primeira premissa), de forma que tal característica não apenas defende a
proteção equivalente a todos, como também importa dizer que determinados
grupos são mais necessitados e, portanto, devem receber maiores doses de
proteção por parte do Estado (segunda premissa)250.
250
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Observa-se, em primeiro aspecto, que a universalidade dos direitos
humanos não pressupõe a superação do ser humano em suas nuanças, mas,
sim, o equacionamento das diferenças debaixo de um mesmo ordenamento
e dos mesmos valores morais. Partindo do teorema pelo qual “a diferença
é o que se tem em comum”, lembra-se que os direitos humanos, embora
universais, não abdicam de apreciar o ser humano em suas peculiaridades,
em suas individualidades, em seus anseios pessoais. Universalizar de forma
absoluta o ser humano (inclusive de forma biopsicossocial), nesse sentido, é
abdicar das peculiaridades que o tornam único no mundo. Daí vem, inclusive,
a beleza da existência: o fato de que cada homem representa um exemplar
único e insubstituível251.
Outrossim, urge ponderar que a opção sexual do indivíduo não
é imposta culturalmente, como se quer fazer crer. De fato, em alguns casos,
minoritários, questões diversas podem, lamentavelmente, levar à desfiguração
do modo como os pais devem criar seus filhos. A adoção da violência – física
ou moral – ou da opressão como forma de transmitir à figura do filho alguma
frustração, expectativa ou temor que exista nos pais, muito embora reconhecida
e cristalina em alguns casos, não pode ser justificativa para que o gênero seja
simplesmente desconsiderado como um argumento de “livre criação dos filhos”.
Ressalta-se que um contexto pontual de situações não pode ser suficiente para
generalizar um problema que – minoritariamente – existe: na esmagadora
maioria dos lares, ainda prevalece o amor e os sensos de fraternidade e gentileza
como fatores determinantes de criação. A opção sexual, então, é algo que
ocorre naturalmente. A família, enquanto sinônimo de “bem estar”, de modo
decorrente, também é algo que acaba acontecendo naturalmente.
Noutra questão convém defender que a adoção de uma teoria de
gênero (baseada em critérios estritamente científicos, conforme estudado neste
tópico) não seria a consagração do princípio da igualdade, mas, do contrário,
implicaria o reconhecimento da sua falência. Bem se sabe que uma verdadeira
noção de equiparação – aqui, no caso, aquela entre homem e mulher – ainda
encontra percalços, para um e outro lados, pelos mais variados motivos, nos seus
mais diversos graus. Entretanto, uma das máximas da igualdade exige que ela
Salvador: JusPODIVM, 2015, p. 47.
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“O homem é uma ponte entre o mundo do espírito e o da matéria (naturalmente, quando
nos referimos ao ‘homem’, designamos todos os componentes do gênero humano, os homens e
as mulheres). A alma do homem é espírito, de natureza similar ao anjo; o seu corpo é matéria,
similar em natureza aos animais. Porém, o homem não é nem anjo nem animal; é um ser à parte
por direito próprio, um ser com o pé no tempo e outro na eternidade. Os filósofos definem o
homem como ‘animal racional’; ‘racional’ indica a sua alma espiritual; e animal, o seu corpo físico”
(TRESSE, Leo J. A fé explicada. 14. ed. Quadrante: São Paulo, 2015, p. 40).
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seja constantemente buscada, reparando incansavelmente violações indevidas
até que se chegue a uma efetiva “fórmula mágica” (ora formal, ora material, a
depender do que as casuísticas assim o exigirem)252. Quando se relativiza a opção
sexual na suposta busca de uma relação equânime de direitos e deveres, se está,
automaticamente, reconhecendo que todas as medidas destinadas à igualdade
entre os sexos são um retumbante fracasso, o que é uma grande inverdade.
Isso posto, no tópico seguinte, convém trabalhar com a “ideologia
de gênero” propriamente dita (versão não científica e deturpada dos estudos
relacionados ao gênero) e com a necessidade de proteger a família tanto por
uma perspectiva constitucional, como por uma ótica cristã.
3. SOBRE A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA FAMÍLIA E SUA PERCEPÇÃO CRISTÃ
O grande problema, como dito alhures, é que os estudos a respeito
de uma teoria de gênero têm saído do plano tecnicista acadêmico (onde o
embate é, essencialmente, argumentativo ou empírico e dotado de métodos
que asseguram o respeito no debate), para ganhar corpo ideológico
no sentido de doutrinação (onde o embate é, essencialmente, pouco
descritivista/pormenorizado e dotado de métodos de convencimento que não
necessariamente se pautam pela realidade dos fatos, mas por um mero estado
de vontade de uma ou algumas pessoas). É dizer, defende-se a ausência de
uma distinção biológica e psicossocial (notadamente cultural) entre homem e
mulher como um meio e não como um fim (como ocorre no plano acadêmico).
Logo, a questão ideológica pura e simples vicia qualquer tecnicismo que
possivelmente se queira dar à questão, e a análise do gênero vira bandeira
para a defesa da superação da família, vira mote favorável ao aborto, vira
argumento a ser invocado para combater o cristianismo (mais especificamente
o católico), vira mecanismo para colocar o ser humano em dúvida a respeito do
que realmente é (violando, com isso, os preceitos morais individuais de cada
um), etc. Aqui, por delimitação temática, opta-se por analisar a “ideologia de
gênero” e a necessidade de proteger as relações familiares.
Com efeito, o art. 226, caput, da Lei Fundamental promulgada aos
cinco de outubro de 1988, prevê que “a família, base da sociedade, tem especial
“Com efeito, o processo de especificação do sujeito de direito é contínuo, conforme
detectados no seio social grupos vulneráveis e minorias que necessitem de uma proteção
diferenciada. Em relação a cada um destes é necessário tomar medidas que proporcionem a
inclusão social, que se entende pelo processo de equiparação dos menos favorecidos no seio da
sociedade, podendo com ela interagir de maneira plena e em igualdade de condições” (LAZARI,
Rafael José Nadim de; GARCIA, Bruna Pinotti. Manual de direitos humanos. 2. ed. Salvador:
JusPODIVM, 2015, p. 223).
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proteção do Estado”. Ainda que, para um leigo, a redação constitucional não
seja capaz de despertar maiores digressões, há alto conteúdo – jurídico e
metajurídico – na frase, caso se queira apreciá-la em todos os seus termos.
Numa primeira análise, o próprio reconhecimento constitucional
da “família” (primeira expressão do dispositivo) já é algo a ser considerado
e celebrado. A família é a instituição que deve ser voltada à formação moral
e material do ser humano, podendo ser considerada uma conquista da
contemporaneidade, na medida em que sua concepção atual é consagradora
– e não supressora – de direitos. Mesmo que a onipresença do Estado seja
cristalina na atualidade (o Estado tem de oferecer segurança pública, educação,
saúde, assistência e previdência sociais, lazer, saneamento básico, etc.), algo
decorrente do modelo adotado pelo constituinte originário, é na família que
devem ser estruturadas as bases do indivíduo.
Essa é uma premissa incontornável de forma tal que nem pode o Estado
intervir, indevida e imoderadamente, no ambiente familiar (o planejamento
familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos
educacionais e científicos para o exercício deste direito, vedada qualquer forma
coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas – art. 226, §7º, CF, como
exemplo), nem deve a família se abster se fornecer os subsídios mínimos para
a dignidade humana (é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar
à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, dentre
outros, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão – art. 227, caput, CF, como
exemplo). Veja-se, portanto, que a consagração da família no bojo do Texto
Constitucional implica reconhecer que tem ela direitos e deveres.
Em um segundo aspecto, o preceito constitucional dispõe que a família
é a “base da sociedade”. A família, neste raciocínio, tem sentido de alicerce:
uma sociedade “doente” decorre de uma conjuntura de famílias “doentes”; uma
sociedade “saudável” decorre de uma conjuntura de famílias que buscam primar
pelos valores da paz, da honestidade, do respeito, da tolerância, da gentileza, da
misericórdia, da solidariedade e da fraternidade. O “mal”, então, age das mais
variadas formas, sendo uma delas a busca incessante de atingir as principais
forças de manutenção do “bem”. Assim, não se contentando em assolar a
sociedade em si, o “mal” tenta práticas mais “eficazes”, como combater aquilo
que estrutura a sociedade, a saber, o seio familiar253.
“No entanto, encontramos o mal não só na sociedade, não só nas mídias. Às vezes, nós o
encontramos na intimidade, na própria família. Um homem trai a sua esposa mantendo um
relacionamento com uma amante [...]. O mal se manifesta na família na forma daquela amizade
amargurada que, às vezes, surge entre os irmãos após a morte dos pais em decorrência de conflitos
253
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Não se pode, desta forma, fechar os olhos para a existência de feridas
espirituais que ocorrem no ambiente familiar. Agressões, opressões, traições,
falta de amor e companheirismo, ausência de diálogo, dentre outros, são alguns
dos grandes males que tentam destruir a família na atualidade. Por saber que
a família é a barreira última de dignificação do homem é que o “mal” sobre
ela concentra esforços, buscando fazê-la desmoronar de todas as formas. A
ideologia de gênero, como ideário imposto sem quaisquer tecnicismos (ou a
partir de tecnicismos distorcidos), não escapa a esta premissa, bastando, para
tanto, a constatação de que agentes públicos e privados, movidos por seus
idealismos cegos prévios, tentam de toda maneira romper essa defesa familiar
natural, que é a questão da diferenciação sexual por fatores biopsicossociais
(notadamente culturais).
Nesse sentido, o Vaticano tem demonstrado sua preocupação com
a questão da ideologia de gênero. Em “amoris laetitia”, em que o Papa
Francisco fala sobre o amor na família, se diz que a ideologia de gênero
é um desafio, por negar a diferença e a reciprocidade natural de homem
e mulher, e por prever uma sociedade sem diferenças de sexo (levando,
assim, a um esvaziamento da base antropológica da família). Conforme se
alerta, esta ideologia leva a projetos educativos e diretrizes legislativas que
promovem uma identidade pessoal e uma intimidade afetiva radicalmente
desvinculadas da diversidade biológica entre homem e mulher. Com isso,
frisa-se no documento que “sexo biológico” e “função sociocultural do
sexo” podem ser distinguidos, mas não separados254.
Dando prosseguimento, o terceiro aspecto a ser extraído da análise do
caput do art. 226 é a parte final do dispositivo, o qual preceitua que a família
“tem especial proteção do Estado”. Observa-se, nessa linha de raciocínio,
que o natural dever do Estado seria o de confirmar a família em seu princípio
máximo. Dessa maneira, ilustrativamente, quando o Estado age incentivando os
reconhecimentos de paternidade, ou quando desenvolve mecanismos para coibir
a violência no ambiente doméstico e familiar (como a “Lei Maria da Penha” –
Lei nº 11.340/2006, por exemplo), ou quando se veda a intervenção estatal no
ambiente familiar para questões de planejamento biológico que são de livre
relacionados à herança [...]. Ou seja: o mal não é algo distante. Ele pode surgir de repente e de
forma totalmente inesperada e concreta em qualquer família” (GRÜN, Anselm. Como lidar com
o mal. Petrópolis/RJ: Vozes, 2015, p. 36-37).
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PAPA FRANCISCO. Exortação apostólica pós-sinodal amoris laetitia do Santo Padre
Francisco aos bispos, aos presbíteros e aos diáconos, às pessoas consagradas, aos esposos
cristãos, e a todos os fiéis leigos sobre o amor na família. Disponível em: <https://w2.vatican.
va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazioneap_20160319_amoris-laetitia_po.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2016.
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decisão do casal, tais medidas são benéficas por importarem no reconhecimento
estatal de que um meio familiar saudável gera uma sociedade saudável, que, por
sua vez, gera um Estado saudável.
Entretanto, quando ocorre um desvirtuamento do que se espera
dos agentes estatais em relação à família, tem-se uma violação de direitos
fundamentais por parte do Estado. Em outras palavras, a consequência direta
que se extrai do preceito constitucional (que dispõe que a família “tem especial
proteção do Estado”) é que, caso aja de modo a desestruturar a família, estará
o Estado violando direitos fundamentais. Quando isso ocorre no âmbito
educacional, então (tomando-se como exemplo materiais/cartilhas escolares
não recomendados pedagogicamente para certas faixas etárias sendo utilizadas
indiscriminadamente para disseminar a ideologia de gênero) se pode dizer que
esta violação de direitos fundamentais é massiva.
Ao Estado, portanto, não é dado o direito de intervir no ambiente
familiar indiscriminadamente, promovendo a disseminação da ideologia
de gênero, substituindo-se ao poder familiar (o qual, muitas vezes, fica de
“mãos atadas”, por não saber como impedir que o Estado “crie” seus filhos
em seu lugar). As cartilhas que buscam promover uma “lavagem cerebral” na
cabeça de crianças e adolescentes que têm a capacidade ainda incompleta de
distinguir entre certo e o errado representa, além de uma prática moralmente
nefasta, conduta manifestamente ofensiva ao caput do art. 226 da Constituição
Federal, especificamente no que tange à parte em que o constituinte garante
à família uma proteção especial. Quer-se, portanto, uma “proteção especial”
em cumprimento ao preceito fundamental, e não uma atenção deturpada ou
deficitária como o Estado tem feito ao disseminar a ideologia de gênero em prol
de objetivos diabólicos maiores.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A FAMÍLIA COMO NÚCLEO DE AMOR
No trabalho em lume, objetivou-se apresentar argumentos favoráveis
e contrários aos estudos que almejam conferir cientificidade às questões de
gênero. Nessa perspectiva, modestamente, se concluiu que a teoria de gênero
parte de premissas equivocadas, por desprezar séculos de evolução biológica/
social/cultural, por desconsiderar o princípio da igualdade a ser aplicado de
maneira contínua e por compreender, de forma incorreta, a característica da
universalidade dos direitos humanos. O maior problema da atualidade, contudo,
não são propriamente as discussões em torno dos estudos científicos sobre o
gênero; antes, a ideologia de gênero pura e simples, a qual tem consistido na
imposição da superação das características tradicionais do homem e da mulher
para que se consiga, com isso, atingir outros fins.
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O presente estudo, de natureza constitucional-cristã, almeja combater
a ideologia de gênero, com base na consagração constitucional da família.
Considerando que a família é abase da sociedade e que tem especial proteção
do Estado, almeja-se que o seio familiar seja preservado das tentativas do “mal”
em colocar o ser humano de joelhos e torná-lo submisso.
Em sentido libertador, como se diz em “amoris laetitia”, uma coisa
é compreender a complexidade humana e a fragilidade da vida, enquanto
outra é aceitar ideologias que pretendem dividir em dois os aspectos
inseparáveis da realidade, de modo que não se pode pretender substituir-se
ao Criador. Não há, frisa-se, um estereótipo da família, mas um mosaico
formado por muitas realidades diferentes, cheias de alegrias, dramas e
sonhos. Os grandes valores da família cristã, assim, correspondem à busca
que atravessa a existência humana255. Por isso, convém que o amor seja a
tônica constante: um amor na família (entre aqueles que a compõem), um
amor pela família (respeito por todas as famílias) e um amor com a família
(amor de todos os seus membros pelo Criador).

PAPA FRANCISCO. Exortação apostólica pós-sinodal amoris laetitia do Santo Padre
Francisco aos bispos, aos presbíteros e aos diáconos, às pessoas consagradas, aos esposos
cristãos, e a todos os fiéis leigos sobre o amor na família. Disponível em: <https://w2.vatican.
va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazioneap_20160319_amoris-laetitia_po.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2016.
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LIBERDADE RELIGIOSA E O DIREITO À EDUCAÇÃO RELIGIOSA
Ivanaldo Santos256
Ricardo Gaiotti Silva257
1. INTRODUÇÃO
O presente estudo tem por objetivo desenvolver uma reflexão
sobre as relações entre a liberdade religiosa e o direito à educação religiosa.
Inicialmente, apenas a título de esclarecimento, afirma-se que por educação
religiosa compreende-se a ampla formação que um indivíduo tem sobre o
fenômeno religioso, em casa, com a família, bem como os responsáveis mais
próximos, nas instituições e templos religiosos e nos mais variados ambientes
socioculturais até, por último, chegar ao ambiente escolar público e/ou privado.
Logo, trata-se de um modelo de formação ampla que atravessa vários ambientes
e segmentos sociais. Essa formação deve respeitar as convicções pessoais e
religiosas dos indivíduos e também respeitar aqueles indivíduos que, por razões
diversas, não acreditam ou duvidam da existência de algum ser transcendente
e dos benefícios que, tradicionalmente, são atribuídos à religião. E é nesse
contexto que entra a discussão sobre a liberdade religiosa e sua consequente
relação com a educação religiosa.
Para alcançar seus objetivos, o estudo foi divido em três partes, sendo
elas: 1) Liberdade religiosa: uma proposta de definição; 2) Liberdade religiosa:
um direito da pessoa humana; 3) Liberdade religiosa e o direito à educação
religiosa. Por fim, nas considerações finais, afirma-se que a educação religiosa,
nos seus diversos meios e formas de manifestação, é convocada a ser um espaço
para estabelecer o respeito e a tolerância pela diversidade do outro como forma
de se adotar a fraternidade universal.
2. LIBERDADE RELIGIOSA: UMA PROPOSTA DE DEFINIÇÃO
A temática a respeito da liberdade religiosa está presente nas
discursões jurídicas que envolvem os Estados; não é de hoje que se discutem
Filósofo, pós-doutorado em estudos da linguagem pela USP, doutor em estudos da linguagem
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os limites da relação entre as religiões e os poderes públicos, tendo como ponto
de partida ora problemas políticos, ora os direitos dos homens e, também, a
influência das religiões nas políticas públicas. Tal discussão não é tão simples
como parece, porque sempre que se dirigem pautas a respeito de temáticas
religiosas se adentram em um terreno particular muito complexo, e que muito
mais do que questões sociais e políticas, envolvem temas que conferem um
verdadeiro sentido de vida para os féis.
Há de se considerar, ainda, que o homem como sujeito social possui
tanto o direito de participar ativamente da vida pública, como de conduzir a sua
vida a partir de conceitos filosóficos, teológicos e humanos, ou seja, religiosos
que bem entendam; contudo, existem certos limites de sociabilidade que, por si
só, já condicionam a possibilidade do exercício de tal estilo de vida. Da mesma
forma, quando se fala de religião, a comunidade política tem solidificado que
se trata de uma liberdade, um direito fundamental do homem, expressos por
direitos como de associação, de expressão, de culto, de educação religiosa, etc.
O fato é que a liberdade religiosa vem sendo objeto de estudos há
muitos anos. Não por acaso, afirmava Fustel de Coulanges:
Em todos os tempos e em todas as sociedades, o homem
sempre quis honrar os seus deuses com festas, estabeleceu,
pois, dias durante osquais apenas o sentimento religioso
reinará em sua alma, sem ser tolhido por pensamentos
ou trabalhos terremos. Do número de dias que o homem
tem para viver, reservou um quinhão aos deuses.
(COULANGES, 2001, p. 201)
O homem sempre buscou para si momentos, dias, lugares para poder
encontrar-se com sua divindade e, como um sujeito social, inserido em uma
comunidade política, é dentro dessa estrutura que ele dirige-se ao sagrado; por
outro lado, a vida de fé e a vida civil, inúmeras vezes, acabaram por se colidir, o
que gera e gerou graves problemas nas relações entre religiões e Estados.
Assim, pouco a pouco, foi sendo construída a ideia da liberdade
religiosa como capacidade do homem de autodeterminar-se livremente
na investigação e na adoção da verdade religiosa, ajustando sua conduta
individual e social conforme os preceitos morais que descobre a partir de sua
profissão de fé, ou seja, liberdade como faculdade legítima frente ao Estado
de professar a religião e praticar o culto, segundo sua razão e consciência
(VERA URBANO, 1971, p. 32).
A este respeito, O Papa Bento XVI, na Mensagem Liberdade Religiosa,
Caminho para a Paz, em razão do Dia Mundial da Paz de 2011, nos ensinou:
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Liberdade religiosa exprime-se a especificidade da pessoa
humana, que, por ela, pode orientar a própria vida pessoal
e social para Deus, a cuja luz se compreende plenamente
a identidade, o sentido e o fim da pessoa. Negar ou limitar
arbitrariamente esta liberdade significa cultivar uma
visão redutiva da pessoa humana; obscurecer a função
pública da religião significa gerar uma sociedade injusta,
porque esta seria desproporcionada à verdadeira natureza
da pessoa; isto significa tornar impossível a afirmação
de uma paz autêntica e duradoura para toda a família
humana. [...] a liberdade religiosa deve ser entendida
não só como imunidade da coação, mas também, e antes
ainda, como capacidade de organizar as próprias opções
segundo a verdade. (BENTO XVI, 2011)
Logo, em uma primeira análise, a liberdade religiosa consiste no fato
dos homens viverem livres, imunes de coação, de modo que, em matéria religiosa,
ninguém se obrigue a atuar contra sua consciência, nem seja impedido de agir
conforme queira, seja pública ou privadamente, sozinho ou associado a outros,
contudo dentro dos devidos limites (OTADUY, VIANA, SEDANO, 2013, p. 164).
De fato, pode-se dizer que a liberdade religiosa possui, basicamente,
três dimensões, quais sejam: a liberdade de consciência, de culto e de apostolado.
Para o melhor esclarecimento, recorremos aos ensinamentos do jurista espanhol
Francisco de Paula Vera Urbano (VERA URBANO, 1971, p. 33-36), para quem
a liberdade de consciência é a capacidade do indivíduo de investigar livremente
a verdade religiosa e aderir-se a ela, sem ser coagido; porém, essa liberdade
somente entra na esfera jurídica quando se depara com a possibilidade de
manifestação externa, muitas vezes, expressas nos cultos.
A liberdade de culto para Vera Urbano decorre da necessidade humana
de manifestar externamente seu pensamento e sentimento religiosos, pretendendo
não somente uma satisfação emocional, mas uma inclusão social e, por essa
razão, a liberdade de culto não é somente um acidente, mas, sim, necessária para
a liberdade religiosa; em outras palavras, pode-se dizer que a liberdade de culto é
a liberdade religiosa coletiva. Para o direito, a liberdade de culto somente é objeto
de estudo no que se refere ao externo e não ao obséquio interno da fé.
Por fim, a liberdade de apostolado tem como finalidade acrescentar
o fervor religioso entre os fiéis da mesma comunidade ou não, podendo ser
exercida por meio de pregações e outras práticas pastorais, como ensinamento
do catecismo, escritos em revistas e livros, cinema, teatro, rádio, televisão,
internet, enquanto a capacidade de comunicar a fé.
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Assim, o exercício da liberdade religiosa garante a possibilidade de
professar uma fé e, também, de comunicá-la. Nesse sentido, há autores, inclusive,
que afirmam que o aspecto do apostolado, a liberdade de opinião, é a liberdade
primária e ponto de partida das outras liberdades (SILVA, 2012, p.241-256).
Outros autores como Jorge Miranda (MIRANDA, 1993, p. 365)
consideram que liberdade religiosa deriva da liberdade de consciência, da
capacidade de ter convicções filosóficas destituídas de caráter religioso. Assim,
para esta corrente, a matriz da proteção constitucional não seria o direito àfé
em si, mas a liberdade de consciência, essa stricto sensu de característica muito
mais filosófica do que religiosa.
Há, ainda, autores como John Rawls (RAWLS, 2011, p. 287-288) que
relacionam a liberdade religiosa a questões relativas às liberdades individuais,
justificando que cada indivíduo é livre para professar suas próprias crenças
religiosas ou filosóficas, cuja justificação se alcança com base em um equilíbrio
razoável de valores políticos públicos; ou seja, estes autores buscam propiciar
a coexistência das religiões e doutrinas filosóficas, razoáveis, desde que essas
estejam articuladas no exercício da razão pública.
Conforme vimos, a liberdade religiosa e as demais liberdades
decorrentes dela, como, por exemplo, àquelas citadas de consciência, de culto
e de apostolado, possui um grande aspecto externo, sendo justamente essa a
dimensão objeto do direito. No entanto, quando se fala em liberdade religiosa
– liberdade de consciência, de culto e de apostolado –, não se tratam de simples
escalas sucessivas de liberdade, tendo em vista que as proteções jurídicas desses
direitos muitas vezes se fundem.
De fato, há uma correlação intrínseca entre a liberdade religiosa e
o direito, a julgar pelo fato de que ela possui uma dimensão pública, visíveis,
principalmente, na proteção do direito à liberdade de consciência, de associação,
de expressão, por exemplo; por esta razão, o dado religioso nunca passou
despercebido pelos poderes públicos, sendo sempre objeto de estudo e proteção
ou perseguição por parte do Estado.
Nesse itinerário, o conceito da liberdade religiosa foi sendo solidificado,
até se chegar à noção de que o homem, membro de uma comunidade política e,
se assim deseja, também membro de uma comunidade religiosa, é um cidadão
livre, destarte, possui o direito e a liberdade de investigar, aceitar, promover,
divulgar, etc., os conteúdos de fé nos quais deseja conformar sua vida.
3. LIBERDADE RELIGIOSA: UM DIREITO DA PESSOA HUMANA
A solidificação da liberdade religiosa como um direito da pessoa
humana faz parte de um longo processo histórico que teve suas raízes em
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outras ciências, como a teologia, filosofia e a própria história. Contudo, há
uma relação direita entre direitos humanos e fundamentais e a liberdade
religiosa, visto que ela é considerada como um direito fundamental amparado
no rol dos direitos humanos.
O direito à liberdade religiosa está ancorado nos direitos humanos,
cuja base vem do desejo do homem em oferecer respostas a respeito de sua
origem e fim. Neste aspecto, tanto a religião como a filosofia, inúmeras vezes,
ousaram a dar tal resposta, sobretudo, no que diz respeito às questões em torno
do homem e de sua posição no mundo.
Hoje, há um duplo movimento em relação à liberdade religiosa; o
primeiro relacionado ao aumento da consciência dos homens de suas liberdades
e o segundo com a exigência de que esse direito seja exercido em ambientes
públicos por meio de certa proteção do Estado, como já nos ensinava o Papa
Paulo VI na declaração Dignitatis Humanae – Sobre a Liberdade Religiosa:
Os homens estão cada vez mais conscientes da dignidade da
pessoa humana e, cada vez em maior número, reivindicam
a capacidade de agir segundo a própria convicção e com
liberdade responsável, não forçado por coação, mas
levados pela consciência do dever. Requerem também que
o poder público seja delimitado juridicamente, a fim de
que a honesta liberdade das pessoas e das associações não
seja restringida mais do que é devido. Esta exigência de
liberdade na sociedade humana diz respeito principalmente
ao que é próprio do espírito, e, antes de mais, ao que se
refere ao livre exercício da religião na sociedade. (PAULO
VI, 1965a, n. 1)
Estes movimentos impulsionam os Estados a não somente
estabelecerem uma carta de normas direcionando as permissões e proibições do
exercício do direito à liberdade religiosa, mas exigiram a busca dos fundamentos
desse direito e, mormente, aidentificação do grau de importância da liberdade
religiosa e sua conexão para a proteção dos direitos fundamentais dos homens.
Assim, pode-se dizer que frutos desses movimentospela solidificação
da liberdade religiosa como um direito humano e fundamental foram as
diversas Cartas, os Pactos e as Convenções, produzidos posteriormente à
Segunda Guerra Mundial, entre as quais se destacam: a Declaração Universal
dos Direitos Humanos (1948), o Pacto Internacional dos Direitos Civis e
Políticose Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966)
e a Declaração sobre a Eliminação de todas as Formas de Intolerância e
Discriminação Fundadas na Religião ou nas Convicções (1981).
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O coração da proteção do direito a liberdade religiosa, porém, se
encontra na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que expressa,
claramente, em seu artigo 18º, o direito à liberdade religiosa, exigindo um
empenho público para sua proteção e promoção por se tratar de um direito
fundamental:
Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento,
consciência e religião; este direito inclui a liberdade de
mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar
essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo
culto e pela observância, em público ou em particular.
(DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANOS, 2015)
Fundamentados na Declaração Universal dos Direitos Humanos,
inúmeros esforços são empreendidos por diversos organismos internacionais,
como a ONU, para promover estratégias visando a combater a ainda presente
perseguição religiosa, dado que a liberdade religiosa é um direito da pessoa
humana. Dentre esses, destacam-se os ocorridos na recente Assembleia Geral,
quando diversos líderes de Estado, em seus discursos, denunciaram os conflitos
motivados por questões políticas e religiosas, visto que esses são uma afronta
direta aos direitos fundamentais dos homens (DEBEBE, 2015).
De grande destaque foi o discurso do Papa Francisco na ONU que,
como chefe de Estado e líder supremo da Igreja Católica, possui capacidade
moral e jurídica para exortar a comunidade internacional, principalmente no que
diz respeito à responsabilidade dos Estados na proteção das minorias inocentes.
Afirmou o pontífice:
A mais elementar compreensão da dignidade humana
obriga a comunidade internacional, em particular através
das regras e dos mecanismos do direito internacional,
a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para impedir
e prevenir ulteriores violências sistemáticascontra
as minorias étnicas e religiosas e para proteger as
populações inocentes. (FRANCISCO, 2015)
O Papa Francisco cobrou à comunidade internacional para lutarem
em prol da proteção dos direitos das minorias perseguidas. Dentre aqueles
que foram incentivados pelo Papa, se encontra o Estado brasileiro, afianl a
Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1991) reconhece
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entre seus direitos fundamentais o da liberdade religiosa; referido documento
gerou um compromisso de garantia aos direitos que, por sua própria natureza,
possui matrizes históricas e filosóficas (AMARAL JUNIOR; JUBILUT, 2009.
p. 36), ou seja, proporcionou a noção de que há direitos fundamentais, que
se fundamentam na natureza humana e que existem antes mesmo do próprio
Estado, dentre esses o da liberdade religiosa.
A Constituição da República Federativa do Brasil destaca,
explicitamente, a proteção à liberdade religiosa e a importância da temática
da liberdade, em especial pelo fato de que nela está inserido um corolário de
direitos, dentre esses, o de culto, de consciência, de associação, de expressão,
de educação religiosa, etc.
Porém, não é tão fácil identificar com precisão o que vem a ser a
garantia da liberdade religiosa, consequentemente a esfera de proteção de
tal direito pelos Estados, inclusive o brasileiro. Mas não resta dúvida que a
liberdade religiosa está relacionada com outros direitos, também fundamentais,
como liberdade de pensamento, liberdade de consciência, de fé, de crença, de
associação religiosa, de propaganda religiosa, etc.
Assim, pode-se afirmar que a base dos direitos fundamentais, dentre
eles o da liberdade religiosa, é a natureza humana. O direito a liberdade religiosa
como um fruto dos direitos fundamentais, um direito da pessoa humana,
constitui o alicerce e a finalidade da própria organização política, por isso o
reconhecimento desses direitos enquanto direitos da pessoa humana é a própria
base doEstado (FERREIRA FILHO, 2003, p. 245).
Não por acaso, os direitos referentes à liberdade religiosa se encontram
positivados tanto em declarações, tratados internacionais, como na própria
Constituição Federal de 1988; contudo, o que confere à liberdade religiosa certo
grau de excelência não é a sua positivação, mas, sim, sua própria origem, inata
ao homem.
Nessa mesma perspectiva, a Conferência Mundial sobre Direitos
Humanos, por meio da Declaração de Viena (1993), esclarece:
A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos
reafirma o empenho solene de todos os Estados em
cumprirem as suas obrigações no tocante à promoção do
respeito universal, da observância e da proteção de todos
os Direitos Humanos e liberdades fundamentais para
todos, em conformidade com a Carta das Nações Unidas,
com outros instrumentos relacionados com os Direitos
Humanos e com o Direito Internacional. A natureza
universal destes direitos e liberdades é inquestionável.
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Neste âmbito, o reforço da cooperação internacional no
domínio dos Direitos Humanos é essencial para a plena
realização dos objetivos das Nações Unidas. Os Direitos
Humanos e as liberdades fundamentais são inerentes
a todos os seres humanos; a sua proteção e promoção
constituem a responsabilidade primeira dos Governos.
(ONU, 1993)
A Declaração de Viena apresenta, claramente, o direito fundamental da
liberdade como sendo inerente a toda pessoa humana, independentemente de
sua positivação que seja na esfera dos direitos constitucionais, tratados ou em
costumes internacionais, uma vez que ele é inato ao homem; este é o motivo
pelo qual tanto a Declaração Universal quanto a Declaração de Viena e outros
documentos impeliram os Estados para promoverem e protegerem tais direitos
do homem.
Quanto à relação entre liberdade religiosa e os direitos fundamentais,
podemos afirmar que há um vínculo genético entre eles. Tal vínculo é o reflexo
de um processo que envolve muitos fatos históricos como lutas pela liberdade
religiosa, por valores, como o da liberdade religiosa em si, até culminar com a
fase da positivação do direito, que encontrou seu ápice na Declaração Universal
dos Direitos Humanos (JELLINEK, 2000, p. 115).
Por essa razão, o Papa Bento XVI afirmou:
Entre os direitos e as liberdades fundamentais radicados
na dignidade da pessoa, a liberdade religiosa goza de
um estatuto especial. Quando se reconhece a liberdade
religiosa, a dignidade da pessoa humana é respeitada
na sua raiz e reforça-se a índole e as instituições dos
povos. Pelo contrário, quando a liberdade religiosa é
negada, quando se tenta impedir de professar a própria
religião ou a própria fé e de viver de acordo com elas,
ofende-se a dignidade humana e, simultaneamente,
acabam ameaçadas a justiça e a paz, que se apoiam sobre
a reta ordem social construída à luz da Suma Verdade
e do Sumo Bem. Neste sentido, a liberdade religiosa é
também uma aquisição de civilização política e jurídica.
(BENTO XVI, 2011)
Assim, vastamente se encontra na doutrina justificativa que
atribui à liberdade religiosa uma dimensão central na problemática dos
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direitos fundamentais (MIRANDA, 1993, p. 407). Considerando que a
liberdade religiosa é frequentemente ponto de partida para a conquista de
outras liberdades, como um direito fundamental, ela possui uma prioridade
cronológica (ADRAGÃO, 2002, p. 506-507), ao estar comparada aos outros
direitos fundamentais e,decerto, a questão da liberdade religiosa repercutiu
diretamente nas Declarações de Direitos e nas Constituições que inauguram o
Constitucionalismo moderno258.
Portanto, independentemente das divergências doutrinárias entre os
direitos humanos e os direitos fundamentais, bem como o campo de abrangência
e proteção de tais direitos, o fato é que há uma relação direita entre eles referente
à própria origem desses direitos, por isso, quando nos referimos à liberdade
religiosa como um direito fundamental, pode-se dizer que ela é, também, um
direito humano, pois possuía, por si só, a devida força de proteção. Quanto ao
fator religioso, não resta dúvida de que ele esteve no epicentro das transformações
institucionais que caracterizaram a emergência do constitucionalismo, de tal
modo que a liberdade religiosa pode ser considerada a mãe de todas as demais
liberdades (MACHADO, 1998, p. 214), estando amplamente protegida pelos
direitos humanos e fundamentais referentes à pessoa humana.
4. LIBERDADE RELIGIOSA E O DIREITO À EDUCAÇÃO RELIGIOSA
A educação religiosa também é um tema atual tanto em virtude
dos desenvolvimentos dos povos e do consequente fomento às liberdades
individuais como para a proteção do direito fundamental da pessoa em defender
suas crenças, de acordo com sua própria consciência.
A educação é um componente de suma importância para a formação
dos homens, por isso, é um direito que não pode ser tolhido das pessoas. Nesse
processo, as estruturas existentes em meio à sociedade são responsáveis pela
educação, sendo que o dever de educar pertence, primariamente, à família e,
para cumprir sua missão, a família precisa da ajuda da sociedade. Então, além
dos direitos dos pais e de outros a quem os pais confiam uma parte do trabalho
de educação, há certos deveres e direitos que competem à sociedade civil,
enquanto pertence a esta ordenar o que se requer para o bem comum temporal
(PAULO VI, 1965b, n. 3).
Pode-se afirmar, portanto, que a educação pretende a formação da
pessoa humana em ordem ao seu fim último, ao bem comum, e, ao mesmo
Temas referentes à liberdade religiosa estão presentes na Declaração de Direitos de Virgínia,
de 1776, (seção 16); a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, (art. 10°.); e a
Emenda nº 1, de 789, à Constituição norte-americana de 1787.
258
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tempo, ao bem das estruturas sociais de que o homem é membro e em cujas
responsabilidades, uma vez adulto, tomarão parte (PAULO VI, 1965b, n. 1). A
finalidade da educação é a formação integral da pessoa e supõe uma formação que
atenda ao fim último do homem, que se abra ao sentido da vida e desperte e avive
nele a realidade de transcendência; por consequência, também é uma função da
educação a formação moral e religiosa (DIÉGUEZ, PRISCO, 2006, p. 28).
Logo, a fundamentação da liberdade de educação deriva do direito à
liberdade religiosa, pois acarreta o direito a receber um ensinamento religioso
de acordo com as próprias convicções sociais e individuais. A atividade discente
e docente que o Estado deve propiciar, bem como os demais direitos referentes
à liberdade religiosa, deverá,ainda, respeitar e, dentro dos limites jurídicoinstitucionais, apoiar os centros de educação denominados confessionais.
Isso exige, do ponto de vista negativo, o respeito às próprias crenças
nas atividades escolares, evitando a discriminação em razão da religião e tudo
o mais que possa ferir os sentimentos religiosos dos alunos. Como salientam os
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Religioso, é preciso assegurar
que o cidadão tenha acesso, nos mais diversos ambientes sócio/religiosos,
incluindo o ambiente escolar, do “desconhecido, o mistério, transcende” (1997,
p. 04), mas, da mesma forma, deve ser garanti o direito do cidadão a ter acesso
à educação de conteúdo religioso, na perspectiva do princípio da liberdade
religiosa; por fim, é necessário garantir o respeito aos que “não creem” (1997,
p. 04), ou seja, aos indivíduos que se apresentam publicamente como ateus,
agnósticos ou categorias semelhantes259.
Do ponto de vista positivo, exige-se o direito a eleger o tipo de
educação religiosa e moral que os pais desejam para seus filhos, também
em âmbito religioso institucional, como social e, mesmo, escolar público
(DIÉGUEZ, PRISCO, 2006, p. 29).
Não por acaso, o direito internacional reconhece, amplamente, estas
garantias jurídicas; a Declaração Universal dos Direitos Humanos aborda, em
seu artigo 26260, o direito à instrução – educação –, dando aos pais plenos direito
Sobre as crenças dos indivíduos que não possuem uma crença religiosa que pode ser chamada
de tradicional, historicamente conhecidos como ateus, recomenda-se consultar: Conte-Sponville
(2006), Botton (2011), Vattimo (2004), Eco e Martini (2009). Com relação às ideias, os princípios
e as correntes de pensamento existentes dentro do ateísmo, recomenda-se consultar: Cancian
(2002), Minois (2014) e Thrower (1982).
260
Art. 26, 2 e 3 da Declaração Universal dos Direitos Humanos: “2. A instrução será orientada
no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito
pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais”. A instrução promoverá a compreensão,
a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as
atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. 3. Os pais têm prioridade de direito
na escolha do gênero de instrução que será minis trada a seus filhos (DECLARAÇÃO UNIVERSAL
259
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na escolha do modelo de educação para seus filhos. Na mesma perspectiva,
a Declaração dos Direitos das Crianças261, em seu Princípio 7º (ONU, 2015),
indica que são os pais os primeiros responsáveis capazes de nortear a educação
e orientação de seus filhos.
Do mesmo modo, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais262, que entrou em vigor no Brasil por meio do Decreto nº
591, de 06 de julho de 1992, confirma o poder dos pais na escolha dos meios
referentes à educação dos filhos. Sobre essa questão, disciplina o Decreto-Pacto:
Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o
direito de toda pessoa à educação. Concordam em que
a educação deverá visar ao pleno desenvolvimento da
personalidade humana e do sentido de sua dignidade
e fortalecer o respeito pelos direitos humanos e
liberdades fundamentais. Concordam ainda em que a
educação deverá capacitar todas as pessoas a participar
efetivamente de uma sociedade livre, favorecer a
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas
as nações e entre todos os grupos raciais, étnicos ou
religiosos e promover as atividades das Nações Unidas
em prol da manutenção da paz. [...]. Os Estados Partes do
presente Pacto comprometem-se a respeitar a liberdade
dos pais e, quando for o caso, dos tutores legais de
escolher para seus filhos escolas distintas daquelas
criadas pelas autoridades públicas, sempre que atendam
aos padrões mínimos de ensino prescritos ou aprovados
pelo Estado, e de fazer com que seus filhos venham a
receber educação religiosa ou moral que esteja de acordo
com suas próprias convicções.
Ora, o dever dos pais em educar seus filhos é um direito anterior ao do
Estado e esse não pode suprimi-lo; além disso, o Estado tem o dever de protegêDOS DIREITOS HUMANOS. Disponível em: http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf.
Acesso em: 02 nov. 2015).
261
Adotada pela Assembleia das Nações Unidas de 20 de novembro de 1959 e ratificada pelo
Brasil; por meio do art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 1º da
Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, e 1º do Decreto nº 50.517, de 02 de maio de 1961.
262
O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) foi adotado
pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1966, juntamente com o Pacto Internacional
de Direitos Civis e Políticos, com o objetivo de conferir obrigatoriedade aos compromissos
estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos.
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los, com meios necessários para que o estabelecimento deste direito não seja
meramente formal, antes, real (DIÉGUEZ, PRISCO, 2006, p. 29).
Muito embora haja processos históricos diversos na solidificação
dos direitos referentes à educação religiosa, de certa forma, a liberdade de
ensino,sobretudo o que diz respeito à educação católica, sempre foi uma
temática que esteve presente nas pautas tanto jurídicas quanto pedagógicas do
Estado brasileiro.
Especificamente sobre a educação religiosa, além de ser necessário garantir
a liberdade e a diversidade religiosa existente no país, diversidade essa construída
ao longo de séculos de história e desenvolvimento sociocultural, se faz também
necessário ter consciência do grande desafio presente na sociedade contemporânea,
que não está nas grandes conquistas tecnológicas, mas em como vencer a tendência ao
egoísmo, superá-lo para começar a servir (MARTINS, 2010, p. 38).
Por isso, a educação religiosa, nos seus diversos meios e formas
de manifestação, é convocada a ser um espaço para estabelecimento do “[...]
respeito e a tolerância pela diversidade do outro como forma de se adotar a
fraternidade universal” (COSTA, REIS, 2014, p. 74).
Do outro lado, a educação religiosa tem por missão procurar
estabelecer a educação permanentedo ser humano para a comunidade solidária,
uma educação empenhada na “[...] unidade de interesses e propósitos, em
nível das pessoas, da sociedade, da nação e dos países” (SOUZA, 1998,
p. 155), um modelo de educação “[...] contra toda forma de violência e de
exploração humanas, em que a dignidade humana respeitada possa prevalecer”
(MARCÍLIO, 2012, p. 74).
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
É possível afirmar que a liberdade de crença faz parte dos direitos
fundamentais. Isso inclui aceitar e respeitar os indivíduos e grupos humanos
que, por questões diversas, não creem em um ser transcendente e que, por isso,
se apresentam publicamente como ateus, agnósticos, sem religião definida ou
sem credo religioso constituído.
No entanto, assim como os indivíduos e grupos sociais que não
possuem uma crença definida ou tradicional em um ser transcendente devem ser
respeitados, também as multidões, os indivíduos e as estruturas socioculturais
que possuem esse tipo de crença, seja uma crença mais tradicional, alicerçada nos
valores ocidentais, ou uma crença mais moderna e, até mesmo, contemporânea,
também precisam ser respeitados e valorizados.
Diante desse complexo sistema de respeito e valorização, afirma-se
que o desafio atual é encontrar um ponto de equilíbrio em que ambas as partes
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se respeitem mutuamente e, por meio de suas respectivas estruturas sociais,
possam desenvolver seus próprios valores morais e suas práticas socioculturais
e, ao mesmo tempo, não ferir, não desumanizar o outro, não ver o outro como
um inimigo, mas apenas como um membro da comunidade dignidade humana.
Por fim, sustenta-se que, dentro desse contexto, a educação religiosa,
nos seus diversos meios e formas de manifestação, é convocada a ser um espaço
para estabelecer o respeito e a tolerância pela diversidade do outro, em prol
da adoção da fraternidade universal. Um respeito que inclui todos os grupos
humanos, todos os crentes das diversas denominações religiosas, e os grupos
formados pelos não crentes.
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TERCEIRA PARTE
PRESENÇA DO PENSAMENTO HUMANISTA NA POLÍTICA
REFLEXÕES E PERSPECTIVAS SOBRE O BRASIL: ANÁLISE DA POLÍTICA
DE FRANCO MONTORO
Bruno Bernardo Nascimento dos Santos263
“Uma sociedade restrita distribuíra os papeis entre si.
Todas as atividades, os gostos, as curiosidades dignas
da civilização contemporânea ali se encontravam, mas cada
uma encarnada por um único representante. Nossos amigos
não eram propriamente pessoas, eram mais funções
cuja importância intrínseca, menos que sua
disponibilidade, parecia haver determinado a lista”264.
1. INTRODUÇÃO
Inegável o legado deixado por Franco Montoro para o Brasil e, em
especial, para o Estado de São Paulo. Montoro participou ativamente da vida
política, lutou pela redemocratização no Brasil, foi professor e deixou grande
contribuição para o ensino superior e a pós-graduação. Com notória visão
democrática impregnada de um espírito cristão, à qual manteve-se coerente
durante toda sua trajetória, com princípios voltados para a ética, equidade e o
social. Nem o comunismo mecânico e autoritário, nem o capitalismo opressor e
individualista seriam os fins da política humanista na perspectiva de Montoro.
Franco Montoro via como eixo fundamental para a democracia definir
os fins e os meios da política, estabelecer a participação da população no bem
comum, garantir os direitos fundamentais da pessoa humana e, nesse âmbito,
destacam-se: a liberdade de imprensa e opinião; a estabilidade do trabalho
e o valor do salário; acreditava, ainda, nos pequenos empreendimentos; na
importância do município em relação aos Estados Federados e à União;
defendendo a descentralização como forma de aproximação do povo e melhor
percepção dos problemas sociais.
Montoro tomou-se da doutrina humanista de Jaques Maritain, da
liberdade do homem diante do desenvolvimento das suas próprias virtudes
Advogado. Graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mestrando em Direitos
Humanos pela PUC/SP.
264
LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes Trópicos (Tristes Tropiques). Trad. Rosa Freire d’Aguiar. São
Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 107.
263
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humanas, pautado pela razão e a igualdade, em que o desenvolvimento está
atrelado aos direitos individuais e fundamentais do homem. De certa maneira,
é importante destacar o período em que Maritain viveu e lecionou nos Estados
Unidos. As observações acerca da sociedade norte-americana o levaram a
escrever (Reflections on America, 1958), descrevendo suas impressões sobre
os hábitos no novo mundo promissor; felicidade, casamento, questões raciais
e democracia. Muito bem ponderado naquela nação, o dinheiro é interpretado
como instrumento para “[...] melhorar a vida, sua liberdade de ação, e
fundamental, melhorar a vida e a liberdade dos outros”265.
O humanismo cristão presente nas obras de Maritain, inspirado
pela doutrina assistencialista da Igreja, converge com o conceito da justiça
distributiva pautada pela pluralidade de pessoas, participação no bem comum e
igualdade, princípios da política de Montoro. Sábias palavras de PIO XII ao dizer
que “[...] a igualdade não significa nivelamento mecânico nem uniformidade
monocromática, mas respeito à dignidade pessoal de todos os homens”266.
Maritain explica que a finalidade da sociedade política não é assegurar
vantagens materiais a grupos isolados nem promover o domínio tecnológico
sobre a natureza, mas, sim, garantir que qualquer indivíduo, dentro dos direitos
políticos, de trabalho, propriedade e cultural, conquiste independência e uma
vida civilizada267. É nesse contexto que estão baseadas as principais teses de
Franco Montoro.
Devemos destacar como espectro da análise deste estudo o fenômeno
contemporâneo do subdesenvolvimento. Podemos afirmar que as injustiças
sociais e os abismos das desigualdades constituem hoje grandes violações dos
Direitos Humanos. Outrossim, é assegurado pela Declaração Universal dos
Direitos do Homem o “Direito ao Desenvolvimento” e um segundo direito,
ligado ao anterior, o que tem cada homem o “Direito de participar ativamente
no processo do desenvolvimento”268.
Apesar dos importantes avanços conquistados pelo Brasil nos últimos
anos, ainda somos um país subdesenvolvido com sérios problemas sociais e
de infraestrutura. Dessa forma, passamos a discorrer sobre as teses de Franco
Montoro para o desenvolvimento com democracia, com independência,
MARITAIN, Jacques. Reflexões sobre os Estados Unidos (Reflections on America). Tradução:
Manuel Bandeira. Rio de Janeiro: Editora Fundo de Cultura, 1959, p. 55.
266
“Uma verdadeira democracia”, Mensagem de paz de Natal, de PIO XII, (1944),apudMONTORO,
André Franco. Introdução à Ciência do Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981, p. 227.
267
MONTORO, Senador Franco. Da “Democracia” que temos para a Democracia que Queremos.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974, p. 65.
268
MONTORO, Senador Franco. Da “Democracia” que temos para a Democracia que Queremos.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974, p. 36-37.
265
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penetrando pelo conceito Aristotélico de liberdade, e o desenvolvimento com
justiça social. A análise destes temas efetivados na época em que Montoro foi
Senador Federal possibilitará refletirmos sobre os reais problemas que ainda
perturbam a ordem social do Brasil e afrontam nossa democracia, criando o
viés para traçarmos novas perspectivas para a democracia que queremos, em
que o Estado não tenha a falsa pretensão de ser uma pessoa, uma pessoa sobrehumana, gozando de um direito de soberania absoluta.
Montoro dizia que “[...] o papel do homem público é semelhante ao do
condutor de um barco, devendo dirigi-lo aproveitando os ventos, mas orientando
com firmeza a embarcação para o rumo fixado”269. Análoga e oportunamente,
citamos a célebre passagem de Jacob Safra a respeito dos auspícios do mundo
financeiro: “[...] se escolher navegar os mares do sistema bancário, construa
seu banco como construiria seu barco: sólido para enfrentar, com segurança,
qualquer tempestade”. O progresso é pautado pelas atitudes empreendidas e na
capacidade de subjugar as adversidades.
2. O CONCEITO DE HUMANISMO POLÍTICO NA VISÃO DE JACQUES MARITAIN
Jacques Maritain observa o progresso da humanidade na visão do curso
da história moderna e analisa o fim da sujeição total do homem ao Estado para
um momento de autogoverno em matéria política e social, caracterizado por uma
disposição de espírito democrático e pela filosofia democrática270. Ocorre, então,
que este processo de democratização, com suas genuínas e essenciais propriedades,
e seu joio ideológico, deu-se, sobretudo, ao momento em que o homem passou a
questionar seus valores fundamentais e a participação no bem comum.
O fim em matéria de política para Maritain não é assegurar vantagens
materiais a indivíduos ou grupos isolados, preocupados com seu bem-estar e
enriquecimento; certo, também, não é para conquistar o domínio tecnológico
sobre a natureza ou o domínio político sobre os homens. Ele acreditava que a
finalidade da política deveria ser a melhoria das condições de vida humana e
promoção do bem comum da população, a fim de que cada pessoa, não apenas
um grupo privilegiado, pudesse realmente conquistar o nível de independência
próprio da vida civilizada271.
Eis que Franco Montoro toma para si os ideais progressistas de
Maritain, que o irão acompanhar durante toda sua trajetória na vida política e
Discurso pronunciado no Senado Federal, em 29 de abril de 1971.
MARITAIN, Jacques. Sobre a Filosofia da História. Versão Portuguesa do Dr. Edgar de Godoi
da Mata Machado. São Paulo: Editora Herder, 1962, p. 119.
271
MONTORO, Senador Franco. Da “Democracia” que temos para a Democracia que Queremos.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974, p 66.
269
270
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acadêmica, defendendo as garantias econômicas e do trabalho, a propriedade,
os direitos civis e políticos, a liberdade, a cultura e o nacionalismo.
O meio ao qual a política pode ser empregada apresenta duas
modalidades opostas de racionalização, o modo técnico e o modo moral272. O
modo técnico, na visão de Maritain, era a aplicação da doutrina da tecnocracia
de Maquiavel, em que a boa política tornava-se, por definição, amoral, pautada
pelo êxito e sucesso, sendo a arte de conquistar e conservar o poder levados a
qualquer custo273.
Maritain, felizmente, vai observar que o êxito imediato presente em
“O Príncipe” (Maquiavel) é um êxito de um indivíduo apenas, não de um Estado
ou de uma Nação. O modo moral, por sua vez, significa o reconhecimento dos
fins essencialmente humanos da vida política e de suas fontes mais profundas:
a justiça, a norma e a reciprocidade274. O modo moral da política sugere o ente
estatal estar a serviço do bem comum, que não se confunde com bem público,
da dignidade da pessoa humana e da fraternidade.
Devemos acentuar algo significativo a este tema: “[...] a democracia
é a única maneira de alcançar uma racionalização moral da política”275.
Estas são as bases do humanismo político de Jacques Maritain, que busca,
essencialmente, a dignidade do homem e a manifestação de sua grandeza
original, fazendo com que o bem comum seja alcançado em sintonia com a
natureza, o tempo e a história.
A política de Maritain convida todos os homens de boa vontade e de
boa-fé para fazer de suas virtudes as forças criadoras da racionalização e da
vida, convertendo este todo em sua própria liberdade civilizada.
Como analisado, o fim, em um governo democrático, é a justiça social,
a liberdade e a equidade. O emprego de quaisquer meios incompatíveis com
estes fins seria, para qualquer regime democrático, um ato de autodestruição. É
um grande problema desta era, o Estado ter a falsa pretensão de ser uma pessoa,
uma pessoa sobre-humana, gozando de um direito de soberania absoluta, e
esta soberania não é apenas restrita em plano internacional, expande-se para os
próprios nacionais na equivocada ideia de l´État, Cést Moi.

MONTORO, Senador Franco. Da “Democracia” que temos para a Democracia que Queremos.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974, p. 66.
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MARITAIN, Jacques. O Homem e o Estado (Man and The State). Rio de Janeiro: Agir, 1952, p. 70.
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2.1 DIREITOS HUMANOS, POLÍTICA E DIREITO CONSTITUCIONAL
A instauração da Sociedade das Nações, após a Primeira Guerra
Mundial,fez com que as organizações internacionais passassem a ter maior
impacto dos seus atos em âmbito mundial. Discutiu-se em qual medida a
Sociedade das Nações possuiria personalidade internacional e se esta poderia
ser considerada sujeito de direitos e obrigações.
Tal dúvida não se prolongou com a criação da Organização das
Nações Unidas (ONU). O término da Segunda Guerra Mundial mostrou
para o mundo a face perversa do homem e como podemos chegar ao ápice
da desumanização e negação dos direitos fundamentais da pessoa humana,
culminando na promulgação da Carta da ONU (São Francisco, 1945), que
reconhece a capacidade desta organização de firmar tratados, garantindo a
extraterritorialidade e o gozo de imunidade por seus funcionários o que tendea
facilitar o exercício de seus cargos.
Devemos destacar como modelos normativos de importância para
os Direitos Humanos, não apenas a Carta das Nações Unidas, mas, também,
a parte XIII do Tratado de Versalhes (1919), que versa sobre os Direitos do
Trabalho (OIT), e a Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948), que
expandiram o universalismo dos direitos humanos e estabeleceram um sistema
de proteção internacional.
Dentre múltiplos direitos básicos estipulados na Declaração, merecem
destaque o direito à democracia, consubstanciado no seu artigo 21, e o direito
de participação no desenvolvimento, ao qual, Franco Montoro vai se referir de
Populorum Progressio: o desenvolvimento é o novo nome da paz276.
É certo que a Carta da ONU não estipulou o regime democrático
tacitamente em seu artigo 21, mas assegurou o direito de todo o indivíduo tomar
parte de si o governo e ter governos escolhidos livremente. Uma sociedade de
homens livres implica a concordância entre espíritos e vontades com relação às
bases da vida em comum277.
Diante disso, é certo que as normas de Direitos Humanos são oriundas
tanto do direito internacional quanto do direito nacional. Apenas no regime
democrático que se é possível conjugar estes institutos normativos visando à paz
duradoura e à tutela dos direitos fundamentais do homem, respeitando o direito
interno e o direito internacional, ou seja, deve haver o supranacionalismo moderado.
MONTORO, Senador Franco. Da “Democracia” que temos para a Democracia que Queremos.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974, p. 37.
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A supranacionalidade é mais bem interpretada quando vista do ângulo
de um conjunto de regras e instrumentos que envolvam, de alguma maneira, o
compartilhamento de soberania, podendo ser combinada de diferentes formas
e com mais práticas intergovernamentais de cooperação regional. Estado
Supranacional, portanto, não deve ser a supressão de várias Soberanias para a
constituição de uma única. Supranacionalidade deve ser o compartilhamento
de distintas formas de cooperação internacional, assimilando-se à prática de
cooperação internacional entre os Estados.
No Brasil, a Emenda Constitucional nº 45, de dezembro de 2004,
encravou o parágrafo 3º no artigo 5º da Constituição, definindo que os Tratados
e as Convenções internacionais sobre direitos humanos serão equivalentes a
Emendas Constitucionais.
Exemplar único do modelo paraconstitucional278 até o momento,
a Convenção sobre os direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo
Facultativo (Nova York, 2007), foi aprovado pelo Congresso Nacional por meio
do Decreto Legislativo nº 186, de 2008.
O Direito Constitucional Brasileiro confere competência aos poderes
Legislativo e Executivo para a produção normativa. Tratados e demais atos
internacionais são celebrados pelo Presidente da República (art. 84, VIII) e
referendados pelo Congresso Nacional. Apenas a partir, então, do referendo
do Congresso, via Decreto Legislativo, que o ato ingressará no sistema
normativo brasileiro.
O modelo internacional não se justapõe ao modelo interno, mas dele
passa a ser parte integrante. Este modelo é chamado, por BALERA (2012), de
modelo normativo infraconstitucional para os direitos humanos, ancorado no
artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal279.
Lembramos que o corpo político é o povo organizado sob leis justas e
composto das suas mais variadas instituições e o Estado é a instituição particular
que se especializa em assuntos que dizem respeito ao bem comum do corpo
político280. Nesse sentido, Montoro dizia que a democracia é o verdadeiro progresso
dos povos, em que a vontade popular é a base da autoridade do governo.
Sem um Estado Democrático, não há possibilidade de tutelar os
direitos fundamentais do homem elencados na Declaração Universal de 1948,
nem, ao menos, discutir o pluralismo entre sistemas jurídicos internacionais e
nacionais, visando ao supranacionalismo moderado. Outrossim, não há como
BALERA, Wagner. Os Direitos Humanos como Modelos Normativos. Revista Brasileira de
Direitos Humanos, nº 1, abri/jun 2012, Doutrina, p. 29.
279
Ibid. p. 30.
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falar em democracia sem progresso, e este prevê o desenvolvimento pautado na
participação coesa dos cidadãos nas etapas evolutivas e no bem comum, não se
tratando apenas de receber passivamente os benefícios do progresso.
3. DESENVOLVIMENTO COM DEMOCRACIA
Primeiramente, é necessária a distinção entre Estado e Corpo Político
para analisarmos os princípios que nortearam Franco Montoro em sua trajetória
política. Para Maritain, esses dois elementos pertencem à sociedade, que é uma
obra da razão.
A Sociedade Política, obra da razão humana, tende a buscar o bem
comum. A justiça é condição para sua existência e, a amizade (fraternidade), é o
seu fato gerador. Entende-se que este todo, do qual o Estado faz parte, envolve
não apenas a racionalidade humana, mas, também, emoções, paixões, reflexos,
psicológicos e dinamismo281.
A vida familiar, econômica, cultural, educativa, religiosa, tem
importância para a existência e prosperidade do Corpo Político; nele, o poder
vem hierarquicamente de baixo, do povo.
O Estado é parte do Corpo Político que resguarda a lei, fomenta o
bem comum, a ordem pública e a administração dos negócios públicos. É uma
instituição criada pelos homens e autorizada por estes a usar o poder e a coação
para instaurar a ordem e o bem público/comum.
Franco Montoro alertava que o Brasil, como signatário da Declaração
Universal dos Direitos do Homem, havia afirmado, perante o mundo, o
reconhecimento da dignidade do homem, o fundamento da liberdade, da justiça
e da paz.
Nesse escopo, Montoro clamava pela revogação do AI-5, da censura
prévia e dos demais preceitos que atentavam contra a ordem democrática que
assolava o Brasil naquela época, assegurando o instituto do habeas corpus e
a participação orgânica de todos os setores da população como verdadeiros
agentes do desenvolvimento nacional.
3.1 DIREITO DE PARTICIPAÇÃO
O Direito ao Desenvolvimento, expresso no preâmbulo do texto
de 1948, atingiu o maior valor com o conceito de Populorum Progressio: o

MARITAIN, Jacques. O Homem e o Estado (Man and The State). Rio de Janeiro: Livraria Agir,
1952. p. 19.
281
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desenvolvimento é o novo nome da paz282. Um segundo direito derivado deste
primeiro, o Direito de Participação, refere-se, justamente,à integração do
homem com as tomadas de decisões e com os benefícios do progresso, sendo
sujeito e agente do desenvolvimento.
Dessa forma, o artigo 22 da Declaração Universal dos Direitos
Humanos estabelece, in verbis:
Everyone, as a member of society, has the right to social
security and is entitled to realization, through national
effort and international co-operation and in accordance
with the organization and resources of each State, of the
economic, social and cultural rights indispensable for
his dignity and the free development of his personality283.
Não cabe ao Estado, parte do Corpo Político, entregar à população o
progresso como moeda de troca. A máquina Estatal, a arrecadação tributária e
o desenvolvimento do bem público/comum, por mais analogias que possamos
fazer com as relações de consumo da esfera privada, jamais terãoa essência e
natureza jurídica do Direito Privado.
E assim explicava RÁO (1999): “O Estado não é nenhum ente superior
e alheio à sorte dos indivíduos e sim, o meio pelo qual se visa a realização do
bem comum e, portanto, o dos indivíduos”284.
Cabe-nos mencionar o estudo de João XXIII, em Mater et magistra,
demonstrando que o direito de participação é decorrente da natureza inteligente e
responsável da pessoa humana. Para ele, quando o funcionamento e a estrutura de
um Estado impedem ou enfraquecem a participação dos indivíduos, este sistema é
injusto e afronta a dignidade humana, mesmo que a produção atinja altos níveis285.
A democracia é fundada no Direito de Participação e não cabe ao
Estado, como parte do Corpo Político, absorver, desconhecer ou eliminar o
MONTORO, Senador Franco. Da “Democracia” que temos para a Democracia que Queremos.
Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra S.A., 1974.p 37.
283
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pluralismo das comunidades que formam a integridade nacional. Surge, nesse
contexto, o problema moderno do paternalismo, em que as soluções de Estado
são adotadas pelos altos funcionários e são aplicadas de cima para baixo, de
forma centralizada. É recorrente que este fenômeno acarrete na inadaptação
dos programas sociais e no desinteresse da população, pois se é cerceado o
Direito de Participação no planejamento e tomada de decisões, gerando natural
indiferença e apatia.
Franco Montoro elencava os seguintes instrumentos para o
desenvolvimento com democracia, pautado pelo Direito de Participação, quais
sejam: as associações de moradores e vizinhos, a atividade sindical coesa e
modera e as demais associações de empregados incluídos os profissionais
liberais, movimentos estudantis, estrutura democrática dos partidos políticos
e outras modalidades de participação como as cooperativas, associações,
instituições e organizações.
Importante frisar que Montoro diferenciava que todos estes
instrumentos poderiam ser implementados no plano paternalista de assistência
do Estado, isto é, tendente ao fracasso, ou poderiam ser genuínos processos de
participação.
No Estado de São Paulo, os mutirões da casa própria, projeto para
habitação e urbanização, inspirados no modelo uruguaio de cooperativismo,
tiveram grande êxito. O “mutirão”, como ficou conhecido, foi um sistema de
cogestão em que os mutirantes participavam de todas as decisões.
Considerar o cidadão como agente do processo de desenvolvimento, e
não como “mais um na fila do déficit habitacional”, foi um dos legados deixados
pelo governo de Montoro na área da habitação social. Essa era a sua política de
governo, o diálogo, a reciprocidade e o fomento à capacitação da população em
defesa de liberdade e garantias fundamentais.
3.2 DESCENTRALIZAÇÃO DO PODER
Os problemas locais de qualquer sociedade ou grupo social explicam
o surgimento de associações de moradores, de vizinhança ou de bairro, que
se multiplicam por todo mundo e criam um verdadeiro aparato paralelo ao
Estado para a tomada das melhores soluções que atendam às necessidades
daquela comunidade. Um exemplo ponderado desta organização social é a
vida em condomínio. Os moradores se reúnem em Assembleias para deliberar
questões de interesse coletivo, sobre a mediação do síndico ou de pessoa que
cumpra este papel.
Nesse sentido, esse condomínio pode se associar com outros e formar
uma associação de bairro. Esta, por sua vez, estipulará diversas soluções para os
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problemas mais evidentes daqueles moradores, como segurança ou iluminação.
Tudo isso funciona paralelamente ao serviço público.
Essa tendência à descentralização administrativa e política era
presente na época do governo de Franco Montoro no Estado de São Paulo, com
uma rede de delegacias regionais ligadas a cada órgão setorial, como educação,
saúde e transporte. Seu governo, além de ampliar esta rede, criou os conselhos
descentralizados nos quais tinham assento os prefeitos da região286.
Citamos como exemplo o convênio que Montoro firmou com as
prefeituras para a merenda escolar, diminuindo a possibilidade de fraude,
variação no cardápio e diminuição nos custos e estocagem.
Montoro propôs a ideia do poder regional adotado em Bolonha,
Itália, em que a administração regional das prefeituras passaria a ser um órgão
operacional com autonomia para decidir sobre alternativas de execução de
políticas públicas locais, como saúde, educação e transporte.
Nota-se que, no Brasil, dada sua extensão territorial e densidade
demográfica, se faz urgente uma maior repartição do poder entre Brasília e as
unidades federadas, incluindo os municípios, aproveitando melhor os recursos
naturais, a força de trabalho e o dinamismo que compõem o povo brasileiro.
4. DESENVOLVIMENTO COM INDEPENDÊNCIA
No processo do desenvolvimento, sob à luz humanista, a participação
consciente e pessoal do homem se integra à comunidade. A dignidade do homem
não é assegurada se este apenas recebe os benefícios do progresso, mas, sim, se
participa como verdadeiro agente da vida social.
Este conceito de desenvolvimento, sob muitos aspectos, confundese com a superação da dependência nos planos político, econômico, social e
cultural. O desenvolvimento é um processo de crescimento interno, autônomo,
em que o Brasil deverá aprender a constituir uma indústria sólida e de alta
tecnologia, deixando a essência de exportador de commodities.
A independência somente será alcançada pelo esforço conjunto por
parte do Estado, com a participação do povo engajado, em um grande esforço
voluntário, por uma juventude ousada em espírito e inspirada pelo heroísmo
criativo, por cientistas desvinculados do convencional, pela revolução
na educação; somente assim, seremos capazes de pensar e de sondar em
profundidade os problemas especiais deste país.
Os problemas brasileiros possuem realidade própria e exigem soluções
e métodos adequados. Não é mais possível estudar ou almejar nosso processo
ALBUQUERQUE, José Augusto Guilhon (organizador). O Legado de Franco Montoro. São
Paulo: Fundação Memorial da América Latina, 2008, p. 92.
286
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de desenvolvimento econômico, político e social empregando o sonho norteamericano ou as escolas europeias. Enquanto não tivermos uma tecnologia à
nossa realidade e elaborada por nós mesmos, ficaremos à margem de outras
economias e culturas.
Montoro já nos alertava para esta questão.
Na seara na independência como força para o desenvolvimento,
Montoro defendia a integração da América Latina como forma de barrar o
neoimperialismo de grandes potências sobre a região e criar uma identidade
regional, formando uma parceria sólida entre os vizinhos nos planos econômico,
político e cultural.
O Mercosul, estabelecido pelo Tratado de Assunção, em 1991, veio a
consagrar estes ideais de Montoro por ser a matriz de um futuro de articulação
e cooperação regional entre os países sul-americanos. Porém, mais de duas
décadas após a criação do bloco, vemos uma série de falhas e uma crise
sistêmica institucional.
4.1 EDUCAÇÃO, A BASE PARA A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
Os ensinos básico e superior no Brasil demonstram o maior atraso da
história da nossa Nação. Esta frase basta.
Um país apenas se desenvolve com uma população apta a realizar as
transformações técnicas e sociais exigidas pelo progresso humano. Eis que a
educação é o meio pelo qual os homens atingem o progresso. Sem conhecimento,
somos animais movidos por instintos primários.
Montoro, em 1974, citou, felizmente, o caso da Suécia que desenvolveu,
drasticamente, o padrão da educação. Com IDH de 0,907287, a Suécia não deixa
dúvidas quanto ao fato de ser uma das Nações mais avançadas da atualidade
em qualidade de vida, retorno de impostos, segurança, bem comum/público,
educação, tecnologia, saúde, etc.
Ademais, Montoro mencionava o progresso educacional nos Estados
Unidos, igualmente observado por Maritain (1958) em Reflections on America,
destacando a liberdade de expressão na vida acadêmica e na sociedade americana,
bem como nos altos índices de doações de particulares às instituições de ensino,
formando uma rede altamente equipada.
Neste mesmo interesse prioritário pelo setor, na educação no século
XX, podemos destacar Alemanha, França, Inglaterra, Suíça, Itália e demais
países Europeus.
Na América Latina, a distinção vai para o Uruguai, onde a taxa de
analfabetismo é uma das menores do mundo. Mais recentemente, podemos
287
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apontar a potência do conhecimento e da tecnologia que é o Estado de Israel,
onde 7,3% do PIB é destinado à educação, a maior taxa da OECD288.
A Constituição do Brasil assegura, desde a Carta de 1891, o princípio
de que “a educação é direito de todos”, e os artigos 208 e seguintes (CF, 1988)
afirmam que o ensino primário é obrigatório. Além do texto constitucional, o
Brasil firmou compromissos internacionais de grande relevância, como a solene
Declaração dos Direitos do Homem, e participou da Conferência de Punta del
Este, ligada mais diretamente aos problemas da América Latina, em que o
Brasil assumiu o compromisso de garantir, até o ano de 1970, matrícula escolar
a toda a população de sete a onze anos.
Eis que não basta apenas criar vagas em escolas precárias, desprovidas
de qualquer infraestrutura básica, sem política de salários, incentivo e estudo
aos professores; além de estarmos parados no tempo, em um sistema de ensino
dos moldes do século XIX.
O cenário do Brasil contemporâneo ainda reflete um sistema
educacional que se arrasta em problemas; greves intermináveis de servidores
públicos, desvios de verbas, uma grade de ensino pautada no estudo
enciclopédico que cria verdadeiros analfabetos funcionais para a Nação.
Se nós nos lembrarmos de que, no período compreendido entre
1900 e 1950, o número de adultos analfabetos aumentou no Brasil de seis
milhões para vinte milhões, devemos dar razão à grave advertência “Perfis
Parlamentares Franco Montoro 153”, feita por Cesário Motta nos albores
da República: “A democracia sem instrução será uma comédia, quando não
chegar a ser uma tragédia”289.
Para finalizarmos o tópico da educação no Brasil, chamamos a atenção
para a autonomia universitária, defendida por Montoro, que,contudo, vem sendo
distorcida, de maneira leviana, sobretudo nas Universidades Federais.
A autonomia universitária está consagrada no texto constitucional
de 1988, em seu artigo 207, dispondo que estas possuem a prerrogativa de
gozarem deste privilégio no âmbito didático-cientifico, administrativo, gestão
financeira e patrimonial.
Cabe ressaltar que esta autonomia não é absoluta e o que se observa,
no Brasil e, em especial, nas suas autarquias, é uma verdadeira blindagem das
Congregações Acadêmicas, docentes e servidores administrativos, protegidos
por seus procuradores, que tornam o ambiente universitário a expressão máxima
do Estado intocável e absoluto.
7,3% refere-se ao ano de 2011. Education at a Glance 2014.
Diário do Congresso Nacional, Seção I, de 19/8/1964 Perfis Parlamentares Franco Montoro.
Ensino Básico,p. 153.
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Os alunos, o elo mais fraco desta relação, são sempre o corpo
mais prejudicado desta realidade, pois, como se não bastassem as greves de
funcionários e professores que duram vergonhosos meses, a falta de estrutura
e subsídios, ainda arcam com decisões irresponsáveis de um grupo minoritário
de verdadeiros agentes do Estado que visam a, unicamente, interesses próprios,
subjetivos, cegos pela vaidade acadêmica.
4.1 A CRISE DO MERCOSUL, PERDA DA IDENTIDADE REGIONAL
O Mercosul nasceu em 1991 pelo Tratado de Assunção, após uma
série de regimes autoritários que arruinaram a América Latina economicamente,
como o primeiro processo de integração regional do Cone-Sul para uma melhor
inserção internacional no quadro dos países emergentes.
Formado por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela
(2013), o bloco adquiriu status internacional com a assinatura do Protocolo de
Ouro Preto, em 1994.
Em 1997, a crise financeira asiática repercutiu negativamente
na economia da região, agravada pelo colapso da Bolsa de Valores da Ásia
e da Rússia em 1998, provocando a fuga de capital dos países emergentes,
sobretudo o Brasil, que perdeu 50,0% das reservas cambiais290, seguido de forte
desvalorização do real em 1999. O encarecimento das importações brasileiras
afetou diretamente a Argentina.
Entre 2012 e 2013, o bloco viveu outro momento difícil, quando o
golpe parlamentar no Paraguai suspendeu a participação deste no Mercosul e a
Venezuela teve seu ingresso aprovado. Outrossim, a falta de articulação política
entre os membros é o maior obstáculo para a sobrevivência desta integração.
As imposições da Argentina às exportações do Brasil, somadas ao problema da
inflação destes países e da Venezuela constituem uma verdadeira barreira ao
desenvolvimento das reuniões de cúpula.
O problema do Mercosul não é apenas político ou econômico, mas,
também, ideológico e estrutural. Apresenta sérios embaraços de ideologia,
pois nunca representou, de fato, uma verdadeira integração para os cidadãos
destes países. Não se ouve falar no Mercosul ou como deveria ser importante a
cooperação dos países vizinhos do Cone-Sul.
O Brasil, por ter o português como língua mãe, torna-se
isolado,culturalmente,dos demais países do bloco. Apesar de haver a livre
circulação de pessoas, com a isenção de vistos e passaporte, este intercâmbio
VIZENTINI, Paulo G.F. Dez anos do Mercosul: a crise da integração e o desafio da ALCA, p.
20. Disponível em: <revistas.fee.tche.br>. Acesso em: 15 set. 2016.
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cultural nunca foi estimulado pelos governos; tampouco existe infraestrutura
viária para isso. O turismo, que poderia ser altamente rentável, ainda se
desenvolve a passos lentos.
A falta desta estrutura de transporte não é apenas um entrave para a
circulação de pessoas, maspara a própria economia, que poderia ter ganhos
surpreendentes se uma malha ferroviária, por exemplo, fosse implantada
na América do Sul como ocorre no resto do mundo. Da mesma sorte, o
transporte aéreo não é estimulado entre os países-membros. Altos impostos
encarecem demasiadamente os voos entre os países, inviabilizando uma
maior integração. Importante lembrarmos que, na Europa, voamos de um
país a outro por tarifas baixas, nas conhecidas low cost companies, em que
se é possível comprar uma passagem aérea internacional ida e volta por
irrisórios 30 (trinta) euros ou menos.
O Mercosul talvez tenha sido uma estratégia antiga dos países do
Cone-Sul para enfrentar as adversidades econômicas da América Latina, mas
está sujeito a situações de crises específicas, em especial, atingindo seus maiores
expoentes, o Brasil e a Argentina.
Como todo processo de integração, existem dificuldades em alinhar
as diferentes visões políticas e realidades socioeconômicas de cada Estadomembro. É necessário revermos o futuro do Mercosul como política de integração
regional tencionando a um progresso independe de interferências alheias à
realidade latino-americana que possam afetar o natural desenvolvimento da
região, acarretando numa verdadeira perda da identidade regional e cultural.
4.2 ARISTÓTELES E A LIBERDADE, BASE PARA O PENSAMENTO DE FRANCO
MONTORO
Aristóteles considerava que a ação moral do homem estaria ligada,
intrinsecamente, com a liberdade da vontade, ou seja, uma ação voluntária que,
por sua vez, esta, sim, implica uma liberdade de escolha: o livre arbítrio, a
característica vital da raça humana.
A liberdade, na visão Aristotélica, é um ato de autodeterminação,
de deliberação, com o qual o homem dá a si mesmo os motivos e os fins de
sua ação, sem ser constrangido ou forçado por ninguém, o que seria um ato
involuntário291.
Os teólogos cristãos, como Tomás de Aquino e Santo Agostinho,
também irão reproduzir este ideal aristotélico em suas doutrinas de que
a liberdade é a escolha dos homens. Acreditavam que o homem era um ser
291
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corrompido, tendencioso a suas paixões e, portanto, seria necessário haver
regras para balizar suas condutas.
Maimônides (1135-1204) dizia que os mandamentos e as proibições
da Lei se referiam às ações as quais o homem tem a opção de fazer ou não
fazer292. Os escritos de Maimônides e outros filósofos judeus irão reproduzir
este ideal Aristotélico por gerações.
Jacques Maritain observava o progresso da humanidade na visão
do curso da história moderna, pautado pelo fim da sujeição total do homem
ao Estado, passando para um momento de autogoverno em matéria política e
social, caracterizado por uma disposição de espírito democrático e pela filosofia
democrática293. Ocorre, então, que este processo de democratização, com suas
genuínas e essenciais propriedades, e seu joio ideológico, deu-se, sobretudo, ao
momento em que o homem passou a questionar seus valores fundamentais e
participação no bem comum, ou seja, quando o homem implementou seu livre
arbítrio em prol da garantia dos seus próprios direitos fundamentais.
Vicente Ráo conduzà definição de direito objetivo e direito subjetivo
para explicar como o direito positivo se comporta na sociedade,intentando
disciplinar a conduta humana a cargo do Estado. A norma que disciplina a
ação (norma agendi) age como um mandamento, vive fora da pessoa titular
da faculdade conferida de agir em conformidade com que a norma estipulada
(facultas agendi) e constitui o direito objetivo. Esta, por sua vez, a faculdade
humana de agir ou não agir, se realiza na própria figura humana e garante os
fins e interesses da norma, bem como o direito de reaver aquilo que lhe é de
direito294, este é o direito subjetivo.
Montoro considerava que o direito subjetivo era um atributo de um
sujeito a quem o Direito atribui a faculdade de agir, cuja atividade pode e deve
ser sancionada pelo Estado295.
O pensamento aristotélico reflete que o homem é livre, uma vez
que decide a respeito de assuntos que dependem dele ou que possam por ele
ser realizados. E coloca como agente a faculdade de deliberação sobre todas
as questões, considerando a razão e o debate como ferramentas de atingir o
equilíbrio. Este equilíbrio das virtudes humanas era o caminho para a felicidade
na visão de Aristóteles.
MAIMÔNIDES, Moses (1135-1204). Oito Capítulos. Trad. Alice Frank. São Paulo: Maayanot,
1992, p. 52.
293
MARITAIN, Jacques. Sobre a Filosofia da História. Versão Portuguesa do Dr. Edgar de Godoi
da Mata Machado. São Paulo: Herder, 1962, p. 119.
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RÁO, Vicente. O Direito e a Vida dos Direitos. 5. ed. Anotada e atual. por Ovídio Rocha Barros
Sandoval. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 191.
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MONTORO, André Franco. Introdução à Ciência do Direito. 10. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1981, p. 53.
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Montoro toma para si este conceito de liberdade, que o guiará para
outros temas como a justiça e a democracia. Acreditava, portanto, que as
pessoas com a prerrogativa do seu livre arbítrio, buscando o caminho natural
da felicidade, seriam pautadas por valores humanistas, espírito de cooperação,
alinhadas com a justiça e a razão, sob um Estado como organismo do Corpo
Político, formando um governo com raízes no povo, capaz de promover o
desenvolvimento independente, democrático e com justiça social.
Franco Montoro foi engajado político na redemocratização do
Brasil, lutando pelo movimento das Diretas Já. Teve uma política democrática,
humanista, civilizadora, com grande habilidade de diálogo e articulação. Seu
papel na mobilização para eleições presidenciais foi decisivo à democratização
do Brasil. Ele tinha visão de futuro, era um visionário, responsável por grande
parte das eclusas na hidrovia Tietê-Paraná, engajado em políticas públicas
ambientais e de integração, como na demarcação habitacional para a população
caiçara e os índios no litoral paulista, proteção da Serra do Mar e política de
despoluição de Cubatão, professor desvinculado do convencional e defensor
dos Direitos Humanos.
5. DEMOCRACIA COM JUSTIÇA SOCIAL, O RUMO DO DESENVOLVIMENTO
BRASILEIRO
Franco Montoro defendia o ideal do Populorum Progressio296, sob o
qual um país apenas se desenvolve quando sua população progride, não sendo
apenas um conceito ético, mas econômico também.
O Brasil passou por grandes avanços sociais na luta contra a pobreza e a
desigualdade, mas, ainda, há um cenário alarmante para ser enfrentado. Por mais
que o salário mínimo tenha aumentado e o PIB igualmente, desconsiderando os
resultados de 2014 e 2015297, a inflação real é o grande problema dos brasileiros.
O aumento dos preços dos produtos e serviços não acompanha a
média salarial e, então, surge a grande questão,isto é, a verdadeira forma como
a população brasileira está vivendo e sendo assistida pelos serviços públicos.
Ocorre que, no Brasil, instalou-se uma cultura do desenvolvimento
pautado por grandes investimentos que favorecem a concentração de
renda;outrossim, a taxa tributária praticada por aqui é uma das mais altas da
América do Sul,comparável a países da Europa, e, mesmo assim, o retorno
social ainda é muito baixo.
MONTORO, Franco Senador. Da “Democracia” que temos para a Democracia que Queremos.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974, p. 129.
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O PIB retraiu 3,8% em 2015.
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5.1 REFORMA TRIBUTÁRIA
Montoro já alertava que a política tributária do Brasil agravava a
distribuição de renda no País, além do problema da concentração da arrecadação
federal, da não aplicabilidade dos tributos em prol do bem comum e da forma
de incidência tributária.
Importante evocarmos que os impostos diretos não se prestam à
repercussão, em que o contribuinte de direito suporta em definitivo a carga
tributária, não havendo a transferência de titularidade. Por sua vez, os impostos
indiretos são aqueles que se prestam à repercussão, podendo o ônus tributário
ser transferido à outra pessoa298. São exemplos dos impostos diretos o Imposto
de Renda, o IPTU e o ITR, enquanto podemos citar o IPI e o ICMS como
impostos indiretos.
Eis que é necessário que haja uma reforma no sentido de reduzir os
tributos incidentes no consumo e nos serviços, que nada contribuem para o
progresso e desenvolvimento do país, e dimensionar a participação dos impostos
diretos, de acordo com a renda e o patrimônio do contribuinte, uma vez que,
no Brasil, a população com menor renda é a mais atingida com este sistema
tributário desproporcional e obsoleto.
Outro problema do cenário tributário nacional é a alta burocratização
e falta de transparência, a completa e desarrazoada promulgação de normas
estabelecendo obrigações tributárias acessórias que apenas acarretam
dificuldades tanto para a população quanto para o setor empresarial.
Nosso sistema econômico é composto pela pulverização dos tributos
que sobrecarrega o valor final dos produtos no país. Um exemplo está no ICMS,
que é cobrado em cascata, gerando, muitas vezes, a bitributação e equívocos
por parte das empresas contribuintes diante da complexidade destes impostos,
repassando o custo final ao consumidor.
Por fim, não basta que ocorra a reforma tributária por si só, é necessário
que haja a efetiva destinação dos tributos e impostos à sociedade por meio de
infraestrutura e políticas públicas e a harmonização da arrecadação Estatal com
o real poder de consumo do cidadão.
5.2 A CRISE HÍDRICA NO BRASIL
Apesar de termos as maiores reservas de água doce do mundo, ainda,
vergonhosamente, enfrentamos o problema do abastecimento de água no país.
ROSA JUNIOR, Luiz Emygdio da.Manual de Direito Financeiro e Direito Tributário. Rio de
Janeiro: Renovar, 2001, p. 356-357.
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Faceira ilusão acreditar que o problema do Nordeste do Brasil e, recentemente,
também do Sudeste, é justificado pelo clima. Este pode até influenciar nas
condições adversas, porém, cabe-nos mencionar Israel, pioneiro no processo
de dessalinização, e outros países da região do Oriente Médio que transformam
regiões desérticas em zonas de cultivo agrícolas, com determinação e tecnologia.
Montoro já chamava a atenção para a disparidade regional entre o
Nordeste e o restante do Brasil; soma-se, assim, aos problemas básicos sociais,
de saneamento, educação, infraestrutura e saúde, o problema hídrico.
A água é problema estratégico para o desenvolvimento do Nordeste, que,
por ser um elemento escasso no interior da região, freia o desenvolvimento. Desde
à época da colonização que se têm registros dos problemas da seca e estiagem.
A aprovação da Lei de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/97) e a
criação da ANA (Agência Nacional de Águas, Lei nº 9.984/00) não trouxeram
progressos significativos na questão hídrica e, pior, a região Sudeste agora é a
nova vítima da falta de estrutura e gerenciamento estatais.
No triênio de 2012 a 2014, a região Nordeste apresentou situação
crítica no Semiárido e severa no Sertão. Os níveis dos reservatórios nordestinos
caíram de 61,7%, em maio de 2012, para 25,3%, em março de 2014299. A região
Sudeste indicou colapso de abastecimento entre 2014 e 2015, sobretudo pela
falta de gestão e estrutura hídrica e da forte interdependência dos mananciais
utilizados para abastecimento da região metropolitana de São Paulo, Campinas
e Baixada Santista.
Destaca-se, também, o baixo valor de vazão do Rio Paraíba do Sul
e problemas semelhantes de abastecimento no Rio de Janeiro, em especial na
região metropolitana e na Zona Oeste do Rio.
A água é elemento indispensável à sobrevivência do homem e à
manutenção dos mínimos padrões de vida, como saúde, higiene e alimentação.
Outrossim, a agricultura, a pecuária, a indústria e os processos logísticos são
diretamente afetados com a crise hídrica, gerando apenas o encarecimento dos
produtos e serviços.
O problema hídrico não pode ser justificado pelo clima ou pelo
consumo. No Brasil, o único fator determinante para o problema da água é
oriundo do Estado, das políticas de planejamento e gestão.
6. CONCLUSÃO
Franco Montoro lutou por uma política orientada nos valores
humanistas e cristãos rumo a uma democracia, trabalhando com espírito de
ANA (Agência Nacional de Águas). ANA divulga publicação Especial sobre Crise Hídrica.
Disponível em: <www2.ana.gov.br>.. Acesso em: 16 set. 2016.
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independência, nacionalismo e justiça social.
Ainda presenciamos, em nosso país, a falta do debate, independência
entre os Poderes e o respeito dos direitos fundamentais da pessoa humana,
verdadeira afronta à democracia que queremos.
Em suas políticas de governo, Montoro, introduziu os princípios
do Direito de Participação e Descentralização do Poder como modelos ao
desenvolvimento e progresso do país. Infelizmente, paira, no Brasil, a cultura de
que o Estado é um mero fornecedor de serviços e assistência, em que o cidadão
não possuiu voz e atitude. Além disso, o poder nacional concentrado em Brasília
dificulta a resolução de problemas no âmbito regional dos municípios e dos
Estados Federados. Isso acaba gerando uma omissão da participação popular
em questões relevantes do interesse público e, ao mesmo tempo, uma frustração
diante da compreensível incapacidade de o Estado prover absolutamente todos
os recursos de forma assistencialista.
A dependência externa da nossa economia ainda é um fato alarmante
para o nosso desenvolvimento. Apenas com o fortalecimento do produtor e da
indústria e com o apoio à tecnologia nacional seremos capazes de nos inserimos,
de forma competitiva, no mercado globalizado.
A democracia com justiça social não é um prêmio concedido pelos
detentores do poder político ou econômico, mas é a conquista a ser alcançada
pelo trabalho e a educação de cada indivíduo da sociedade.
Para que haja a efetiva concretização destas medidas, é necessário
empreendermos ações imediatas na restruturação da educação, na reforma
tributária, na melhor distribuição de renda e na solução de problemas de
infraestrutura básica ainda existentes em nosso país.
Franco Montoro, ciente das diversidades e contradições de sua época,
conseguiu lançar a diretriz para uma nova perspectiva da política no Brasil, mais
humana, pautada na luta pela democracia e no desenvolvimento consciente; seu
projeto humanista e cristão merece respeito dentro dos seus êxitos e percalços.
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O PENSAMENTO POLÍTICO DE MONTORO SEMPRE ATUAL E APLICÁVEL300
Valdemar Casagrande
1. INTRODUÇÃO
Reintroduziremos o pensamento político de Franco Montoro,
utilizando um texto clássico dele301enquanto referência principal para
justificar a atualidade e aplicabilidade de seu julgamento junto aos problemas
contemporâneos.
Isto se justifica pelas graves perturbações na ordem jurídica e
institucional, vigentes no Brasil atual, pelo anacronismo de seu sistema político
que não responde aos anseios da nação que conclama pela urgência em se acertar
a governabilidade de Governo e Estado em suas funções duplas, ineficazes e
contraditórias.
Para alcançar esse objetivo, o artigo procura pinçar os principais
pontos do pensamento político clássico de Franco Montoro e de sua luta política
para o aperfeiçoamento democrático. Ele testou suas próprias convicções em
ações, por ocasião de sua presença no Governo do Estado de São Paulo, no
Ministério em que atuou e, também, em sua ação parlamentar em diferentes
níveis e legislaturas.
O método empregado neste artigo foi o da exposição corrente em
linguagem crítica discursiva, sem emprego de informações quantitativas ou
estatísticas, pela importunidade das mesmas.
No brilhante prefácio, posto no livro Ideologias em Luta,de Franco
Montoro, Alceu Amoroso Lima302afirma que “André Franco Montoro é a maior
figura da Democracia Cristã no Brasil “sendo a personalidade política que
no momento melhor encarna o espirito cristão da democracia entre nós, e em
sua geração, mesmo com a extinção do Partido em consequência do regime
que aqui se instalou em 1964”. Assevera, ainda, Amoroso Lima que “[...]
Montoro não tem os defeitos do doutrinário puro, nem os do puro político de
ação”. Montoro, desde então, se pautava por princípios definidos para orientar
todas as suas ações de participação política na sociedade e fazia jus ao que
sustentava Amoroso Lima, no sentido de que esses mesmos princípios não eram
considerados na rigidez dogmática dos comuns políticos que se orientam por
Recuperação do ideário político de Franco Montoro com implicações na construção de um
novo Humanismo Integral e Teocêntrico no Pós Guerra Fria.
301
MONTORO, André Franco. Ideologias em Luta. 1. ed. Rio de Janeiro: Companhia Brasileira
de Artes Gráficas, 1966.
302
Idem, p.13.
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obediências cegas às suas ideologias, não se permitindo flexibilidade racional
alguma. Mais tarde, Montoro vai provar isso quando é alçado aos cargos
maiores no executivo paulista ou, mesmo, antes, como Ministro do Trabalho no
curto Governo Parlamentarista.
O texto utilizado tem o propósito claro de demonstrar que, no decorrer
da história, Montoro vai avançando e se atualizando sem romper com o ideário
cristão democrático em suas ações efetivas como político parlamentar ou como
executivo no Governo do Estado de São Paulo e que somente não foi conduzido
à Presidência da República por uma cautelosa humildade, preferindo promover
Tancredo Neves para essa missão. Talvez isso tenha sido um grande erro, não
de Montoro, mas de seus amigos próximos que poderiam ter insistido que a ele
cabia essa missão democrática. Idiossincrasias políticas e ideológicas várias
impediram que isso acontecesse.
É também para nós uma ótima ocasião de testar a validade e as
referências fundamentais para um novo humanismo integral teocêntrico que
começa a surgir nos horizontes da civilização moderna,despertando e tomando
a posição que se lhe é imposto pelo avanço da mesma, depois do nítido fracasso
do Humanismo Antropocêntrico Materialista.
A alma de Montoro continua a nos guiar em nossas posturas políticas,
implorando por novos avanços democráticos em ações que modifiquem a
realidade que atravessamos e que nos leve a superar o caos que se instalou,
decorrente da imaturidade política e ausência de ética dos que foram guindados
ao Poder no crepúsculo desse mesmo Humanismo Antropocêntrico, materialista
e dogmático que se contempla de personagens teimosas em querer reimplantar
regimes superados no próprio correr da História, quando a liberdade se fez mais
forte e vencedora.
2. IDEOLOGIAS EM LUTA E O NOVO HUMANISMO INTEGRAL TEOCÊNTRICO
Com muita razão, anuncia o Papa Francisco, em sua exortação “A
Alegria do Evangelho”, quando declara que “[...] o cuidado e a promoção
do bem comum da sociedade competem ao Estado. [...] Este com base nos
princípios de subsidiariedade e solidariedade e com um grande esforço de
diálogo político e criação de consensos, desempenha um papel fundamental na
busca do desenvolvimento integral de todos”303.
O momento atual enseja a necessidade de revisarmos o Humanismo
Integral Teocêntrico imperante no século passado e no Pós Guerra Fria. O
PAPA FRANCISCO. Evangelii Gaudium. A Alegria do Evangelho. São Paulo: Edições Loyola,
2013, p. 135.
303
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materialismo do Humanismo Antropocêntrico foi duramente batido na práxis
imperante, tornando-se insustentável, embora os notáveis avanços da ciência
tenham sido perceptíveis e respeitáveis. A Morte de Deus pregada ficou sendo
uma piada materialista inaceitável sem, contudo, desmerecer que os feitos
alcançados puderam enaltecer, sobremaneira, o valor do ser humano como
objeto e sujeito do processo civilizatório e modernizante.
A revolução que se processa atualmente pela ação moral dos Juízes
do STF pode permitir que muitas das ideias de Montoro sejam, finalmente,
implantadas desde que o bom senso político dominante das elites comprometidas
com os avanços democráticos se imponha em ações transformadoras efetivas.
As rotulações nascidas da guerra de slogan stalinista ainda resistem, porém
não mais com a força impositiva determinante para fixar esses novos avanços.
Por isso, mesmo o novo Humanismo Teocêntrico que se nos avizinha poderá
proporcionar novos princípios e novas diretrizes para a ação política por sua
nitidez ideológica e fidelidade ao ser humano em sua dignidade de pessoa.
As máscaras e disfarces que nos são impostas pelas quadrilhas de
farsantes que, por muito tempo, vêm dominando os cenários políticos da Nação
agora estão sob o fogo cruzado da Lei, da Justiça e da Constituição.
Podemos repetir os três gestos de Montoro em situações passadas
e que, agora, continuam sendo atuais: 1) Braços cruzados da Indiferença;
2) Punho Fechado do Ódio; e 3) Braços abertos da Fraternidade304. Não podemos
cruzar os braços na indiferença política, pois nossa insensibilidade e o egoísmo
determinam que as forças negativas se alimentem de forças para nos impor sua
condução ética corrupta e de quadrilheiros contumazes que antes se disfarçavam
em hegemonias ideológicas superadas e perdedoras no curso da História. Não
há, também, mais espaço para o punho fechado do ódio, como se observou no
processo de afastamento da Presidente. A rotulagem stalinista de “golpe” não
pegou e os juízes e as demais autoridades do Estado foram suficientemente
maduros para manter a tranquilidade na condução do processo decisório.
Resta-nos, assim, que abramos nossos braços fraternos para receber
e alimentar novas esperanças e as energias necessárias para operarmos as
transformações que nos são exigidas, sob a pena de passarmos para a História
como omissos e medrosos. Que Deus alimente nossa coragem para não temermos
atravessar o Jordão das Mudanças como o fez com Josué em tempos passados.
Montoro conclamava a Nação para que promovêssemos a formação
de “Partidos de verdade” e, hoje, com quase quarenta Partidos, sem nenhum
conteúdo ideológico e, na prática, exclusivamente como organismos ou
instrumentos de negócios para solapar os recursos do Estado, sentimos que
304
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seu pensamento é deveras atual, exigindo ações urgentes de correção desses
estamentos inúteis305.
3. O DESAFIO DO PLANEJAMENTO DEMOCRÁTICO NO PÓS GUERRA FRIA
Montoro insistia na necessidade do Planejamento para orientar as
ações de governo no sentido das transformações indispensáveis para corrigir
as imperfeições nas soluções dos principais problemas detectados na realidade
política e econômica, em que o ser humano é colocado em uma dimensão
imprópria para a sua dignidade e seu valor.
Nesse sentido, no período da intervenção militar, pode-se observar
que a força do “policy maker” utilizou-se, com competência, dos instrumentos
gerados pelos civis e, por isso mesmo, já no primeiro Paeg e depois nos demais
planos de governo, sempre se conseguiu pautar pelo que havia de melhor em
planejamento das ações estratégicas e operacionais.
O insuspeito Lula da Silva não segurou a língua ao dizer que o
Planejamento Militar tinha sido de melhor qualidade do que aquele que nascia da
sua assessoria de governo que sempre se orientava pela improvisação ou, mesmo,
por alguma intenção de gerar certo caos e, com isso, facilitar as ações não éticas.
No momento, é indispensável que o Planejamento volte a ser
primordial para orientar as ações de Governo e, nisso, contamos sempre com
a presença do “espírito de Montoro”, pois o fortuito produz resultados pouco
eficientes e eficazes.
No seu livro, Montoro praticamente ignora ou achou não conveniente
tocar na questão da Guerra Fria, que costumava produzir ações internacionais
dos dois agrupamentos em conflito permanente e lutando pela vitória final.
Felizmente, um dos lados cedeu e pôde ser firmada, no Mediterrâneo, a
declaração final de paz e as condições para o encerramento da contenda. A
URSS foi desfeita, o muro de Berlin caiu e as Repúblicas Populares voltaram
à normalidade e aos seus respectivos povos. A paz surgiu fortalecida pela total
inconveniência de alimentar uma guerra estratégica real que levaria todos à
destruição total e ao caos.
Aqui, no Brasil, os porta-vozes dessa facção perdedora continuaram
alimentando posturas stalinistas que, posteriormente, passam a ser mero
fisiologismo pessoal ou partidário.
Nesse novo panorama, temos que alimentar as reformas políticas
e econômicas para levar nosso país ao crescimento que tanto espera o
Mundo Livre.
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Montoro torna-se, novamente, atual pela sua insuspeita defesa do
Planejamento Democrático e Comunitário306, substituindo a improvisação
geralmente produtora de imperfeições e ineficácia.
Citando Jacques Maritain, autor do “Humanismo Integral”,Montoro
salienta que uma sociedade pluralista reconhece aos grupos particulares
uma autonomia tão alta quanto possível, diversificando sua própria estrutura
interna, segundo a natureza desses grupos, podendo, assim, afirmar que há mais
perfeição em um todo, cujas partes sejam todas elas cheias de vida e iniciativa.
Justifica-se, pois, que alguns agrupamentos dotados de maior
consciência política ou, mesmo, técnica possam ser os responsáveis por
determinar todas as diretrizes indispensáveis para um Planejamento eficaz e,
também, ao mesmo tempo, listar os principais projetos e as ações efetivas que
levem às transformações sonhadas.
As elites de dirigentes e líderes que restaram da Democracia Cristã ou
do Social Cristianismo estão, desse modo, convocados para essa missão que os
colocará no mesmo plano de Adenauer, Shumann e De Gaspari, que planejaram
e executaram as ações que recuperaram os estragos feitos pela Segunda Guerra
nas economias dos seus respectivos países.
4. A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E O PARLAMENTARISMO
O fracasso institucional do sistema político brasileiro em sucessivas
e repetitivas crises de governabilidade em quase todos os governos que
se sucederam desde a queda do Imperador nos impele a dizer que chegou o
momento de corrigir essa desastrosa imperfeição na atuação das Chefias de
Estado e de Governo, operando conjuntamente.
O número excessivo de partidos, sem nenhum conteúdo ideológico
ou,até, de representação, aliado a uma estrutura administrativa totalmente
inaceitável para os padrões normais de governabilidade, asfixia a funcionalidade
operacional das instituições vigentes.
Logo, o pensamento de Montoro,mais uma vez, é colocado como
oportuno, pois foi ele um dos principais artífices para que a Constituição de
1988 fosse uma Constituição Parlamentarista, daí as medidas provisórias.
Lamentavelmente, no momento crucial para a decisão da mudança, o Sr. José
Sarney não concordou em ser Rainha da Inglaterra como se a Soberana fosse
inócua e pouco potente no sistema inglês. Não fosse esse egoísmo imperdoável,
Montoro teria conseguido, com a aceitação de Sarney, implantar o regime
parlamentarista já na vigência da Constituição de 1988. O recuo de Sarney gerou
306
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esse monstro de Estado com exagerado poder concentrado para fazer o melhor,
mas também o pior, que é a corrupção. Isso é facilitado pelo poder exagerado
colocado nas mãos do Presidente, que, mesmo quando erra, continua mantido
no cargo e um processo de afastamento, por seu turno, sempre é doloroso e
demorado, como aconteceu recentemente na história da política nacional.
Montoro insistia na participação do ser humano nos seus próprios
destinos e, à vista disso, o Regime Parlamentarista costuma ser o instrumento
de melhor avanço civilizatório, uma vez que exige claro o voto igual para todos
e também o voto distrital, dada a necessidade de convocação imediata de novas
eleições quando da queda do Parlamento.
Os dois plebiscitos ocorridos falharam no julgamento, mas não no
julgamento do povo que pressentia que um parlamentarismo sem voto distrital
seria inviável e, menos ainda, se o voto não fosse igual para todos. Assim, os
limites constitucionais vigentes precisam ser alterados rapidamente para que se
implante, pelo menos, uma democracia republicana igualitária na representação.
Se Montoro estivesse vivo,certamente, estaria insistindo na eliminação do
excesso de partidos, sem nenhuma serventia, salvo a de serem balcões de
negócios e de incentivo à corrupção ou à ineficácia administrativa. Pensamos
que toda pregação de Montoro para a participação de todos na construção da
sociedade livre e democrática transita em uma síntese adequada que converge
para o Parlamentarismo, para que as funções de governo fiquem nas mãos
do povo, pela participação na escolha de seus representantes nos Distritos
Eleitorais, separando,então, a Chefia de Estado da Chefia de Governo, dado o
caráter estável e permanente das burocracias weberianas do Estado.
5. A REVOLUÇÃO DEMOCRÁTICA DOS JUÍZES BRASILEIROS
O caos que se instalou na República Brasileira possibilitaria, se
assim fôssemos consultar nossa própria história, uma intervenção militar para
restabelecer uma nova ordem e efetivar as correções indispensáveis. O avanço
democrático de nossa sociedade e, também, o avanço da História Contemporânea
condenam, com veemência, toda intervenção militar, o que nos levou a optar
pelo melhor que significa fazer as correções pelo caminho Constitucional e
Legal. Nesse ponto, insere-se a ação dos Juízes do Supremo Tribunal Federal
que assumem, com eficácia, essa missão histórica e os procedimentos que
adotam são embasados por ações de outros órgãos de Estado, notadamente,
a Procuradoria Geral e a Polícia Federal nos dão a segurança de que as ações
seguem seus cursos normais, dentro dos limites Constitucionais e legais.
Alguns juízes localizados em áreas estaduais nos chamam a atenção
pela superioridade de suas ações éticas profissionais e legais e merecem, por
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isso mesmo, o respeito e o reconhecimento de todos os cidadãos, mesmo que
isso implique decisões de correção de costumes que muitos arvoram em rotular
de exageradas, em um claro propósito de impedir a eficácia da ação legal.
6. OS URGENTES PROCEDIMENTOS POLÍTICOS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS
PARA O BRASIL
Diante do fracasso imenso daqueles que nos governaram nos
últimos anos, quando a corrupção foi o leit motiv das ações políticas e
que,diante disso, o Sistema Constitucional foi acionado para fazer as
correções substanciais, com o afastamento da dirigente principal e a
ordenação de processos e prisões dos principais dirigentes do partido no
poder, é o momento de perguntarmos o que diria ou faria Franco Montoro
nessa situação em que as lideranças maiores, felizmente, estão no Poder
Judiciário e em alguns órgãos de Estado que estão atuando de modo e forma
pertinentes, substituindo, com eficácia, o que, no passado ainda recente,
produziria a intervenção militar com todas as consequências naturais contra
a liberdade e a participação dos cidadãos, que seriam forçados a entregarem
seu poder democrático individual ao estamento militar no poder.
Montoro, com toda certeza, estaria ao lado da justiça e do combate
feroz aos procedimentos não éticos e criminosos dessa minoria limitada para
as funções de governo e para o exercício da democracia não stalinista ou no
modelo do humanismo antropocêntrico materialista que se orientou para o
materialismo fisiológico criminoso. Daria todo apoio às decisões soberanas dos
Juízes do STF e às ações da Procuradoria Geral da União e aos órgãos de Estado
responsáveis pelas investigações.
Assim, tornam-se agora mais oportunas ainda as ideias clássicas de
Montoro que, certamente, estaria proclamando, em alto e bom som, pela urgente
implantação do Regime Parlamentarista, que escapou das mãos do partido
que fundou, pois o Presidente eleito pelo mesmo partido não teve a coragem
cívica necessária para retomar o ideário definido nas diretrizes partidárias,
perdendo, assim, a grande chance histórica de passar como um estadista de
valor reconhecido. Suas origens socialistas, e quiçá materialistas, impediramno de agir em função do alto interesse da Nação, embora se lhe possam ser
atribuídas algumas medidas de alta importância como a eliminação da inflação
decorrente da indexação generalizada e as Leis de Responsabilidade Fiscal que
sustentam o pouco que restou de ética no trato das coisas públicas.
Na transição em que nos encontramos, torna-se imperioso eliminar
todas as imperfeições na gestão das contas públicas, o que implica o equilíbrio
fiscal e a eliminação dos efeitos perniciosos da inflação que corrói a renda dos
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mais fracos politicamente, lançando, assim, as seguras bases para a retomada
do crescimento econômico que possibilite a eliminação desse cruel e injusto
desemprego da força de trabalho e, mesmo, das fábricas que operam em limites
mínimos ou, pior, são obrigadas a paralisarem suas produções.
No momento seguinte, ou mesmo concomitante, é preciso eliminar
esse excesso de partidos políticos sem nenhuma expressão ideológica e que se
tornaram verdadeiros balcões de negócios e de corrupção. Cinco partidos serão
suficientes e prescindirão dos recursos do Estado e Governo para viverem.
Ao mesmo tempo, é indispensável reduzir o número de Ministérios para um
mínimo de quinze, a fim de assegurar a governabilidade na gestão das coisas
públicas do Governo. Outras reformas são urgentes pelas implicações no déficit
fiscal e, nesse plano, é prioridade máxima a reforma da Previdência Social,
possibilitando o sistema operar como organização financeira atuarial não
geradora desses déficits crônicos.
Montoro, certamente, estaria trabalhando para criar as condições
necessárias para a Reforma Política e para a institucionalização do
Parlamentarismo; desse modo, as operações iniciais teriam que passar pela
implantação do voto distrital, de preferência puro, e pelo estabelecimento da
igualdade do voto na representação, na Câmara do Povo, o que ensejaria em
reordenar os limites Constitucionais atuais que criaram cidadãos de primeira e
segunda categoria no plano de participação política democrática.
Vejam que, teoricamente, o horizonte é simples e revolucionário sem,
entretanto, comprometer em nada a funcionalidade do Estado e do Governo que
atuariam, agora, separadamente, com uma burocracia weberiana estável e com níveis
de custeio estáveis e, até mesmo, decrescentes pelos avanços da governabilidade.
7. CONCLUSÃO
Ainda ecoam fortemente em nossas consciências políticas os três
gestos ou atitudes comportamentais que Montoro gostava de repetir e que
anunciamos no início deste trabalho307:
1. Braços cruzados da indiferença;
2. Punho fechado do ódio;
3. Braços abertos da Fraternidade.
Essas atitudes, ainda hoje, estão presentes em nossa sociedade
carente de ações transformadoras da realidade para melhor. A indiferença brota
307
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daqueles que optam pelo egoísmo ou idolatria do ego. O punho fechado do ódio
está presente nos hipócritas que se julgam acima da lei e das instituições e,em
função disso, adoram pregar mentiras repetidas em slogans stalinistas clássicos
ou os mesmos de Goebels, que fizeram de Hitler o Grande Ditador e o maior
energúmeno político da história recente.
Poderemos concluir que o pensamento de Montoro continua válido e
operante em alguns pontos fundamentais:
• Democracia parlamentarista e participativa;
• Necessidade do Planejamento das Ações de governo dentro do
sistema em que a maioria governa ou faz coalisões;
• Estabilidade do Estado das burocracias weberianas funcionais e
contínuas;
• Democracia cristã moderna;
• Humanismo teocêntrico para um novo humanismo universal e
integral que respeite os princípios da solidariedade e subsidiariedade;
• Nova Declaração dos Direitos Universais do Homem para a ONU
ser reformada e valorizada;
• Linhas operacionais para um Estado Mundial democrático e
participativo;
• Paz Mundial administrada e operante;
• Encerramento definitivo dos últimos vestígios da Guerra Fria;
• Combate radical ao terror na “War on Terror”;
• Eliminação dos últimos regimes autoritários e ditatoriais no Mundo.
No apagar das luzes, o artigoem questão permite serlevado a tais
conclusõesnecessariamente oportunasdadas as grandes dificuldades que
enfrenta a nossa comunidade nesse seu momento histórico.
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A CONSTELAÇÃO PÓS-NACIONAL E A CRÍTICA DE HAUKE BRUNKHORST
À ESFERA PÚBLICA: UMA INTRODUÇÃO À FILOSOFIA POLÍTICA E AO
HUMANISMO POLÍTICO
João Angelo Barbosa Lima308
Rafael José Nadim de Lazari309
“Nada está na política de um país que não
esteja antes na sua literatura.”
[Hugo Von Hofmannsthal]
1. CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS
A presente investigação – de dimensões reconhecidamente complexas
– tem como objetivo alcançar a verdade sobre a questão lançada, servindo-se,
indubitavelmente, da busca pelo fundamento cognitivo permanente e universal
da validade dos juízos estabelecidos por meio dos pensamentos políticofilosóficos que compõem nossa realidade.
Nesse sentido, é que levantaremos o estado da questão a partir da
ruptura entre a filosofia clássica e a filosofia moderna, para atingir a constatação
dos efeitos drásticos na estrutura teórica dos direitos naturais, a fim de que
se compreenda sobre o caminho que levou à tentativa de desconstrução da
civilização mundial, por meio das guerras mundiais e dos períodos ditatoriais e,
então, chegar ao ponto que nos interessa, que é a realidade política do modelo
clássico do Estado como consequência de todos os processos anteriores.
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Justamente porque o universo não pode ser explicado dialeticamente,
mas a mente humana sim, é que, também, inserimos a questão da identidade
do sujeito nesse contexto investigativo, para se constatar, mais adiante, se as
teorias políticas sobre o Estado igualmente refletem ou projetam uma nova
identidade de sujeito perante a realidade que se vive.
Por isso, toda a investigação é construída sobre duas pilastras
fundamentais:
i)
A primeira é se valer absolutamente da ideia de São Tomás de
Aquino, que, em sua obra Sententia super librum de caelo et Mundo310,afirmava
que o objeto de qualquer ciência, sobretudo a filosofia, não era saber o que os
homens pensavam em si mesmos, mas alcançar, por meio delas, a verdade;
ii)
A segunda, enquanto consequência da primeira, é de não
construir uma pesquisa que tenha resultados meramente fundados num conjunto
de afirmações abstratas sobre parte da realidade ou dela inteira, mas fornecer
ao leitor – enquanto sujeito cognoscente humano individual – uma apreensão
concreta dos nexos entre o conhecimento e a realidade.
Assim, os componentes dessa investigação se pautam no rastreamento
da origem das ideias as quais iremos investigar e trabalhar (anamnese)desde uma
meditação que busca transcender os círculos dessas ideias, para que a própria
realidade transmita ao leitor uma experiência cognitiva originária. Isso, sob o
componente último, que é firmar uma técnica expressiva para que a experiência
cognitiva alcançada seja reprodutível às outras pessoas.
Desde a filosofia clássica até a medieval – sobretudo, o tomismo –,
os fenômenos apresentados ao homem eram conhecidos e até explicados com
base na metafísica sobre a epistemologia, isto é, primeiramente, procuravam
determinar a natureza do mundo, para, então, depois, determinar o lugar do ser
humano. Não há duvidas de que o direito natural tenha nascido nesse contexto
filosófico, tendo sido influenciado por essa sistemática.
Contudo, com o início da filosofia moderna por meio do subjetivismo311
AQUINO, São Tomás. Sententia super librum de caelo et Mundo (lib. I, lect. 22, n. 228).
A partir de René Descartes (1596 -1650), inverte-se toda essa abordagem sistemática construída
pela filosofia clássica, moldando-se, daí em diante, o sujeito como alma solitária que dialoga
consigo mesma num ambiente vazio de seres e coisas, tomando-se este como ponto arquimédico
de toda meditação filosófica. Em resposta a essa síntese, surge a escola empirista de Locke a Hume,
cuja pedra de toque era a filosofia a partir das sensações fora do plano cartesiano. Com isso, a
filosofia moderna começa a ser marcada pelo subjetivismo (GRANIER, Jean. Le problème de la
verité dans la philosophie de Nietzsche. Paris: Seuil, 1966; BENJAMIN, Walter. A modernidade e
os modernos. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1975; HEGEL, G.W.F. Fenomenologia do espírito.
Trad. de Paulo Meneses. Petropolis: Vozes, 1992; HARVEY, David. A condição Pós Moderna. São
Paulo: Loyola, 1992; BICCA, Luiz. A subjetividade moderna: impasse e perspectivas. Síntese Nova
Fase, v.20, n. 60, 1993, p. 9 – 33; FERRY, Luc. Homo Aestheticus. São Paulo: Ensaio, 1994; HALL,
310
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que distanciava o sujeito do objeto, começava a se constatar numa relativização
de conceitos fundamentais sobre a natureza humana que causou inúmeras
consequências drásticas, inclusive na estrutura teorética dos Direitos Naturais.
Embora a filosofia clássica e escolástica estivessem tratando de
questões profundas sobre a natureza humana recorrendo a um tecnicismo já muito
evoluído, fato é que, com a filosofia moderna, começou-se a perseguir novos
pensamentos e campos que ainda não tinham sido explorados pelos pensadores
antigos, o que, sem dúvida, levou a modernidade a começar do zero, a esquecer
a tradição filosófica para fornecer novos conhecimentos. Constatou-se, portanto,
um decaimento da maturidade filosófica sobre a investigação do homem, por
conta dos pensadores terem que ponderar sobre fenômenos novos a partir do zero,
sem o respaldo teorético do que a filosofia clássica e escolástica tinha construído.
Isso é tão evidente que o subjetivismo da filosofia moderna
(praticamente prematuro para as questões filosóficas) caiu no erro de separar
o sujeito do objeto. Uma das principais consequências desse ciclo filosófico
foi negar o sujeito, a ponto de esfarelá-lo a uma unidade puramente subjetiva.
Dessa forma, quando se isolava o sujeito (isto é, aquele que recebe informações
e conhecimentos) do objeto (aquilo que emite o conhecimento), causou-se um
prejuízo significativo na própria estrutura do Direito Natural.
Para que fique ainda mais claro: mais de mil e quinhentos anos de
esforços em investigar a natureza humana e suas particularidades por meio
da união constitutiva entre sujeito e objetivo na metafísica foram, de fato,
quase esquecidos pelos filósofos modernos (com exceção de Leibniz), se
perdurando até o século XX.
Coincidentemente ou não, nessa mesma época,derivaram as
consequências de todo este cerne: a afetação da consciência individual do
homem mediante ideologias exterminadoras que nem mesmo os Direitos
Naturais ou qualquer documento internacional protetivo foi capaz de impedir312.
Além da filosofia moderna enfraquecer o avanço dos Direitos Naturais, ela
deu o suporte cognitivo necessário para que atrocidades fossem postas como a
realidade verdadeira para as pessoas. Tudo isso fez com que começasse a haver
uma (re)construção teorética da identidade do sujeito nos direitos naturais e,
também, nos Direitos Humanos, pela positivação de documentos internacionais
que criassem um ponto de segurança para todos.
Aqueles que têm olhos conseguem perceber que as consequências
filosóficas dessas constatações influíram nas teorias políticas que iremos
tratar nesta pesquisa. Procurando a saída para os principais problemas que se
Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2003).
312
LYOTARD, Jean-François.Moralités posmodernes. Paris: Galilée, 1993, p. 85.
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apresentam ao modelo clássico-nacionalista do Estado perante as questões de
globalização, é que conseguiremos entender um pouco mais deste contexto
da realidade nos dias atuais.
Dessa forma, o estudo da questão enquanto elemento que analisou
(brevemente) a evolução sobre os pontos da crise metafísica e o modernismo
cumpriu sua função e, agora, direciona o leitor às perspectivas teóricas da
política estatal e a seus principais desafios para o constitucionalismo europeu.
Eis a breve celeuma.
2. SOBRE DEMOCRACIA DELIBERATIVA NA ESFERA PÚBLICA EM HABERMAS E
A DEMOCRACIA SOLIDÁRIA DE BRUNKHORST: PREMISSAS E FUNDAMENTOS
Embora a presente questão tenha nascido da globalização econômicainternacional e dos novos moldes sociais, não havia como inaugurar as premissas
sobre as teorias políticas de Habermas e as principais compreensões sobre o
que está ocorrendo no mundo sem, antes, ter compreendido um pouco sobre os
acontecimentos histórico-filosóficos que nos permitiram chegar até aqui.
Sendo a segurança um impulso naturalmente humano, não se pode
negar que a consciência individual humana veio, cada vez mais, se importando
com as questões globais e, sobretudo, com a ordem no mundo, atingindo o ponto
principal: Para onde caminhará o homem nas próximas décadas? Analisando
esse conteúdo, Cruz Esteruelas, em sua obra La agonia del Estado ¿ Un nuevo
orden mundial?313,constata que o Estado vive, atualmente, um quadro clínico de
angústia por sobrevivência ante as problemáticas globais que ele não consegue
resolver. Obviamente que essa constatação nos remete a uma preocupação
ainda maior sobre a conservação da segurança mundial, principalmente para
evitar que a civilização sofra uma nova tentativa de desconstrução a partir de
um poder maior do que o do Estado.
Os sinais de desaparecimento do Estado e também as constatações
de fenômenos que estavam para além do Estado-nação foram, então,
endossados tanto pela doutrina de Carl Schmitt314 quanto nos ensinamentos de
Joe Verhoeven315, Lazare Marcovitch316 e Peter Singer317, incidindo no ponto de
vista teórico-político de que o modelo clássico nacionalista do Estado já não
ESTERUELAS, Cruz Martínez. La agonia del Estado ¿ Un nuevo orden mundial? Centro de
Estudios Politicos y Constitucionales. Madrid, 2000, p. 150-155.
314
SCHMITT, Carl. Der Begriff des Politischen. Berlin, 1963, p. 10-15.
315
VERHOEVEN, Joe. L’ État et l’ordre juridique international. RGDIP, 1978, p. 773.
316
MARCOVITCH, Lazare. Le droit international et la politique. RDISDP, XVIII, 1940, p. 135-136.
317
SINGER, Peter. One world: The Ethics of Globalization. 2. ed. Yale University, 2004, p. 08 e p.
105-106.
313
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era mais capaz de conter e resolver certas questões de natureza econômica,
política e social.
Os fatores exógenos desse óbice se encontravam no processo de
crescimento mercantil abrupto que se globalizou e, desde o fim da Segunda
Guerra Mundial, vem crescendo mais e mais. A respeito disso (re-spicere, isto
é, olhar o objeto duas vezes e reconhecê-lo), o filósofo Jünger Habermas elabora
seus escritos políticos e inaugura a teoria da pós constelação nacional (Die
postnationale Konstellation)318.Nesse sentido é que o autor busca fundamentar
uma resposta universalmente válida para a questão, a partir de um processo
democrático (deliberativo) que legitime a incorporação política de algumas
atribuições exclusivas do Estado-nação para algum organismo político que
seja legítimo e capaz para tratar das problemáticas causadas pela globalização.
Porém, as primeiras constatações sobre a perda de eficiência do Estado no
cenário internacional giram em torno da (des)concentração, (des)centralização e a
fragmentação do poder que a globalização causou ao modelo clássico do Estado.
Com isso, para que se alcançasse esse processo democrático e,
consequentemente, superasse essas causas de perda de eficiência, dever-se-ia
haver uma tentativa de se implantar, democraticamente, um processo solidáriovinculativo entre as comunidades internacionais que auxiliassem o Estado a
atuar da melhor maneira possível com esse organismo político legítimo. Para
Habermas, esse organismo político ideal e legítimo seria a União Europeia319,
pois somente este se aproximava do ideal para se ter um controle maior da
política econômica transnacionalizada320, e que, ao mesmo tempo, não incidisse
numa Global Governance, mas, sim, numa Global Three-Level System321.
Do ponto de vista causal, Habermas procura retornar aos seus
antecessores para compreender algumas questões, sobretudo à ideia de
Ver mais: HABERMAS, Jürgen. Die postnationale Konstellation. Frankfurt/M: Suhrkamp, 1998.
Apesar de seguirmos a obra original, consultamos e utilizamos também a versão em inglês (The
Postnational Constellation: Political Essays. Translated, edited and with adn introduction by Max
Pensky. Polily, 2007) e também em português (A constelação pós nacional: ensaios políticos. Trad.
de Márcio Seligmann-Silva. São Paulo: Littera Mundi, 2001). O substrato teórico de todo a ideia
se resume na constatação de que o Estado-nacional sofre uma diminuição, o que o impossibilita
de gerir as mais complexas problemáticas que os fenômenos da globalização e cosmopolitismo
trazem, necessitando-se, por excelência, que haja uma política mundial sem um governo mundial
por meio da transferência de algumas tarefas do Estado para organismos políticos.
319
HABERMAS, Jürgen. Zur Verfassung Europas. Berlin: Suhrkamp, 2012, p. 18; Ach, Europa.
Frankfurt/M: Suhrkamp, 2008, p. 56.
320
HABERMAS, Jürgen. Zeit der Übergange. Frankfurt/M: Suhrkamp, 2001, p. 26-32;
Zeitdiagnose. Frankfurt/M: Suhrkamp, 2003, p. 23-24.
321
HABERMAS, Jünger. The constitutionalization of International Law and the Legitimation
Problems of a Constitution for World Society. In: Europe: The Faltering Project. Translated by
Ciaran Cronin. Polily, 2009, p. 124.
318
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Carnelutti322 e Sperdutti323, a partir do Superstato a prospettiva di una Civitas
máxima como Estado mundial capaz de centralizar suas atividades desde um
ordenamento jurídico supremo que atingisse o bem comum. Deste modo, o
próprio pensador começou a enxergar outras perspectivas mais profundas em
sua teoria, dentre elas: a esfera pública e a democracia deliberativa enquanto
fatores implementadores da Pós Constelação324.
Seguindo o aprofundamento da matéria, percebe-se que as constatações
extraídas nas obras posteriores a Faktizität und Geltung325, tais como a Theorie
des kommunikativen Handelns326e Strukturwandel der Öffentlichkeit327,levaram
a uma influência na teoria política em projetar, democraticamente, um modelo
que, além de institucionalizar a constelação pós-nacional, também promovesse
o mantimento diante dos principais problemas. Isso foi observado não somente
em razão do modelo deliberativo de democracia que melhor se amoldasse à
tomada de decisões racionais328 perante pressão que seria exercida na esfera
pública, mas, também, por representar um núcleo dentro do sistema político que
estaria mais preparado para enfrentar problemas mais complexos329.
Na esperança de encontrar, na esfera pública deliberativa, uma rede
supercomplexa representada numa estrutura do agir comunicativo, capaz de,
acima de tudo, fornecer subsídios que fossem além do poder da sociedade
civil de um determinado Estado, é que Schmalz-Bruns, em sua obra Reflexive
Demokratie330, reforça o substrato teórico quanto à questão da ampliação dos
CARNELUTTI, Francesco. Nazioni e comunità Internazionale. RDI, XXXVI, 1953, p. 329.
SPERDUTI, Giuseppe. Osservazioni sulle basi social dell’ordinamento Internazionale. RDI,
XXXVII, 1955, p. 16.
324
HABERMAS, Jünger.Does the Constitutionalization of International Law Still Have a Chance?
In: The divided West. Edited and Translated by Ciara Cronin. Polily, 2006, p. 185 – 194; European
Politics at na Impasse: A plea for a Policy of Graduated Intergration. In: Europe: The Faltering
Project. Translated by Ciaran Cronin. Polily, 2009, p. 98.
325
Ver mais: HABERMAS, Jürgen. Faktizität und Geltung. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992.
326
HABERMAS, Jürgen. Theorie des Kommunikativen Handelns. Frankfurt am Main:
Suhrkamp, 1981. 2v.
327
HABERMAS, Jürgen. Strukturwandel der Öffentlichkeit. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990.
328
HABERMAS, Jürgen. Die Einbeziehung des Anderes: Studien zur Politichen Theorie. Frankfurt
am Main: Suhrkamp, 1996, p. 277-292.
329
Ver mais: DRYZEK, J. Deliberative democracy and Beyond. Oxford: Oxford University Press,
2000; PALAZZO, Guido. Die Mitte der Demokratie: Über die Theorie deliberativer Demokratie
von Jünger Habermas.Nomos Verlag, 2002; ELSTER, J. Deliberative Democracy. Cambridge:
Cambridge University Press, 1998; ROSENFELD, M; ARATO, A. Habermas on Law and
Democracy. California: University of California Press, 1998.
330
SCHMALZ-BRUNS. Reflexive Demokratie. Nomos Verlag, 1995, p. 18-30. Ver também:
RESTORFF, Matthias. Die Politische Theorie von Jünger Habermas. Marbug: Tectum Verlag,
1997, p. 76; HABERMAS, Jünger. Volkssouveranität als Verfahren: Ein Normativer Begriff der
Öffentlichkeit. In: Die Moderne - ein unvollendetes Projekt.Philosophische-politische Aufsätze.
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limites e mecanismos de institucionalização do processo democrático na
constelação pós-nacional, para que fosse possível a discussão sobre as saídas
aos principais problemas da globalização mercantil que estavam afetando os
Estados-nacionais e, também, que pudesse haver uma deliberação, isto é, uma
horizontalização do processo decisório por parte do organismo político que
atuaria junto ao Estado.
Apesar desse ponto encontrar ampla fundamentação na doutrina alemã,
ele não ficou isento das críticas. A reformulação a partir de Hauke Brunkhorst e de
outros partidários teve como ponto central a questão do modelo legitimador que se
instalaria na esfera pública, enquanto elemento fundamental da teoria política de
Habermas. Essa reformulação nasce da própria indicação de Habermas sobre as
falhas contidas no modelo deliberativo na esfera pública, mediante a direção de um
poder seletivo da mídia, uso estratégico do poder social e político para influenciar
toda a tomada de decisões. Para essa problemática, o autor procura fundamentar
relativamente ao modelo de democracia solidária como melhor elemento que se
adequa ao projeto da constelação pós-nacional, isso porque, segundo ele, o uso
público da razão não estaria viciado ou contaminado por uma elite social.
Os principais eixos a respeito disso são formulados na obra
Solidarität331,em que o autor começa a contextualizar a questão por meio da
evolução histórica da democracia solidaria. Além da modernidade ter alterado
a estrutura teorética do Direito Natural, ter promovido também a ruptura com a
tradição filosófica antiga, o autor constatou que se haviaesquecido a perspectiva
de se promover a solidariedade democrática dentro de um nível global que fosse
gerida pelo Direito. Para além disso, Brunkhorst desenvolve a ideia de que,
caso a esfera pública não suportasse grande parte das problemáticas advindas
da globalização, poder-se-ia recorrer aos Direitos Humanos como recurso para
estabelecer um procedimento democrático, o qual, em vias teóricas, incorreria
numa concepção solidária.
O que ele chamou de patriotismo dos Direitos Humanos (Mensch
enrechtspatriotismus)332nada mais significou do que aludir, na constelação
pós-nacional, a uma alternância de repúblicas particulares para uma república
Leipzig: Reclam Verlag, 1988, p. 180-212.
331
BRUNKHORST, Hauke. Solitarität unter Fremden.Fischer, 1997.
332
Para um exame mais detalhado sobre o assunto, verificar as obras: Demokratischer
Experimentalismus: Politik in der komplexen Gesellschaft. Frankfurt/M: Suhrkamp, 1998; Recht auf
Menschenrecht. Menschenrechte, Demokratie und Inter- nationale Politik. Frankfurt/M: Suhrkamp,
1999; Demokratie in der Weltgesellschaft. Hegemoniales Recht, schwache Öffentlichkeit, In:
Menschenrechtspolitik, Bloch-Jahrbuch, 2003, p. 147-162; Legitimationskrisen Verfassungsprobleme
der Weltgesselschaft. Nomos, 2012.Critical Theory of Legal Revolutions.Bloomsbury Academic,
2012; Die Normalität einer Berliner Republik. Frankfurt/M: Suhrkamp, 1995; Die Einbeziehung des
Anderen. Frankfurt/M: Suhrkamp, 1996.
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da humanidade. Decerto que esse entendimento fez com que se chegasse a
uma concepção puramente metafísica de identidade do sujeito apoiada em
uma problemática puramente política; principalmente porque, a partir daí,
se retomou um aprofundamento filosófico que tinha sido abandonado com o
início da modernidade.
A identidade metafísica do sujeito desde a solução que se buscou
dar às problemáticas causadas pela globalização significou, portanto, uma
retomada da tradição filosófica sobre a natureza do mundo e do sujeito pelo
exame lançado em torno da estrutura da realidade.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após apuração acerca da matéria proposta na introdução deste aparte,
têm-se a impressão de que não é necessário sumariar, ponto por ponto, os vários
enfoques atingidos pela investigação. Contudo, a percepção que se obtém – sem
deixar de lado os pressupostos fundamentais da pesquisa – é que a própria teoria
política da constelação pós-nacional possui uma essência metafísica, justamente
por traçar um fundamento que transcende a natureza do próprio Estado.
Embora, todo o cerne político gire em torno da busca de saídas aos
principais problemas que atingem o Estado por meio da globalização mercantil,
como a própria questão da democracia deliberativa enquanto modelo legitimador
e instaurador da constelação pós-nacional dentro da esfera pública, sendo esta a
estrutura comunicativa do agir que garanta,in thesi, a transferência de algumas
atribuições exclusivas do Estado para um organismo político legítimo e capaz,
incontroverso é que, nisso tudo, formou-se uma nova identidade do sujeito.
Esta identidade, por sua vez, retomou a própria metafísica antiga ao
estipular a natureza do mundo recorrendo a questões políticas e ao lugar do
homem nessa realidade. Não se tratava, como vinha fazendo a modernidade,
de fazer um recorte sobre a questão e, a partir disso, estipular uma teoria que
tudo sabia sobre as essências das coisas. Muito pelo contrário, todo este cerne
mantém a característica fundamental da metafísica do sujeito, se valendo do
pressuposto de que há um mistério que impossibilita exaurir toda a essência
da questão política, mas que não impede de tratarmos sobre o próprio assunto.
Assim, não nos ocupamos de elaborar um recorte meramente
político sobre a realidade e, partir dele, estipular todo um fundamento
cognoscente universal e permanente acercado juízo que procura justificar a
realidade, mas tão somente de empreender esforços para se conhecer parte
da essência do assunto, sem deixar de lado a consciência individual de que
nossa mente é limitada para conhecer ou exaurir tudo isso consoante todas
as impressões possíveis e imagináveis.
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Coerente é dizer, então, que todo esse assunto buscou um diferencial por
estabelecer um exercício pela busca da verdade, daquilo que é real, independente
do meu pensamento. Para isso, a própria questão sobre o modelo democrático
legitimador da teoria de Habermas, seja ele deliberativo ou meramente solidário,
ante a estrutura comunicativa da Esfera Pública, redirecionaram o interior da
questão para a formação de uma nova identidade do sujeito em pleno século XXI,
consubstanciada nos moldes da metafísica clássica.
Assim, aparentemente, parece que não há uma ligação da teoria
política e Habermas com a metafísica, justamente por ele ter descido vários
degraus abaixo da metafísica, ao tratar dos entes (política, cidadania, poder,
etc.), bem como por também não abordar o sujeito de conhecimento ou
concreto, mas um sujeito político. Contudo, quando extraímos de toda questão
a nova identidade do sujeito, percebemos que toda questão da constelação
pós-nacional, discussões sobre modelos democráticos, esfera pública e tudo
o mais não encontra sua base no objeto em si, isto é, no Estado, mas tão
somente no sujeito ideal.
Por fim, todo o esforço empregado sob o anseio de se alcançar a
verdade enquanto fundamento da realidade serve para despertar, no estudioso,
intérprete e, até,no operador do direito, diferentes confrontos sobre a temática,
embora apresentada nesta formatação com uma maior simplicidade, mas
que, certamente, convida a novas reflexões teóricas sobre a filosofia do
constitucionalismo europeu.
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DEMOCRACIA CRISTÃ BRASILEIRA: 70 ANOS DE HISTÓRIA E REALIZAÇÕES333
Armando Barreto334
CJ: COMO NASCEU A DEMOCRACIA CRISTÃ?
Alicerçada nos princípios da dignidade humana, colocando a pessoa
como centro do processo político social, o pensamento Democrata Cristão, não
como ideia partidária, mas como uma trincheira ideológica contra o nazismo,
estava presente na Europa, mais diretamente no Vaticano, desde o século
XIX, reafirmando valores a serem construídos nas sociedades. Valores como
solidariedade, justiça e liberdade.
CJ: COMO SURGIRAM ESSAS PROPOSTAS?
Surgiram na extração do melhor do socialismo que é a justiça, o
melhor do capitalismo que é a liberdade, cuja união desses valores somente
seria possível com a inclusão da solidariedade.
Pensadores históricos, entre os quais Jacques Maritain, Emmanuel
Moriner, Étienne Gilson e Louis-Joseph Lebret, foram fundamentais na
cristalização desta doutrina.
É de Lebret a máxima “O grande mal não é a pobreza dos necessitados,
mas, sim, a indiferença dos ricos e abastados”.
CJ: COMO SURGIU A IDEIA DA DEMOCRACIA CRISTÃ COMO UM PARTIDO
POLÍTICO?
Como expressão político-partidária, a Democracia Cristã surge em
1942, na Itália, pelas mãos de Alcide De Gasperi, que funda, durante Segunda
Guerra Mundial, como opositor aos regimes Nazista e Fascista, o PDC, Partido
Democrata Cristão, em uma nação fundamentalmente católica. Três anos mais
tarde, em 1945, na Alemanha Luterana, arrasada pela guerra, tem em Konrad
Adenauer a visão da reconstrução nacional pela fundação da CDU, União
Democrata Cristã.
Adenauer foi o grande líder nessa recuperação da potencia Alemã,
sendo reeleito Chanceler três vezes. A Alemanha, recuperada hoje da grande
A entrevista em pauta foi concedida ao “Chega o Jornal” pelo Coordenador de Comunicação
do PSDC Armando Barreto.
334
E-mail: imprensa@psdc.org.br; tel.: (11) 30232727/965778616.
333
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crise econômica mundial, tem na Chanceler Angela Merkel, a mesma direção,
valores e pulso da Democracia Cristã que a reelegeu também pela terceira vez
consecutiva.
CJ: NO BRASIL, COMO SE DEU A CRIAÇÃO DA DEMOCRACIA CRISTÃ?
No Brasil, a Democracia Cristã chegou em 1945, quando em 09 de
julho, no Teatro Municipal de São Paulo, o Professor de Direito Cesarino Junior
funda o PDC (Partido Democrata Cristão). A seu lado grandes nomes como
Tristão de Ataíde, Queiroz Filho e outros líderes que impulsionaram o início do
PDC no Brasil.
Em 1946, apenas um ano após ser fundada, a Democracia Cristã
já participa da Assembleia Nacional Constituinte, elegendo Deputados
Federais Constituinte: Monsenhor Arruda Câmara, de Pernambuco, e
Manuel Vitor, de São Paulo.
Já em 1947, se elege Vereador em São Paulo, Janio Quadros.
Neste mesmo ano, realiza-se em Caracas, na Venezuela, o 1º Encontro
dos Democrata Cristãos das Américas, que deu a base e força sobre a qual se
estruturaria a ODCA (Organização Democrata Cristã da América).
Nessa mesma oportunidade, estavam presentes vários jovens brasileiros,
dentre eles um iniciante na carreira política, cuja trajetória marca um dos mais
brilhantes e atuantes DemocratasCristãos: André Franco Montoro.
CJ: QUAIS ERAM OS NOMES DE DESTAQUE NO CENÁRIO POLÍTICO DA ÉPOCA?
José Richa e Ney Braga, que viriam a ser Governadores do Paraná;
Plínio de Arruda Sampaio e Nelson Marchesan, Presidente da Câmara Federal,
entre tantos outros.
CJ: QUANDO O PRESIDENTE NACIONAL DO PSDC, JOSÉ MARIA EYMAEL,
PASSA A FAZER PARTE DA DEMOCRACIA CRISTÃ BRASILEIRA?
Em 1962, o então jovem José Maria Eymael, líder da JOC
(Juventude Operaria Católica de Porto Alegre/RS), passa a integrar a
Juventude Democrata Cristã.
CJ: COMO FICOU O PDC DURANTE A DITADURA MILITAR?
A exemplo dos 13 partidos políticos, foi extinto em 1965 pelo regime
militar, com a edição Ato Institucional nº 2.
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CJ: COMO SE DEU A REFUNDAÇÃO DO PDC APÓS O REGIME MILITAR?
Com a extinção do regime militar, em 1985, portanto 20 anos depois, a
Democracia Cristã foi refundada pelo médico Jorge Coelho de Sá, que convoca
José Maria Eymael para organizar o PDC em São Paulo, como seu Presidente
e candidato a Prefeito da cidade. Já em 1986, a Democracia Cristã elege 05
Deputados Federais, entre eles Eymael, que passam a integrar a Assembléia
Nacional Constituinte, que dá ao Brasil a chamada Constituição Cidadã de 1988.
Dos quase 600 Constituintes, Eymael se destaca como um dos 15 com o maior
número de propostas criadas, defendidas e aprovadas. Foram 145 propostas.
CJ: NOS ANOS SEGUINTES, COMO FICA A DEMOCRACIA CRISTÃ BRASILEIRA?
Em 1990, Eymael se reelege e forma uma bancada de 22 Deputados
Federais Democrata Cristãos e mais 03 governadores, 04 Senadores, dezenas
de Deputados Estaduais. E, em 1992, centenas de Prefeitos e milhares de
Vereadores. PDC – Uma nova força política nacional!
CJ: COMO OCORREU A DESTRUIÇÃO DESTA FORÇA?
Em 1993, acontece a fusão entre o PDC e o PDS. Apesar de todos os
esforços do Deputado Eymael, praticamente sozinho para impedir essa decisão
profundamente equivocada do Diretório Nacional do partido, ele não consegue
e a Democracia Cristã, mais uma vez, é extinta.
CJ: COMO RENASCERAM OS DEMOCRATA-CRISTÃOS DE HOJE?
Em 30 de março de 1995, a Democracia Cristã volta à cena política sob
a liderança de José Maria Eymael, acrescentando o “S” à sigla para demonstrar
o compromisso da legenda com os programas sociais. Assim nasceu o PSDC
(Partido Social Democrata Cristão).
Acrescento na continuidade, como parte dessa última resposta de
nossa entrevista, uma mensagem do Presidente Nacional do PSDC, Deputado
Federal Constituinte José Maria Eymael a todos DemocrataCristãos da região
Centro-Oeste e de todo Brasil:
“Foi um renascer das cinzas! Uma reconstrução de pedra sobre pedra,
cidade por cidade, filiado por filiado, lideres que abraçaram a causa e chegam
hoje a 2.200 cidades somando 250 mil filiados. Lideres que assumiram o
compromisso de chegarmos a 1 milhão de filiados até 2018!
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Com esta estrutura, reelegendo seus 9 Deputados Estaduais,
retornando ao Congresso Nacional, com 2 Deputados Federais, cinco 1º
Suplentes e a perspectiva de disputar em todo Brasil as Eleições Municipais
de 2016, inclusive com candidatos próprios a Prefeito de um grande numero de
cidades, inclusive de varias capitais.
Dentro deste projeto nacional, destacamos que em Goiás, sob
a liderança do Presidente Estadual Alexandre Magalhães e o Presidente
Metropolitano do PSDC Cleiton Lemos, bem como Brasília da Líder Presidente
do Distrito Federal Silvana Reis e também de Tocantins do Presidente Maxilaine
Fleury, estamos expandindo o PSDC, em centenas de cidades, inclusive
recebendo novas e importantes lideranças nessa projeção de uma nova força
política, sem macula e com a proposta de fazer valer a Constituição Brasileira
em todos os municípios!
Com essa dignidade e propostas vamos comemorar os 70 Anos da
Democracia Cristã no Brasil, no dia 27 de agosto no Teatro Mackenzie, em
São Paulo.
Quando receberemos lideres nacionais e internacionais da Democracia
Cristã! Inclusive o Presidente da ODCA, Organização Democrata Cristã das
Américas, Jorge Ocejo Moreno e Presidentes de Partidos Democrata Cristãos
do mundo.
PSDC – Somos a nação 27! Somos do Tamanho do Brasil!”
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BANGLADESCH: A EXPLORAÇÃO QUE CAUSA O CÂNCER DEMOCRÁTICO
A CAMUFLAGEM PARA SE ROMPER COM A ÉTICA
Sandra Mara Franco Sette335
Angela Alves de Sousa336
1. INTRODUÇÃO
Esta investigação busca analisar, diacronicamente, conceitoséticos,
verificandonuances e singularidades em que o pensamento humano abalizou
– de alguma fora –tais abordagens. Tendo como base a reflexão filosófica de
Aristóteles, partimos para a definição e caracterização do que era a ética para
o então professor e filósofo grego (384 a 322 a. C). Em seguida, mergulhamos
no universo da contemporaneidade, com Hannah Arendt (1906 a 1975),
cientista política judia que sofrera, ao longo da Segunda Guerra Mundial, as
consequências do nazismo. Por fim, recorremos a autores dos séculos XX e
XXI como Edgar Morin (1921), Elionor Ostron (1933 a 2012), prêmio Nobel
de Economia de 2009, além de Michael Sandel (1953), que nos embasam,
teoricamente, e incitam reflexão a respeito do tema, sua consistência teórica
diante das incoerências de um mundo “globalizado” que, paradoxalmente,
aumenta o abismo entre os abastados e os que nada possuem.
A situação exemplar de Bangladesh nos provoca ponderações e
questionamentos tais como: O que vem a ser ética e moral nos dias atuais? Por
que, a despeito de toda a evolução tecnológica e a insaciável sede e velocidade
de informação, os governantes, legisladores do mundo inteiro demoram a
enxergar esse tipo de realidade? Mais ainda: por que, em nome unicamente do
lucro, a ética é inteiramente abolida e continuamos a “varrer o lixo para debaixo
do tapete”, permanecendo na situação retrógrada de “o homem é o lobo do
próprio homem”? Sendo assim, de que forma o Direito deve ocupar o lugar de
regular as relações humanas na tentativa de promover Justiça?
Como relatado, temos, como pano de fundo deste estudo, a Bangladesh
degradada que vive sob a ditadura da “escravidão moderna” ocasionada pela falta
de opção em busca de sobrevivência, ferindo a denominada dignidade humana.
Quando se pensa em globalização, associamos tal processo ao
comércio internacional, ou seja, ao trânsito de mercadorias e de informações
Graduada em Direito e Mestranda em Direito Empresarial e Cidadania junto ao Programa
de Mestrado do Centro Universitário Curitiba (UNICURITIBA). Advogada na área de Direito
Previdenciário junto ao escritório Gomes, Sette & Advogados Associados.
336
Mestranda em Direito Empresarial e Cidadania junto ao Programa de Mestrado do Centro
Universitário Curitiba (UNICURITIBA).
335
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ultrapassando fronteiras. Isto quer dizer que todos ao redor do mundo consomem
tudo que é produzido em todo lugar.
Nesse caso, significa que a responsabilidade não pode ser apenas das
empresas, mas, também, de cada cidadão como potencial consumidor.
Neste artigo, nosso intento é ampliar o conceito de ética e moral,
levando em consideração a responsabilidade social e ambiental enquanto
uma preocupação não apenas da empresa, mas dos indivíduos que compõem
a sociedade multifacetada e, por essa razão, com anseios diversificados, que
apontam, cada vez mais, para uma atuação mais efetiva da Ciência do Direito,
como mediador de conflitos, na sua tentativa a prioride promover Justiça.
Proporcionar uma mudança do panorama de degradação humana, que
tem origem na miséria econômica, ecológica e social que assola o planeta e nos
coloca diante de outra questão: Como compreender e (re)definir o fenômeno
globalização, num mundo que,incongruentemente, mantém bem demarcadas,
ainda, fronteiras geopolíticas, econômicas e sociais independentemente de
acordos internacionais que tentam, ao menos, unificar padrões de comportamento
desejáveis se quisermos ser minimamente éticos?
2. ÉTICA
Desde a infância,convivemos com a palavra “ética”. Mas o que ela
significa? Tal indagação nos leva ao estudo do tema ao abrigo de diversos
contextos, com o intuito de sanar dúvidas acerca de quais condutas humanas
podem ser consideradas eticamente responsáveis, bem como aquelas praticadas
em nome de pessoas jurídicas.
Estudo da ação, ao lado do estudo sobre o “conhecimento” e do estudo
sobre o “valor”. O estudo sobre a ação engloba a totalidade do saber e da cultura
humana, estando presente no nosso cotidiano o tempo todo, seja nas decisões
familiares, políticas, ou no trabalho, por exemplo.
2.1 ETIMOLOGIA, DEFINIÇÃO, CONCEITOS E EFEITOS
Ethos vem do grego e significa “modo de ser”, costume ou caráter.
Ou seja, a ética é algo que se aprende e apreende e se transforma num
comportamento adquirido e particular ao ser humano na sociedade onde vive
e em que se desenvolve. Desse modo, o conceito do que vem a ser ético tornase passível de variáveis, de acordo com determinada época histórica, política
e economia, sendo, por isso, intitulada“ciência da conduta” pelo filósofo
Abbagnano (1995), autor do “Dicionário de Filosofia”.
Na compreensão de Plácido e Silva (2001, p. 328), ética é definida
como “a ciência da moral”; porém, na terminologia da técnica profissional “[...]
é fundada no complexo de normas, estabelecida pelos usos e costumes”.
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Vamos, contudo, considerar o conceito de Aristóteles337, conhecido
como o “pai da ética” e para quem a ética começa quando se estabelece a
noção de felicidade, sendo, igualmente, atingida quando buscamos virtudes
no ser humano. O conceito de felicidade, nesse contexto,conduzia, portanto, à
retidão de princípios e à harmonia com a natureza que hoje chamamos de meio
ambiente. Para o professor e filósofo em lume, à ética somava-se a moral, e de
ambas esperavam-se condutas socialmente aceitas, como atitudes lícitas, e com
lisura. Essas ideias de virtude da Grécia Antiga não têm o mesmo significado
nos dias de hoje, guarnecidos por forte influência do cristianismo.
Cabe à ética aristotélica determinar qual seria a finalidade suprema,
qual preside e justifica todas as demais e qual seria a maneira de alcançála. A felicidade significaria a finalidade suprema, mas esta não consiste nem
nos prazeres, nem nas riquezas, nem nas honras, mas numa vida virtuosa
(VASCONCELOS, 2002).
Para Aristóteles, estudamos a ética a fim de melhorar nossas
vidas; sua preocupação principal é a natureza do bem-estar humano. O
discípulo de Platão faz uma análise do agir humano, apreciando que todo
o conhecimento e trabalho visam a algum bem, já que tal é a finalidade de
toda a ação (GALLO, 2003, p. 54).
A felicidade pode ser conseguida pelo homem, contanto
que se entenda como uma felicidade humana. Acerca,
pois, das fortunas e desventuras dos pósteros, não parece
bendito que ao homem feliz nada importem, mas é
duvidoso que o mesmo aconteça ao homem feliz após a
morte. (ARISTÓTELES, 1995, p. 45)
A ética, para Aristóteles, abarca o instrumento que conduz à felicidade
e à melhoria da vida,resumindo-se emcondutas que resguardam e proporcionam
o bem-estar coletivo.
2.2 ÉTICA E MORAL – SUAS FRONTEIRAS
Embora complementares, ética e moral não são exatamente sinônimos.
Etimologicamente considerando, moral tem origem no latim morales, que
significa “relativo aos costumes”, sendo conceituada como “[...] o conjunto
O Filósofo grego Aristóteles nasceu em 384 a.C., na cidade antiga de Estágira, e morreu em 322
a.C. Seus pensamentos filosóficos e ideias sobre a humanidade têm influências significativas na
educação e no pensamento ocidental contemporâneo (Disponível em: <http://www.suapesquisa.
com/aristoteles/>. Acesso em: 19 ago.2016).
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de regras adquiridas por meio da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano,
e que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade”. Do
conceito ora apresentado conclui-se que a moral “[...] está associada a valores e
convenções estabelecidos coletivamente por cada cultura ou por cada sociedade
a partir da consciência individual, que distingue o bem do mal, ou a violência
dos atos de paz e harmonia”338.
Sobre a própria natureza da moral, Vázquez (2012, p. 63) interpreta
como ponto de partida que “[...] a moral é um conjunto de normas, aceitas
livre e conscientemente, que regulam o comportamento individual e social
dos homens”; em outras palavras: por um lado, fala de normas e, de outro, de
comportamento.
Pelos conceitos ora apresentados, é possível concluir que a finalidade
da ética e da moral seria muito semelhante, pois ambas são “[...] responsáveis
por construir as bases que vão guiar a conduta do homem, determinando o
seu caráter, altruísmo e virtudes, e por ensinar a melhor forma de agir e de se
comportar em sociedade”339.
Para Aristóteles, a característica fundamental da moral é “[...] o
racionalismo, visto ser a virtude ação consciente segundo a razão, que exige
o conhecimento absoluto, metafísico, da natureza e do universo, natureza
segundo a qual e na qual o homem deve operar”340, sendo que a ética pode
contribuir para fundamentar ou justificar certa forma de comportamento
moral (VÁZQUEZ, 2012, p. 20).
Já para Marilena Chauí, citada por Alencastro (2010, p. 30), “[...] toda
cultura e cada sociedade instituem uma moral, isto é, valores concernentes ao
bem e ao mal, ao permitido e ao proibido, e à conduta correta válida para todos
os seus membros”.
Não há como falar em ética, modernamente considerada, sem
mencionar Hannah Arendt341, cientista política alemã de origem judia que,em
sua vida e em sua obra, viveu o sombrio século XX. Referida autora sempre
dizia que se empenhava, antes de tudo, para compreender, algo que, para ela,
significava “[...] uma atividade interminável, por meio da qual, em constante
Disponível em: <http://www.significados.com.br/moral>. Acesso em: 20 ago.2016.
Disponível em: <http://www.dicionarioinformal.com.br/significado/%C3%A9tica%20e%20
moral/13702>. Acesso em: 20 ago.2016.
340
Disponível em: <http://www.pucsp.br/pos/cesima/schenberg/alunos/paulosergio/teologia.
htm>. Acesso em: 20 ago. 2016.
341
Cientista política germânica de origem judia nascida em Linden, Hanôver, Alemanha,
consagrada como um dos grandes nomes do pensamento político contemporâneo por seus
estudos sobre os regimes totalitários e sua visão crítica da questão judaica. [...] suscitou
muitas polêmicas ao denunciar o papel das lideranças judaicas no extermínio nazista da
Segunda Guerra Mundial.
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mudança e variação, aprendemos a lidar com nossa realidade, reconciliamo-nos
com ela, isto é, tentamos nos sentir em casa no mundo” (1993, p. 39).
Em sua obra “A Condição Humana” (1958), que discorre a respeitode
ações fundamentais exercidas pelos homens, como o trabalho, o labor e a ação,
logo no prólogo, ela cita seu propósito: “[...] muito simples: trata-se apenas de
refletir sobre o que estamos fazendo” (2001, p. 13). Da constatação, é possível
concluir que seu objetivo,continuamente, esteve voltado a propor reflexões e
entendimentosacerca da ética desdeo contexto político da vida humana.
Segundo Francisco Rogério Madeira Pinto (2006):
Arendt nos apresenta uma perspectiva ética que não
tem um modelo definido. Trata-se de um cuidado com
os homens que não está baseado em nenhuma ideia de
bem previamente definida, mas que é criada em concerto
por meio da ação. Uma ética ativa, em que o próprio
movimento constitui-se na referência de como agir
novamente. Como esta ação é realizada pelos homens,
estes se estabelecem como o modelo para a ação ética
produzida por homens e para homens, distante de
qualquer revelação ou do imperativo universal criado
por um homem só.
Na visão de Serra e Silva (2003, p. 117), a ética, em Arendt, não
estabelece regras de conduta determinadas, situadas fora do sujeito que pratica a
ação; esclarecem os autores que “[...] é pelo pensamento que a responsabilidade
pessoal que do homem diante do mundo e das gerações futuras, aflora de modo
a vencer toda apatia, toda futilidade e todo mal que corrompem o espaço
público e a liberdade humana”. Na prática do ato, o sujeito avalia seus próprios
princípios, pela livre escolha, atuando de forma ética.
Nessa seara, não se pode deixar de mencionar tambémEdgar Morin342
(2005, p. 125), considerado um dos principais pensadores contemporâneos
e um dos principais teóricos da complexidade. Em sua obra“Ciência com
consciência”,analisa:
[...] as soluções fundamentais que deviam ser trazidas
pelo desenvolvimento da ciência, da razão e do
Edgar Morin nasceu em Paris, no dia 08 de julho de 1921. É um antropólogo, sociólogo
e filósofo francês, judeu de origem sefardita. Pesquisador emérito do Centre National de la
Recherche Scientifique. Formado em Direito, História e Geografia, realizou estudos em filosofia,
sociologia e epistemologia.
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humanismo, se transformaram em problemas essenciais.
É preciso saber que a ciência e a razão não têm a missão
providencial de salvar a humanidade, porém, têm poderes
absolutamente ambivalentes sobre o desenvolvimento
futuro da humanidade.
Edgar Morin discute o papel do pesquisador/cientista e o chama
à responsabilidade tanto nas escolhas que vier a fazer quanto ao foco de
sua investigação. Questiona, até mesmo, o papel do Direito como mediador
e regulador de conflitos, num mundo globalizado que, por ironia, acentua o
abismo entre aqueles que têm e aqueles que nada possuem. No livro antes
destacado, o autor mostra que o conceito de ética, hoje, deve evoluir para aquilo
que chamamos responsabilidade, seja ela empresarial, ambiental ou social,
temas queiremos abordar em pormenor mais adiante.
Porém, é preciso considerar que a conduta humana é realizada,
também, em nome de pessoas jurídicas, compreendidas enquanto uma entidade
criada pelo homem e detentora de direitos e obrigações. Ou seja, a pessoa
jurídica, detentora de personalidade, pratica atos e estas condutas estão sujeitas
aos preceitos éticos e morais.
Srour (2003, p. 31) conceitua condutas morais como “[...] conjunto
de regras de comportamento, códigos de conduta que coletividades adotam,
quer sejam uma nação, uma categoria social, uma comunidade religiosa ou uma
organização qualquer”; vê-se que a pessoa jurídica é dotada de vontade, já que
se traduz em sujeito de direitos e obrigações.
Em suas prerrogativas, Alencastro (2010, p. 83) afirma que as empresas
se encontram, na atualidade, muito vulneráveis à pressão da sociedade: “A
pressão exercida pelos consumidores, por exemplo, tem feito com que as
empresas ultrapassem o campo das obrigações legais (...) e passem a ter também
preocupações éticas”. A reputação da empresa pode constituir um patrimônio
e sua exposição a algum escândalo torna-a muito sensível à degradação, em
especial quando sabemos que “[...] os meios de comunicação funcionam como
agência de controle social e convertem a reputação em uma espécie de planta,
cujo delicado desabrochar exige cuidados especiais” (SROUR, 2010, p. 353).
No entanto, esta preocupação ética e moral, por parte das empresas
envolvidas, não é observada quando tratamos da atual situação vivida, por
exemplo, pelos trabalhadores da indústria do couro, em Bangladesh,objeto
principal deste estudo.
Diante das considerações ora apresentadas, pode-se concluir que ética
e moral, pela própria etimologia, dizem respeito a uma realidade humana que é
construída, histórica e socialmente, a partir das relações coletivas dos seres humanos
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nas sociedades onde nascem e vivem. No entanto, esta conduta é praticada em
nome de pessoas jurídicas, as quais são dotadas de direitos e obrigações, nesta
compreendida a responsabilidade social, conforme passaremos a expor.
3 RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EMPRESA: A NECESSÁRIA CONDUTA ÉTICA
EMPRESARIAL
Muito se ouve falar em responsabilidade social da empresa, porém
sem que se definam quais as condutas que se podem considerar responsáveis,
já que o lucro é o objetivo principal de qualquer atividade empresarial. Fica,
então, a indagação: A ética seria um instrumento norteador destas condutas para
a averiguação de quais e de que modo podem sem consideradas responsáveis?
Nesse sentido, imperioso averiguar, desde um estudo mais detalhado, o que
pode ser concebido como responsabilidade social.
3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS – A CONSTRUÇÃO DO CONCEITO
O termo “responsabilidade social” foi utilizado pela primeira vez em
um manifesto de 120 (cento e vinte) industriais ingleses. Neste documento, é
mencionado que a “[...] responsabilidade dos que dirigem a indústria é manter
um equilíbrio justo entre os vários interesses dos públicos, dos consumidores,
dos funcionários, dos acionistas”. Porém, relevante constar que as primeiras
manifestações em defesa dessa ideia tiveram origem no início do século
XX, com os americanos Charlies Eliot (1906), Hakley (1907) e John Clark
(1916), e, em 1923, com o inglês Oliver Sheldon (OLIVEIRA, 2000 apud DE
BENEDICTO; RODRIGUES; PENIDO, web).
Após a Primeira Guerra Mundial, com a necessidade de reconstrução
de muitas nações, passou a ocorrer uma cooperação intensa entre a indústria
e a comunidade. Inspirados nas ideias de Oliver Sheldon, associações em
franco crescimento, como sindicatos e igrejas, visando, invariavelmente,à
melhoria das condições do trabalhador e da sociedade, iniciam o “despertar”
da responsabilidade social com objetivos empresariais (ORCHIS; YUNG;
MORALES, 2000 apud DE BENEDICTO; RODRIGUES; PENIDO, web).
Fatos interessantes que trouxeram a público a discussão sobre a
inserção da empresa na sociedade e suas responsabilidades ocorreram em 1919
e 1953, nos Estados Unidos. Foram os julgamentos do Caso Henry Ford e da
empresa A.P. Smith Manufacturing Company, respectivamente, que enfrentaram
problemas com os seus acionistas, contrariando a ideia de distribuição de lucros
somente a estes. Ford decidiu não distribuir parte dos lucros, investindo-os
na capacidade de produção, no aumento de salários e em um fundo de reserva
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para a diminuição de receitas devido à redução dos preços dos carros. Já a A.P.
Smith propôs-seà doação de recursos financeiros à Universidade de Princeton.
Ford restou vencido nos tribunais, sob fundamento de que o lucro não pode
ser usado para outro fim senão o benefício de seus acionistas; no caso A. P.
Smith, no entanto, o tribunal foi favorável à doação à Universidade Princeton
(ASHLEY, 2000).
No Brasil, que é um dos pioneiros entre os países em desenvolvimento
na implementação da responsabilidade social, seus primeiros passos nos
remetem a 1960, com a criação da Associação dos Dirigentes Cristãos de
Empresas (ADCE)343, ao reconhecer a função social da empresa associada.
A Câmara Americana do Comércio de São Paulo lança, em 1982,
o prêmio Eco de cidadania empresarial, destacando-se a Nitrofértil como a
primeira empresa brasileira a publicar um balanço social (TOLDO, 2002).
Em 1992, o antigo Banco do Estado de São Paulo (Banespa) publica
um relatório completo com os resultados de suas ações sociais, sendo seguido,
nos anos seguintes, por outras empresas.
Resumidamente, a responsabilidade social das empresas pode ser
compreendida como:
[...] um movimento que tem seu inicio nos anos 1960.
Sua proliferação se deu a partir dos EUA e a motivação
se fundamentou na busca por maior consciência de
segmentos da sociedade em relação à responsabilidade
das empresas na preservação do meio ambiente e
dos direitos dos consumidores. Essas questões são
compreendidas como de caráter social por estarem
referenciadas a problemas da sociedade como um todo.
Nos últimos tempos, principalmente no decorrer dos
últimos 20 anos do século XX, em função de novas
demandas decorrentes de transformações ocorridas no
panorama econômico mundial, a noção de RSE passou
a abranger um conjunto bem mais amplo de ações, entre
as quais as demandas sociais originadas em populações
em condições de vulnerabilidade social. (REIS;
MEDEIROS, 2007, p. 05)
A ADCE é uma sociedade civil de caráter cultural e educativo, sem fins lucrativos que tem por
objetivo estudar, viver, e definir nas atividades econômica e social os princípios e aplicações dos
ensinamentos cristãos, através da educação e da formação do meio empresarial (Disponível em:
<http://www.adcesp.org.br/#!quem-somos/c1k7q>. Acesso em: 18 fev.2016).
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Para melhor compreensão do que significa a responsabilidade
social, necessário se faz conceituar ambas as expressões. Nessa toada, Nicola
Abbagnano (2007, p. 855 e 912) assim se expressa: “Responsabilidade é a
possibilidade de prever os efeitos do próprio comportamento e de corrigi-lo
com base em tal previsão [...]” e Social “[...] que pertence á sociedade ou tem
em vista suas estruturas ou condições. [...] que diz respeito á análise ou ao
estudo da sociedade. Neste sentido, fala-se em “economia”, “psicologia”, etc.”.
Segundo Igor de Souza Rocha (2011, p. 73):
Embora o conceito de RS tenha sido “firmado” no
século XX, exemplos de instituições que lutaram pelos
interesses dos trabalhadores, da comunidade ou do meio
ambiente podem ser verificados nos séculos anteriores.
Segundo relatório da ISO no fim do século XVIII
consumidores ingleses deixaram de comprar o açúcar
produzido no Caribe porque este provinha de trabalho
escravo; e a Companhia das Índias Ocidentais passou a
fazer negócios com um fornecedor “não escravagista”,
em Bengala, região nordeste da Índia.
A Constituição Federal de 1988, ao prever, no artigo 170, que a
propriedade deve atender à sua função social, pretendeu assegurar a todos a
existência digna, conforme os ditames da justiça social. A esse respeito, José
Afonso da Silva (2008, p. 282) sustenta que “[...] não estava simplesmente
preordenando fundamentos às limitações, obrigações e ônus relativamente à
propriedade privada, princípio também da ordem econômica e, portanto, sujeita,
só por si ao cumprimento daquele fim”.
Nesse sentido, em conformidade com Fábio Konder Comparato (apud
WAMBIER, 2013, p. 166), em sua obra “Ética – Direito, Moral e Religião no
Mundo Moderno”:
Que explica que a justiça, como virtude, é essencialmente
altruísmo, isto é, a constante preocupação com o outro;
portanto, o contrário de egoísmo. Ademais, como norma
suprema teria dois aspectos: 1) não fazer aos outros o
que não se quer seja feito a nós mesmos (justificação das
liberdades fundamentais); 2) fazer aos outros o que quer seja
feito a nós mesmos (fundamento dos direitos sociais). Em
suma, o princípio da justiça é desenvolvido pelos princípios
da igualdade, liberdade, segurança e solidariedade.
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Formalizar um enunciado fundamentando um termo é primordial
para a averiguação de suas características edos requisitos que compõem
determinado sujeito. As condutas realizadas em nome de pessoas jurídicas
passaram por imensas transformações ao longo do tempo, compreendendo que
a responsabilidade social da empresa sofreu alterações, haja vista que a própria
sociedade analogamente passou por profundas transformações.
3.2 LUCRO VERSUS RESPONSABILIDADE SOCIAL
A maximização do lucro sempre foi o objetivo principal da empresa,
representada pela vontade de seus acionistas, e essa, na visão dos mesmos, era a
principal contribuição social da empresa. Contudo, com a evolução tecnológica e
a consequente alteração do processo produtivo, “[...] pela aplicação da ciência na
organização do trabalho, foi outro fator que contribuiu para ampliar a discussão
do conceito de responsabilidade social empresarial” (TENÓRIO, 2006, p. 15).
O termo responsabilidade social, porém, pode ser descrito de
formas diferenciadas,por autores com suas devidas perspectivas: “[...] áreas do
conhecimento, como nas Ciências Sociais, a Economia, na Administração e
Marketing, sendo que cada autor apresenta uma interpretação diferente e muito
particular em relação à sua área profissional” (REIS; MEDEIROS, 2007, p. 08-09).
Neste contexto, empresarialmente falando, “[...] ser socialmente
responsável é prever suas ações e realizá-las da melhor forma possível,
antecipando as consequências e o alcance de tais ações para o benefício de
todos os seus públicos” (TOLDO, 2002, p. 79).
Sobre “a questão social versus questão econômica”, Mariesa Toldo
observa:
É debatida segundo algumas perspectivas: o mercado
não cumpriu a promessa de ser a solução para os
problemas sociais. Ao contrário, vemos o crescimento
da desigualdade da distribuição da renda, o alto número
de desempregados e o trabalho informal em ascensão.
Denúncias de corrupção aumentam a cada dia. E a busca
por maximizar o lucro causa problemas ecológicos em
virtude de exploração desenfreada dos recursos naturais.
Com a evolução dos tempos, as relações se modificam, em especial
as relações de trabalho, que deixaram de ser apenas uma necessidade de
sobrevivência na sociedade contemporânea para se transformarem num outro
de tipo de relação, ou seja,em uma sociedade de consumo. Isto significa
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que, além das necessidades básicas de sobrevivência, o trabalhador passa,
também, a ser, ele próprio, um consumidor daquilo que produz.
Importante mencionar o desenvolvimento da teoria do stakeholder344,
que, segundo Fernando G. Tenório (2006, p. 24):
[...] incorpora ao arcabouço teórico da responsabilidade
social empresarial a visão sistêmica, segundo a qual as
companhias interagem com vários agentes influindo no
meio ambiente e recebendo influencia deste. A finalidade
é atingir vários objetivos, tanto os da companhia quanto
os propostos pelos agentes envolvidos.
Esta teoria nos proporciona elementos para averiguar que
condutas empresariais são responsáveis socialmente, propondo-se a atingir
um determinado objetivo, mesmo que este seja o lucro. Nos dias atuais, os
consumidores têm acesso à informação e suas aquisições, no mais das vezes,
são voltadas para produtos e serviços socialmente responsáveis.
2.3 CLASSIFICAÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
A responsabilidade social é classificada em quatro tipos, resultando
em condutas específicas a serem avaliadas pela sociedade. São elas: a legal, a
ética, a econômica e a filantrópica (FERREL, 2001).
Há argumentos favoráveis e contrários à opção ou, até, à obrigatoriedade
da empresa de investir em outras áreas que não seja a econômica. Um exemplo
daqueles que são contrários seria “Friedmam (1970), que considera como única
função da empresa gerar lucro aos seus acionistas. Ser socialmente responsável
implica, assim, gerar empregos, pagar salários justos, oferecer boas condições
de trabalho e pagar impostos” (REIS; MEDEIROS, 2007, p. 31).
Sob esse ângulo, adotar um comportamento socialmente responsável
implicaria investimentos financeiros por parte da empresa. Entretanto, em longo
prazo, a atitude de empresa socialmente responsável agrega valor,melhorando
a imagem da empresa e contribuindo para um melhor desempenho econômico
(REIS; MEDEIROS, 2007).
“Stakeholder significa público estratégico. Em inglês stake significa interesse, participação,
risco. Holder significa aquele que possui. Assim, stakeholder também significa parte interessada ou
interveniente. É uma palavra em inglês muito utilizada nas áreas de comunicação, administração
e tecnologia da informação cujo objetivo é designar as pessoas e grupos mais importantes para um
planejamento estratégico ou plano de negócios, ou seja, as partes interessadas” (Disponível em:
<http://www.dicionarioinformal.com.br/stakeholders>. Acesso em: 19 fev.2016).
344
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Conforme Carlos Nelson dos Reis e Luiz Edgar Medeiros
(2007, p. 34):
A responsabilidade social das empresas, em seu sentido
mais amplo, é a consciência ética, o agir corretamente, o
compromisso de “ser responsável” ao não tomar decisões,
cujas consequências possam ferir quaisquer interesses
sociais, seja tanto em relação ao steakolders internos
e externos, mas também à sociedade como um todo. E,
além disso, é “ter responsabilidade” perante os problemas
sociais que assolam o mundo, tomando atitudes concretas
para enfrentá-los, por uma questão de valor moral e ético,
de compromisso humano e social. Isto é ser socialmente
responsável e ter responsabilidade social.
Hoje, enfrentamos inúmeros problemas de ordem social, econômica
e ambiental, que se estendem por todo o planeta. Pobreza generalizada,
poluição e degradação ambiental, desigualdade de renda, condições de trabalho
extremamente precárias em muitos países, entre outros. Mesmo com esse
quadro, podemos dizer que há um grande interesse em mudar tal panorama;
no entanto, a busca incessante pelo lucro, causada pela competitividade e
garantia de produtos com menor preço, fazem com que estes restem subjugados
a segundo plano.
Fernando G. Tenório (2006, p. 25-35), numa abordagem tendo a
responsabilidade social empresarial como parte do desenvolvimento sustentável,
composto pelas dimensões econômica, ambiental e empresarial, relata que
O objetivo é obter crescimento econômico por meio da
preservação do meio ambiente e pelo respeito aos anseios
dos diversos agentes sociais, contribuindo assim para a
melhoria da qualidade de vida da sociedade. Dessa forma,
as empresas conquistariam o respeito e a admiração de
consumidores, sociedade, empregados e fornecedores;
garantindo a perenidade e a sustentabilidade dos negócios
a longo prazo. [...]
Logo, quando as empresas atuam de maneira
socialmente responsável, por questões de princípios,
diminuem os riscos referentes a greves, contingências
ambientais e fiscais e vinculação da imagem da empresa
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a escândalos. Dessa forma, mesmo com investimentos e
custos maiores que os de seus concorrentes, a lógica da
responsabilidade social corporativa demonstra que essas
ações são fundamentais para o negócio e para o sucesso
da companhia no longo prazo, não havendo justificativas
para a eliminação desses investimentos, mesmo em
período de crise e recessão.
A responsabilidade social seria, pois, o instrumento ético e lógico a
ser utilizado para uma mudança deste horizonte de degradação humana causado
pela miséria econômica, ecológica e social que assola o planeta.
Segundo Archie B. Carrol (2000 apud ASHLEY 2005, p. 05):
Responsabilidades éticas correspondem a atividades,
práticas, políticas e comportamentos esperados (no
sentido positivo) ou proibidos (no sentido negativo)
por membros da sociedade, apesar de não codificados
em leis. Elas envolvem uma série de normas, padrões
ou expectativas de comportamentos para atender àquilo
que os diversos públicos (stakeholders) com as quais a
empresa se relaciona consideram legítimo, correto, justo
ou de acordo com seus direitos morais ou expectativas.
Porém, como pensar em responsabilidade social e/ou função social
empresarial a partir do contexto globalizado de mercado?
Quando pensamos em globalização, o que primeiro nos vem à mente é
o comércio internacional, ou seja, o trânsito de mercadorias e de informações
ultrapassando fronteiras.
Nesses termos,Mateus Bertoncini (2014, p. 19) aduz:
Não é possível se tratar qualquer questão atinente à
atividade empresarial na atualidade, sem minimamente
se falar de globalização. Embora não haja dúvida de
que as relações comerciais entre nações e empresas não
represente propriamente uma novidade, tema tratado
abundantemente no curso da história da humanidade,
não se pode ignorar da mesma forma as transformações
pelas quais passaram o mundo nas últimas décadas,
especialmente a partir da década de 80, quando então
experimentamos uma série de mudanças políticas,
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ideológicas e econômicas, representadas pelo fim da
chamada “guerra fria”.
Paradoxalmente, “[...] a globalização, que é um efeito inevitável do
capitalismo para superar a sua crise, pode trazer consigo a sua destruição [...] O livre
mercado empurra as garantias sociais para baixo e agrava o fosso entre vencedores
e perdedores, estes em número cada vez maior” (MAIOR, 2000, p. 128).
Nesse capitalismo, apresentado como “[...] um modo de produção e um
processo civilizatório”, constata-se que “além de desenvolver e mundializar as
suas forças produtivas e as suas relações de produção, desenvolve e mundializa
instituições, padrões e valores socioculturais, formas de agir, sentir, pensar e
imaginar” (LANNI,1996, p. 241).
Em razão da competição num mundo globalizado, em busca pelo
menor custo de produção, empresas deixam de observar questões legais e
morais, descumprindo sua função social, além de outras. O que se observa é a
expansão do papel econômico das empresas no mundo, com a globalização dos
mercados, as fusões, as parcerias, etc.
Dados estatísticos são sempre relevantes para melhor compreensão e
visualização de um cenário mais preciso da problemática e, para tanto, apresentamse aqueles trazidos por José Antônio Puppim de Oliveira (2013, p.01-02):
Algumas empresas já estão hoje entre as maiores
entidades econômicas do mundo, com receitas
maiores que o Produto Interno Bruto (PIB) de muitos
países. Em 2010, 112 empresas estavam entre as 175
maiores entidades do mundo em termos econômicos
[…]. Mais de 130 países têm um PIB menor que essas
112 empresas. A cadeia de lojas Walmart era a 23ª
maior entidade econômica do mundo, seguida de
perto pelas gigantes do petróleo como a Shell, com
PIB maior que a Argentina ou África do Sul, e BP,
com receitas que ultrapassam o PIB de países como
Portugal, Grécia e Finlândia. [...]
No Brasil, a situação não é diferente quando
comparamos o poder econômico das empresas aos
PIBs dos estados (para não falar dos municípios).
Por exemplo, a Vale, uma empresa privada, teve uma
receita de aproximadamente R$ 77 milhões (US$
45,3 bilhões) em 2010. Isso é maior que o PIB de 16
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estados brasileiros, e que os PIBs de Sergipe, Piauí,
Tocantins, Amapá, Acre e Roraima somados em 2009.
Seu lucro líquido naquele ano foi de aproximadamente
R$ 29 bilhões (US$ 17,26 bilhões), maior que o
PIB de nove estados. A Petrobrás, que tem controle
estatal, mas que opera como uma empresa privada,
teve uma receita de mais de R$ 204 bilhões (US$ 120
bilhões) em 2010, perdendo apenas para o PIB dos
quatro estados mais ricos, São Paulo, Rio de Janeiro,
Minas Gerais e Rio Grande do Sul em 2009.
Inegável que este poder econômico das empresas, que, conforme
dados, é maior que o de muitos países, representa uma grande influência, cujas
decisões têm impactos econômicos, sociais, ambientais e políticos, os quais não
podem ser ignorados. Uma atitude considerada socialmente irresponsável pode
vir a causar um grande prejuízo, haja vista que há empresas que possuem uma
marca com valores considerados vultosos e “[...] questões sociais e ambientais
refletem o valor da marca da empresa” (OLIVEIRA, 2013, p. 03).
Tais, por si só, são alguns motivos ensejadores de atitudes socialmente
responsáveis, sejam em nivel local, nacional ou internacional, já que os limites
do comércio ultrapassam fronteiras, como anteriormente mencionado.
Não se pode deixar de indicar, ainda, que a responsabilidade social
empresarial tem uma grande repercussão de fundo ético, cujas decisões devem
ser fundadas com a adoção de princípios e padrões voltados para a sociedade
globalizada, ou seja, para com o indivíduo que a compõe. Não há produção
nem consumo sem o homem e este deve ser resguardado em sua inteireza,
independentemente do local do planeta em que esteja. Ao se adquirir produtos
ou serviços que tenham origem em qualquer lugar do globo, faz-se necessário
ter a informação necessária quanto à forma e às condições sob as quais foram
produzidos, já que o trabalho infantil, escravo e aquele desempenhado em
condições indignas devem ser abolidos por completo. A responsabilidade implica
não contribuir, de forma direita ou indireta, para que flagelos se perpetuem.
No presente trabalho, apresenta-se coletado documentário que trata das
condições de trabalho praticadas na região metropolitana de Bangladesh, onde a
produção se destina a abastecer a indústria da moda em couro situada na Europa.
Embora não se conheça, em detalhes, a legislação daquele país, sabe-se
que é signatário das diretrizes da OIT no que se refere ao “Trabalho Decente”
e, portanto, impossível não constatar que o efeito maléfico da globalização tem
a contribuição de muitos ao redor do mundo, já que o comércio globalizado
ultrapassa fronteiras.
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3. O CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO – CONCILIANDO METAS A PARTIR DE
UM NOVO OLHAR
O documentário objeto desta pesquisa retrata condições de trabalho e
de vida totalmente precárias, com a indústria do curtimento do couro em Dacca,
Bangladesh, explorando recursos humanos e naturais de forma indiscriminada
e, digamos, até criminosa.
Questionamos o papel das empresas que contratam esse tipo de
serviço, seja de forma direta ou indireta, no contexto ético de suas ações. Porém,
tem-se muito mais perguntas do que respostas a tais problemas.
A todo o momento,vemos noticiados problemas causados pelo
aquecimento global, derretimento das geleiras, por terremotos, maremotos,
entre outros cataclismos, cujas causas, segundo os pesquisadores, devem-se ao
uso dos recursos naturais de forma indiscriminada; a poluição do ar e das águas,
em razão da emissão de poluentes dos mais diversos, seria o principal agente
das catástrofes da natureza.
Podemos propor respostas a estas questões, pelo menos no que
diz respeito ao meio ambiente, a partir dos ensinamentos de Elinor Ostrom,
economista norte-americana nascida em 1933, que foi a primeira mulher a
receber o Prêmio Nobel de Economia, no ano de 2009.
Ostrom passou grande parte de sua carreira estudando como certas
comunidades conseguiram gerir os recursos comuns. A descoberta foi que
grupos de pessoas tendem a ter conjuntos específicos de regras, normas e
sanções, para assegurar que tais recursos sejam aplicados de forma sustentável.
Ela acredita que o grande desafio seja promover o autocompromisso entre os
membros, o comprometimento de seguir o conjunto de regras em todas as
instâncias, exceto em emergências terríveis se o resto das pessoas afetadas
assumirem um compromisso semelhante e agirem em conformidade.
Em sua obra “Governar os Comuns”, propõe uma teoria fornecendo
elementos de prova sobre regras e mecanismos de aplicação, que disciplinam a
exploração dos recursos naturais por parte de seus utilizadores (consumidores).
A forma para se chegar à resolução dos problemas seria a organização e a
cooperação entre aqueles que precisam servir-se dos mesmos recursos de modo
que todos façam uso destes igualitariamente: “Uma das ideias fundamentais
do seu trabalho é a de que algumas comunidades locais fazem, sozinhas, uma
gestão mais eficiente dos recursos do que quando são obrigadas a seguir as
regras impostas por autoridades exteriores”.
Em sua teoria,aponta um conjunto de princípios (OSTROM, 1990, p.
90-102) e regras de propriedade coletiva, em número de oito, as quais evitariam
a sobre-exploração. São eles:
265

HUMANIDADES EM MARITAIN - ENSAIOS SOBRE O PENSAMENTO HUMANISTA CONTEMPORÂNEO

1. Demarcação clara das fronteiras dos recursos de bem comum e dos
seus utilizadores;
2. As regras definidas têm que ser adequadas às condições locais
(época, espaço, tecnologias disponíveis, quantidades de recursos
disponíveis);
3. Os utilizadores participam na definição/adaptação das próprias
regras – acordos coletivos;
4. Os fluxos de benefícios proporcionados pela gestão comum são
proporcionais aos custos de utilização;
5. Há um reconhecimento das regras da comunidade pelas autoridades
externas;
6. E realizada a monitorização e são respeitadas as regras por parte
dos utilizadores, com penalizações para os transgressores;
7. É garantido o fácil acesso a meios de resolução de conflitos bem
como a custos reduzidos; e
8. Há uma ligação na gestão de recursos de menor escala com os de
maior escala, partindo do particular para o geral.
Os princípios elencados resultam de um conjunto de observações
de casos práticos sobre a governança de recurso e bem comuns, em que a
elaboração de regras, quando combinada cooperativamente com os utilizadores,
proporcionam maior sucesso em seus resultados.
Portanto, Ostrom expõe uma proposta que mergulha em soluções
que não aquelas que visam apenas ao lucro imediato, mas que defendem o
meio ambiente, apresentando soluções locais em contrapartida das globais que
massacram e perpetuam infinitamente a exploração do homem pelo homem.
4. BANGLADESH: A PARTIR DO DOCUMENTÁRIO “COURO-ESCRAVOS DA
MODA”345
O documentário que fundamenta o presente trabalho como “questão
de fundo” inicia-se comuma denúncia,identificando o couro como “astro da
semana de moda de Paris” e informando que aos produtos derivados estão sendo
aplicados preços reduzidos em escala vertiginosa, em funçãode a produção
estarmigrando das passarelas e invadindo as lojas mais populares.
Imprescindível fazer constar que Paris é considerada a Capital da
Moda, da arte, da França enfim, haja vista que “[...] os maiores desfiles, os
Documentário exibido pela rede de televisão GNT. Disponível em: <https://www.youtube.
com/watch?v=L>. Acesso em: 14 fev.2016.
345
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maiores estilistas, as maiores lojas, os maiores artistas fazem parte do dia a dia
da capital francesa”346. Quando se pensa em Paris, se pensa em moda, e esta
moda dita tendências que são adotadas por todo o mundo.
O couro é um produto que está presente em muitos artigos, não somente
em roupas, calçados e bolsas, mas em móveis e assessórios automobilísticos,
entre outros. O consumo ocorre em escala local e mundial, sendo que o mercado
vem expandindo: “[...] mais de dois bilhões de metros quadrados produzidos
anualmente, que valem US$ 77 bilhões de acordo com estimativas recentes”347.
E continua o esclarecimento:
China e Índia estão entre os líderes mundiais
na exportação de couro processado, com mais de 600
milhões e mais de 180 milhões de metros quadrados,
respectivamente, em 2013. Os salários muito baixos que
prevalecem nas nações mais pobres do Sudeste Asiático,
e a inexistência em geral de regulamentos de segurança
ambiental ou de trabalho, atraem empresas que trabalham
com couro curtido para vendê-lo nos EUA e Europa.
Para o curtimento deste material, são utilizados vários agentes
químicos, sendo os curtidores altamente fiscalizados/controlados pelos órgãos
de preservação do meio ambiente, inclusive o do trabalho, além de outros, o que
encarece o custo de produção.
Em busca de menores preços, o documentário nos leva, então,
até Bangladesh, onde se encontram os denominados “escravos da moda”,
que,às vezes, pagam com a vida para produzir bolsas e sapatos para os
consumidores europeus.
Notório que muitos produtos químicos são necessários ao curtimento
do couro, entre eles o cromo, os quais são altamente tóxicos, exigindo que os
trabalhadores tenham que se servirde equipamentos de proteção, pois a indústria
é fortemente controlada. Na França, a exemplo de outros países, o uso de
muitos produtos químicos foi proibido do “dia para a noite”, fazendo com que
a indústria tivesse que se adaptar, elevando muitíssimo os custos de produção,
inclusive com o tratamento dos dejetos oriundos da respectiva produção antes
do descarte na natureza. Saliente-se que o preço do couro varia de 16 a 100
dólares o quilo, dependendo da origem do mesmo.
Disponível em: <http://br.france.fr/pt-br/informacoes/paris-capital-da-moda-e-da-arte>.
Acesso em: 25 ago.2016.
347
Notícia veiculada pelo GIZMODO BRASIL. Disponível em: <http://gizmodo.uol.com.br/
couro-giz-explica>. Acesso em: 25 ago.2016.
346
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Segundo relatório (2014, p. 06) elaborado e editado por Bain &
Company, entre os produtos para o curtimento, encontram-se os sais de cromo,
sulfeto de sódio, sulfato de amônio, ácido sulfúrico, óxido de cálcio (cal), ácido
fórmico, formiato de sódio, resinas poliuretânicas e acrílicas, taninos naturais e
sintéticos, bem como as preparações e formulações de fungicidas, bactericidas,
solventes, óleos de engraxe, corantes, ceras e lacas.
Continua, ao relatar a produção do couro no Brasil e no mundo que:
No mercado de couro bovino, o Brasil é o terceiro maior
produtor mundial, atrás da China e da Índia, segundo
as últimas estatísticas da FAO (Food and Agriculture
Organization) de 2013. (...) de 2004 a 2012, a produção
global de couro cresceu a uma taxa anual de cerca de 1%.
O Brasil apresentou taxa de crescimento superior à média
global, com valor apenas inferior ao apresentado pela Índia,
China e Índia têm se mantido como importantes produtores
de couro, com vantagens relacionadas ao reduzido custo
de mão de obra e às economias de escala devido à alta
capacidade de produção instalada. (2014, p. 07)
Com isso, omeio produtivo deslocou-se e convergiu para países com baixo
custo de produção, principalmente em razão da farta mão de obra e da flexibilidade
de fiscalização dos órgãos governamentais; em cinco anos, Bangladesh duplicou a
exportação de pele, pois pratica um dos menores preços do mundo.
No entanto, com a finalidade de conquistar os compradores, as fábricas
em Dacca, capital de Bangladesh, possuem locais disponíveis à visitação dos
europeus, fazendo crer que proporcionam condições favoráveis aos trabalhadores;
é fato que tais fábricas subcontratam, longe dos olhares ocidentais, sendo
impossível saber ondesuas encomendas são realmente fabricadas.
Num mundo globalizado, a concorrência entre produtores é evidente
e, para tanto, alguns se utilizam de meios nem sempre éticos para a conquista
do consumidor. Como relatado, empresas da Europa estão deslocando seu
meio produtivo para Bangladesh, em busca do barateamento do custo de
produção; porém, pela denúncia ora relatada, quem paga um preço altíssimo
é a população deste país.
O couro é proveniente de um dos bairros mais discretos de Dacca,
Hazaribag (Distrito dos curtumes), onde, raramente, se vê um europeu e onde
qualquer presença estranha é considerada suspeita. Toda a pele exportada é
proveniente deste bairro, em que trabalham 15 (quinze) mil pessoas em cerca
de 250 (duzentos e cinquenta) fábricas de curtumes, cujas entradas são vigiadas
e os visitantes não são bem-vindos.
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Neste local, foram observadas condições desumanas de trabalho, com
temperaturas superiores a 50ºC (cinquenta grauscelsius); não há oxigênio, o
odor é insuportável, numa mistura de químicos e carnes deteriorada. Produtos
químicos são armazenados no interior das fábricas em condições perigosas, tais
como cromo e ácido fórmico (utilizados na França), mas também alguns deles
que, no geral, foram banidos da Europa para uma curtição mais rápida e barata,
como solventes. Para o manuseio dos produtos químicos, alguns trabalhadores
usam luvas e botas, porém, gastas, sendo que a maioria tem que trabalhar sem
proteção. Como consequência, o trabalhador tem dificuldades respiratórias e
problemas de pele, já que os produtos devoram a pele e os pulmões.
O trabalho escravo, infantil e em condições indignas é denunciados
constantemente pelos meios de comunicação, inclusive via internet,a exemplo
daGreenMe.com.br, que é uma revista brasileira online de informação e
opinião: “Editada também na Itália como GreenMe.it, nasceu com o objetivo de
contribuir para difundir, com humor e praticidade, comportamentos e estilos de
vida mais conscientes com o meio ambiente e com o planeta em que vivemos”348.
O trabalho escravo ou equiparado a este, denunciado pelo
documentário, relata que um dos trabalhos mais perigosos está no tingimento,
quando é aplicado o mercúrio, químico banido na Europa há mais de 20
(vinte) anos. Em tal procedimento, os trabalhadores são submetidos ao contato
do produto com a pele, já que não fazem uso de Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs), contaminando todos os órgãos.
Apesar de a legislação proteger o trabalhador, nestes locais,ainda não
se opera com ela, apurando-se haver pessoas que trabalham cerca de 12 (doze)
horas diárias, 07 (sete) dias por semana, sem férias anuais, estando remuneradas
com o valor mínimo, isto é, cerca de 30 (trinta) euros por mês. Essa situação é
tolerada em razão do alto índice de desemprego existente, já que 01 (um) em
cada 03 (três) estádesempregado.
Infelizmente, somente após uma grande tragédia é que se percebe a
mobilização em níveis internacionais, evidenciando e denunciando as condições,
no mínimo, inseguras em que se dá o trabalho, a exemplo do desabamento de
um prédio onde estavam instaladas cinco oficinas têxteis, que causou a morte
de, pelo menos, 1.127 pessoas e ferimentos a outras 2.438349.
Vidas e mais vidas vêm sendo ceifadas em nome do lucro, sujeitando
os trabalhadores a condições degradantes, voltando ao caso do curtimento do
couro em razão da sujeição a agentes químicos. Os trabalhadores inspiram seus
Disponível em: <https://www.greenme.com.br/quem-somos>. Acesso em: 25 ago.2016.
Disponível em: <http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/oit-defende-mudanca-das-leisde-bangladesh-apos-tragedia>. Acesso em: 25 ago.2016.
348
349
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vapores, o que destrói o sistema imunológico, passando a desenvolver doenças,
antes erradicadas, a exemplo da tuberculose, que, em 12 anos (1990 a 2012),
teve um crescimento galopante e:
Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o
Bangladesh registra 570 mil casos de pessoas infectadas,
que originam 66 mil mortes anuais, posicionando o país
em sexto lugar do “ranking” dos mais afetados pela
doença. As organizações não-governamentais apontam
para maior incidência da doença entre trabalhadores
da recolha e reciclagem de lixo e os seus familiares.
(RASCHID, 2015)
O sistema de curtimento do couro compromete a saúde dos trabalhadores
das indústrias e, também, dos demais moradores de Dacca, que são em número
de 16 (dezesseis) milhões de habitantes. Duzentos milhões de litros de resíduos
tóxicos das fábricas de curtumes são lançados nos canais que levam ao Rio
Buriganga, única fonte de água potável da cidade (não há tratamento de água no
local). O Rio Buriganga é fonte de subsistência de pescadores da região; todavia,
durante mais de 06 (seis) meses ao longo do ano, fica comprometido em razão da
seca, que eleva os índices de poluição a níveis extremos.
Podemos considerar que o que o documentário apresenta de mais
alarmante seja a contaminação do couro, que ultrapassa os limites da Hazaribag;
isto é, o uso do cromo no curtimento do couro o torna perigoso para aqueles
que o manuseiam. Os dejetos do cromo aplicados pelos grandes curtumes são
descartados e consumidos pelos pequenos, que, exposto aos raios ultravioletas,
sofre uma alteração em sua composição, oxidando, ou seja, torna-se o cromo
VI, ou cromo hexavalente, substância comprovada e altamente cancerígena.
Ressalte-se que ela é absorvida pela pele, contaminando, principalmente, os
pulmões e, por consequência, o sistema imunológico todo do indivíduo.
Em humanos, o cromo causa diversas doenças, dependendo de como
foi absorvido. Quando inalado, age no pulmão como irritante e cancerígeno,
estando ligado ao aumento em casos de asma, bronquite, pólipos do trato
respiratório e o aumento de linfonodos e da região da raiz do pulmão.
Absorvido pela pele, ao ser manejado de forma desprotegida, pode
deixar a epiderme seca, rachada e escamosa, com ulcerações conhecidas como
“buracos de cromo”:
O cromo hexavalente é elemento cromo no estado
de oxidação +6, uma forma puramente manufaturada
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do minério, que não é encontrada na natureza e é
inerentemente mais instável do que o estado natural de
oxidação, +3. Antes comum em toda indústria de curtume
e na indústria automotiva, o Cr (VI) foi classificado como
cancerígeno aos humanos pela Agência de Proteção
Ambiental dos EUA (EPA), pela IARC e pela Organização
Mundial da Saúde. Desde então, ele foi estritamente
regulamentado e quase completamente banido.350
Destarte, o cromo hexavalente, uma vez fixado no couro, pode viajar
por todos os locais da terra. Vários contêineres com malas, bolsas e sapatos
chegam, diariamente, à Europa, oriundos de Bangladesh, ameaçando a saúde
dos consumidores.
No Porto de Hamburgo, 10 (dez) milhões de contêineres chegam
ao solo europeu todos os anos, oriundos de portos de todo o mundo; destes,
no máximo, 1,0% é averiguado, isso significa que mais de 99,0% não são
avaliados quanto à sua toxidade.
Atualmente, na Europa, a importação de produtos infectados com
cromo hexavalente não é proibida, e milhares de produtos continuam a circular
livremente, ultrapassando os limites de suas fronteiras.
Com isso, é possível concluir que Bangladesh é um país pobre,
cuja população vive em condições indignas e os trabalhadores se submetem a
situações de trabalho degradantes visando à exclusiva sobrevivência, já que nada
podem fazer para modificar este quadro. É a denominada “escravidão moderna”
que se perpetua em razão da exploração do trabalho pelos empregadores que
ansiam o lucroe oalheamentodo Estado e de seus instrumentos de fiscalização.
As empresas que compram produtos e que contratam a mãodeobra
deste país estão inseridas em sua realidade social, inclusive o Brasil, a
exemplo daquelas que comercializam roupas e calçados, contribuindo para este
panorama. Os produtos oriundos de Bangladesh estão em nossos lares, vestindo
a nós e nossos filhos, fazendo com que sejamos responsáveis, indiretamente,
por esta catástrofe humana.
Entretanto, onde reside a ética modernamente considerada? O livre
mercado é justo? Michel Sandel (2012, p. 99) reflete:
[...] a questão do livre mercado fundamenta-se
basicamente em duas afirmações – uma sobre liberdade
Notícia veiculada pelo GIZMODO BRASIL. Disponível em: <http://gizmodo.uol.com.br/
couro-giz-explica>. Acesso em: 25 ago.2016.
350

271

HUMANIDADES EM MARITAIN - ENSAIOS SOBRE O PENSAMENTO HUMANISTA CONTEMPORÂNEO

e outra sobre bem-estar social. A primeira refere-se à
visão libertaria dos mercados. Segundo essa ideologia,
ao permitir que as pessoas realizem trocas voluntárias,
estamos respeitando sua liberdade; as leis que interferem
no livre mercado violam a liberdade individual. A
segunda é o argumento utilitarista para os mercados.
Esse argumento refere-se ao bem-estar geral que os livres
mercados promovem, pois, quando duas pessoas fazem
livremente um acordo, ambas ganham. Se o acordo as
favorece sem que ninguém seja prejudicado, ele aumenta
a felicidade geral.
Pelo contexto manifestoneste trabalho, o que se percebe é que as
escolhas não são livres como possam vir a parecer. Aos trabalhadores de
Dacca, em Bangladesh, não cabe escolha; longe disso, eles imploram por um
trabalho que possa lhes proporcionar a sobrevivência, mesmo que sua vida e
saúde estejam em risco.
A ética e a moral, como asdescortinamos, destinando-se a um fim
específico (que seria a felicidade), não se adequam nesta questão. Não há
felicidade em viver e trabalhar sob tais condições. Trata-se de ofensa aos
direitos que denominamos de humanos e/ou fundamentais, os quais se ajustam
a cada ser humano que viva em todo lugar do planeta.
O que se percebe é que,no local, as leis internas não se prestam a
proteger o trabalhador, já que não são aplicadas, nem mesmo fiscalizadas, em
nome do interesse econômico que o curtimento do couro proporciona. O papel
do Direito, nestaperspectiva, fica, então, renegado a segundo plano, ou último
plano, não se prestando a reger a vida em sociedade e proteger o hipossuficiente.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS – UM CONVITE À REFLEXÃO A TÍTULO DE CONCLUSÃO
Hoje, levando em conta a influência do capitalismo no mundo
globalizado, ninguém, tampouco país algum, sobrevive isolado. Aquele que
pretende o isolamento está fadado ao fracasso. Por essa razão, seja qual for país,
para sobreviver no mundo globalizado, é preciso respeitar, observar, absorver,
aplicar novas regras, novos conceitos,caso se pretenda conduzir seu povo ao
desenvolvimento e ao sucesso. É claro que isso deverá ser realizado, e terá êxito,
se guardadas as devidas proporções e respeitadas as características de cada país.
Todas as atividades desenvolvidas pelas sociedades, desde a
Revolução Industrial até o presente, demandam o estabelecimento de um
conjunto de regras, tal como um norte, para conduzir e regular os processos
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de produção, distribuição, circulação dos recursos, de forma coordenada, pelos
Estados; é preciso adaptar-se ao mundo globalizado.
De todo modo, e por óbvio, a responsabilidade social está inserida no
âmbito da economia, da justiça social, dos direitos fundamentais, da preservação
do meio ambiente, do regime de cada país.
Em breve síntese, constatou-se que a Responsabilidade Social tem
por finalidade a realização das metas de transformação social e maximização
do desenvolvimento, estabelecendo limites e parâmetros para empresas
privadas e públicas.
Além dos dados coletados e examinados para a formulação do
trabalho em pauta,verifica-se que as práticas diárias de inúmeras atividades
indicam que, tanto no Brasil, como em outros países, a aplicação e o respeito
à dignidade da pessoa humana estão muito longe do ideal preconizado nos
Tratados Internacionais, assim como nas Constituições Democráticas.
O que se constata é que, em busca de minimizar os custos e
maximizar os lucros, empresas estão transferindo sua produção para
países onde a mãodeobra é farta, porém o trabalho é desempenhado sem a
observância de normas mínimas que garantam a sadia qualidade de vida. Isso
faz com que a responsabilidade social empresarial deixe de ser cumprida,
pois, direta ou indiretamente,tais instituições são as mesmas responsáveis
pelos abusos cometidos.
No olhar do autor, seria necessário ao Estado, por meio dos poderes
constituídos, que medidas fiscalizatórias e de orientação fossem formuladas,
com a finalidade de coibir tais atitudes. Todas as medidas teriam por objetivo
conduzir a prática da verdadeira responsabilidade social empresarial para o
campo do desenvolvimento sustentável e o efetivo respeito da dignidade da
pessoa humana.
Durante nossa análise a respeito dos conceitos de ética e da forma
que devemos prosseguir para pensarmosnuma sociedade de maneira mais
completa e para além dos interesses classistas, procuramos compreender como
é possívelcontinuar evoluindo diante de métodos de geração de recursos e
modos de produção que mantêm,aindana contemporaneidade, a exploração do
homem pelo homem, considerando a livre inciativa como a mola propulsora de
uma sociedade.
Mas... a que preço? A situação de Bangladesh que, infelizmente, é
apenas um dos inúmeros exemplos, nos mostra que é preciso, e urgente, uma
reflexão capaz de se tornar ação para a transformação social genuína, para que
nos tornemos,efetivamente, humanos, porque não podemos nos acostumar
com essas situações. Não é próprio do Direito. Não cabe na Justiça. Não é
característico da ética nem da moral.
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Precisamos refazer os caminhos. Precisamos revisitar as leituras dos
filósofos que nos inspiraram nesse trabalho e que nos apontam horizontes.
Por uma discussão ampla e que nos leve a todos na direção das nossas
responsabilidades sociais, empresariais e na produção científica.
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ANEXO: 1
“TODA A VERDADE: COURO - ESCRAVOS DA MODA”351
DOCUMENTÁRIO QUE INVESTIGA A REALOCAÇÃO DE EMPRESA DA EUROPA
PARA PAISES COM BAIXO CUSTO DE MÃO DE OBRA PARA ALIMENTAR
O MERCADO DA MODA COM COURO
O documentário inicia retratando o couro como “astro da semana
de moda de Paris”, cujos preços estão reduzindo em escala vertiginosa, com
produtos que estão saindo das passarelas e invadindo as lojas mais populares.
“Mas a que custo? Numa trilha das mais tóxicas do mundo leva até
Bangladesh, onde estão os escravos da moda, que as vezes pagam com a vida
para produzir bolsas e sapatos para os consumidores Europeus. ”
Na Europa, em especial na França, desde 2008 o preço do couro
“disparou”, fazendo dobrar os custos; a queda da produção causada, por
consequência, da pouca demanda pela carne, pelo aumento do custo de produção
e pela procura do produto pela indústria da moda (demanda maior que oferta).
Muitos produtos químicos são necessários ao curtimento do couro,
em especial o cromo, que são altamente tóxicos, exigindo que os trabalhadores
tenham que utilizar equipamentos de proteção, haja vista ser a indústria
fortemente controlada. Na França o uso de muitos produtos químicos foi
proibido do “dia para a noite”, fazendo com que a indústria tivesse que se
adaptar, elevando muitíssimo os custos de produção, inclusive com o tratamento
dos dejetos oriundos da respectiva produção antes do descarte na natureza.
Todos estes fatores acarretaram a dificuldade dos curtidores em
arranjarem clientes perante os competidores internacionais. Isso é visivelmente
demonstrado pelos expositores na Feira de Couro de Paris onde o couro é
encontrado variando de 16 (dezesseis) a 100 (cem) dólares o quilo, dependendo
da origem do mesmo. O que nos leva a Bangladesh, a 8.000 km de Paris.
Em cinco anos o país duplicou a exportação de pele. Fábricas
em Dacca, capital de Bangladesh, possuem locais disponíveis à visitação
dos Europeus, demonstrando que proporcionam condições favoráveis aos
trabalhadores, como método de conquista do consumidor. Porém é fato que
estas fábricas subcontratam e é impossível saber onde suas encomendas são
realmente fabricadas, ou seja, longe dos olhares ocidentais.
Uma visita a uma fábrica situada em local mais afastado do centro de
Dacca é possível observar o trabalho em condições mais desfavoráveis, inclusive
Documentário exibido pela rede de televisão GNT. Disponível em: <https://www.youtube.
com/watch?v=LSlupFlGWOc>. Acesso em: 14 fev.2016.
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com presença de crianças. Mas o preço é o grande trunfo para conquista dos
compradores, cujo preço do couro chega a 22 (vinte e dois) dólares o metro
quadrado e o custo de mão de obra a 40 (quarenta) euros por mês, uma das mais
baixas do mundo.
O couro é proveniente de um dos bairros mais discretos de Dacca,
Hazaribag (Distrito dos curtumes), onde raramente se vê um Europeu. Toda
a pele exportada é proveniente deste bairro, onde trabalham 15 (quinze) mil
pessoas em cerca de 250 (duzentos e cinquenta) fábricas de curtumes, cujas
entradas são vigiadas e os visitantes não são bem-vindos.
Numa visita furtiva a um dos curtumes foram observadas condições
desumanas de trabalho, com temperaturas superiores a 50 (cinquenta) graus,
não há oxigênio, o odor é insuportável, numa mistura de químicos e carnes
deteriorada. Produtos químicos são armazenados no interior das fábricas em
condições perigosas, tais como cromo e ácido fórmico (utilizados na França),
mas também alguns deles que foram banidos na Europa para uma curtição mais
rápida e barata, como solventes. Para o manuseio dos produtos químicos alguns
trabalhadores usam luvas e botas, porém gastas, mas a maioria tem que trabalhar
sem proteção. Como consequência o trabalhador tem dificuldades respiratórias
e problemas de pele, pois os produtos devoram a pele e os pulmões.
Mas, um dos trabalhos mais perigosos está no tingimento, onde é
utilizado o mercúrio, químico banido na Europa há mais de 20 (vinte) anos.
Em tal procedimento os trabalhadores são submetidos ao contato do produto
com a pele, já que não fazem uso de Equipamentos de Proteção Individual,
contaminando todos os órgãos. Trabalham por 12 (doze) horas diárias, 7 (sete)
dias por semana, sem férias anuais e são remunerados com o valor mínimo,
ou seja, cerca de 30 (trinta) euros por mês. Tais condições são aceitas pelos
trabalhadores, contrariando a legislação, a qual não se aplica nos locais afastados
do centro de Dacca, tendo em vista o alto índice de desemprego existente já que
1 (um) em cada 3 (três) estão desempregados.
“Segundo as ONGs 90% dos trabalhadores desenvolvem doenças
relacionadas com o trabalho: são afetados tanto homens como mulheres que,
embora não manuseiem químicos, inspiram os seus vapores. ”
A presença de produtos químicos no ar destrói o sistema imunológico
do indivíduo fazendo surgir doenças antes erradicadas, a exemplo da tuberculose,
situação verificada pelo sistema de saúde local. Há doenças catalogadas em
Hazaribag que possuem afetados em índices 300% superiores a outros locais
do país, excluindo-se os acidentes laborais, como amputações de mãos e dedos.
Há situações averiguadas de trabalho infantil, com crianças de cerca
de 12 (doze) anos trabalhando na indústria do couro, que deixaram de estudar e
das quais foram retirados o direito de sonhar.
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Normas que regulamentam tais situações existem no ordenamento
jurídico do país, porém as mesmas não são cumpridas. Há pessoas que se
tornaram “personas non gratas”, levando os curtidores aos tribunais, porém
mesmo quando as sentenças são favoráveis, as mesmas não são cumpridas, em
evidente manifestação de ausência da presença do Estado.
O sistema de curtimento do couro compromete a saúde não
somente dos trabalhadores das indústrias, mas também os demais moradores
de Dacca, que são em número de 16 (dezesseis) milhões de habitantes.
Duzentos milhões de litros de resíduos tóxicos das fábricas de curtumes
são lançados nos canais que levam ao Rio Buriganga, única fonte de água
potável da cidade (não há tratamento de água na cidade). O rio Buriganga é
fonte de subsistência de pescadores da região, que durante mais de 6 (seis)
meses durante o ano fica comprometida em razão da seca, que eleva os
índices de poluição a níveis extremos.
Curtumes estão localizados ao lado de conjuntos habitacionais,
cujos níveis de poluição comprometem a sadia qualidade de vida, em razão da
sujeição a cheiros e vapores de gases tóxicos (lixeiras químicas a céu aberto). A
saúde dos moradores fica comprometida principalmente devido ao uso de água
contaminada e da fumaça proveniente da queima de sobras de couro em fornos
distribuídos por toda a periferia do bairro.
Os resíduos da queima do couro são submetidos a mais produtos
químicos e destinados a alimentação de peixes, disseminando, mais uma vez, a
contaminação a outros níveis.
Para informar os consumidores, militantes europeus resolveram
mobilizar-se. Há ONGs que há anos tentam mobilizar o governo de Bangladesh
no sentido de conscientizar e atuar contra o lobby dos curtidores, obtendo
algumas vitórias paliativas que não foram implementadas devido a omissão por
parte do Estado, seja do executivo ou do judiciário.
Mais alarmante é que a contaminação do couro ultrapassa os limites
da Hazaribag, ou seja, o uso do cromo no curtimento do couro torna-o perigoso
para quem também o usa. Os dejetos do cromo utilizados pelos grandes
curtumes são descartados e consumidos pelos pequenos, que exposto aos raios
ultravioletas sofre uma alteração em sua composição, oxidando, ou seja, tornase o cromo VI, ou cromo hexavalente, substancia comprovadamente altamente
cancerígeno. A mesma é absorvida pela pele, contaminando, principalmente, os
pulmões e, por consequência, o sistema imunológico do indivíduo.
O cromo hexavalente uma vez fixado no couro pode viajar por todos
os locais da terra. Vários contêineres com malas, bolsas e sapatos chegam
diariamente à Europa, oriundos de Bangladesh, ameaçando a saúde dos
consumidores.
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No Porto de Hamburgo 10 (dez) milhões de contêineres chegam ao
solo europeu todos os anos, oriundos de portos de todo o mundo. Quase 20%
dos contêineres tem substâncias perigosas em seu interior, sendo 2% altamente
tóxicos, o que compromete a saúde daqueles trabalhadores que irão abri-los.
Porém, no máximo 1% dos contêineres são averiguados, ou seja, mais de 99%
não são avaliados quanto a sua toxidade.
O couro tóxico uma vez dentro da União Europeia pode circular
livremente entre os países, fazendo com que as autoridades francesas decidissem
agir. No entanto ainda há um número ínfimo de agentes fiscalizadores, que colhem
amostras a esmo e as enviam ao laboratório para análise em busca da presença
de químicos, em especial do cromo. O couro contendo mais de 3mg de cromo
VI é considerado tóxico, sendo encontrado nas amostras analisadas até 120 mg
do produto (40 vezes maior que o limite permitido). Mais de 40% das amostras
que foram analisadas num determinado momento estavam contaminadas, uma
proporção considerada alarmante, fazendo com que as autoridades retirassem
do mercado os lotes. Porém, isto é considerado uma gota num oceano.
Atualmente, na Europa, a importação de produtos infectados com
cromo hexavalente não é proibido, e milhares de produtos continuam a circular
livremente, ultrapassando os limites de suas fronteiras.
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ANEXO: 2
BANGLADESH: BREVE ABORDAGEM HISTÓRICA, ECONÔMICA E SOCIAL

Bangladesh352é um país situado no centro-sul da Ásia, cuja capital é
Dacca, e um dos mais povoados do mundo, contando com 156.826.000 habitantes
(estimativa de 2014), ocupando uma área de 147.570 km2. Embora 92 (noventa
e dois) países sejam maiores que Bangladesh, apenas sete tem mais habitantes.
Dão conta os relatos que há vestígios de civilizações na grande
região de Bengala que remontam a quatro mil anos. A área foi colonizada
por dravidianos, indo-áricos, tibeto-birmanesese austro-asiáticos. Do século VIII
ao XII, reis budistas e hindus governaram essa região. Os muçulmanos invadiram
o país por volta de 1200, mas Bengala permaneceu independente até o século
XVII, passando a ser ocupada pelo Império Mogol, que dominava a Índia na
época, tornando-se uma de suas províncias. Os britânicos assumiram o controle
de toda a Índia no século XVIII, cujo período de colonização durou até 1947.
Após a saída dos britânicos da região, a colônia da Índia foi dividida
em dois países independentes: Índia e Paquistão. A Índia ficou entre as duas
províncias do Paquistão: o Paquistão Oriental (hoje Bangladesh) e o Paquistão
Ocidental (atual Paquistão). Por possuírem línguas e culturas diferentes, as duas
províncias do Paquistão Oriental e do Paquistão Ocidental começaram a lutar
Consulta realizada via web. Disponível em: <http://escola.britannica.com.br/article/480735/
Bangladesh; https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_de_Bangladesh; e https://pt.wikipedia.org/
wiki/Bangladesh>. Acesso em: 18 fev.2016.
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pelo poder, estourando a guerra em 1971. Cerca de 1 milhão de bengaleses foram
mortos, e milhões fugiram para a Índia. A Índia ajudou o Paquistão Oriental a
derrotar o Paquistão Ocidental. A província oriental, vitoriosa, tornou-se um
país independente, com o nome de Bangladesh.
O país realizou sua primeira eleição nacional em 1973, mas os militares
logo derrubaram o governo. No início de 1991, realizaram-se eleições livres.
Todavia, vários protestos violentos surgiram, motivados pelo descontentamento
em relação aos resultados.
Bangladesh é um país pobre, cuja maior parte da população vive
nas áreas rurais e se dedica à agricultura, sendo as principais culturas as
de arroz, cana-de-açúcar, batata, trigo, juta, banana, batata-doce, sementes para
extração de óleo, manga e chá. As principais criações são cabras e gado bovino.
O país é um dos maiores produtores de fibras de juta, usadas para
fazer tecido e cordas. Outras indústrias de tecidos, produtos químicos, calçados,
tabaco, produtos alimentícios, ferro e aço são as mais importantes.
O desenvolvimento da economia de Bangladesh na agricultura é
dificultado pela elevada fragmentação da propriedade fundiária e
pelas chuvas irregulares, cuja produção alimentar, sobretudo de cereais, é
destinada ao consumo interno. O principal cultivo industrial é o arroz, nas áreas
de Mymensingh, Rangpur, Comilla e Dacca. Uma parte realmente grande da
população, já que Bangladesh é o 8.º país do mundo com mais habitantes, sofre
de subnutrição crônica.
A economia do país tem crescido em média de 5 a 6% ao ano
desde 1996 apesar da ineficiência das empresas estatais, do atraso na exploração
das reservas de gás natural, insuficiência de fontes de energia e demora na
implementação de reformas econômicas. Bangladesh permanece sendo um
país pobre, superpovoado, e governado de modo ineficiente. Apesar de metade
do Produto Interno Bruto ser gerado pelo setor de serviços, quase 2/3 da
população estão empregados na agricultura, sendo o arroz o principal produto
agrícola. A fabricação de roupas e as remessas de cidadãos do país residentes
no exterior, principalmente no Oriente Médio e no Extremo Oriente sustentam
o crescimento econômico.
2.1 BANGLADESH: NOTÍCIAS NO MUNDO
O propósito das informações sobre Bangladesh, ora ilustradas,
se relacionam sobremaneira com a função social da empresa no mundo
globalizado. Importante lembrar que neste contexto em que todas as sociedades
estão inseridas, a responsabilidade social empresarial ultrapassa fronteiras e é
responsabilidade de todos estejam onde estiverem.
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Desta forma, apenas a título ilustrativo, apresentam-se reportagens
veiculadas por revistas via web, expondo as catástrofes que assolam este país:
(23/09/2013)
Trabalhadores do setor têxtil protestam por salário mínimo de
US$ 100 em Bangladesh. Indústria da região produz para as principais
grifes da Europa e EUA e fatura US$ 20 bilhões por ano. Atualmente, piso
salarial do país é de US$ 38.
DACA, Bangladesh - Mais de cem indústrias têxteis de Bangladesh se
viram forçadas a fechar nesta segunda-feira, à medida que milhares de trabalhadores
fizeram uma manifestação para reivindicar um salário mínimo de US$ 100. Houve
confrontos com a polícia e cerca de 50 manifestantes ficaram feridos ao entrarem
em choque com a polícia, revelaram autoridades e testemunhas.
A indústria de roupa é um setor vital na economia de Bangladesh,
e seus baixos salários e o acesso sem restrições aos mercados ocidentais,
tornaram o país o segundo maior exportador de vestuário, depois da China.
No entanto, a indústria de US$ 20 bilhões, que fornece para diversas grifes
ocidentais, tem estado sob os holofotes em uma série de incidentes, incluindo
o desmoronamento de uma fábrica em abril, que matou mais de 1.130 pessoas.
Os trabalhadores foram às ruas pelo terceiro dia nesta segunda-feira,
bloqueando as principais rodovias e atacando alguns carros nas zonas industriais
de Jaipur e Salvar, nos arredores da capital, Daca. Houve confronto.
- Tivemos que tomar ações rígidas para restabelecer a ordem, já que
os trabalhadores não paravam a violência - disse um policial de Jaipur.
O salário mínimo de Bangladesh é de US$ 38, metade do que
ganham os trabalhadores do setor no Camboja. O governo tem conversado com
sindicatos e donos de fábricas para chegar a um novo piso salarial.
PUBLICIDADE
O último aumento para a categoria foi em 2010, após meses de
manifestações de rua. Recentemente, os empresários ofereceram um aumento
de 20%. A proposta foi recusada pelos trabalhadores, que classificaram o
pagamento como “inumano e humilhante”.
- Trabalhamos para sobreviver, mas não podemos sequer cobrir nossas
necessidades básicas - afirmou uma trabalhadora durante o protesto.
Custos trabalhistas muito baixos e, segundo críticos, atalhos em
relação à segurança, fazem o país de 160 milhões de habitantes o local mais
barato para se fazer grandes quantidades de roupas, com 60% da produção
direcionada para a Europa e 23%, para os EUA.353
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Ásia (25/04/2015)
Bangladesh: 150 mil ficam desempregados após queda de prédio.
Cerda de 150 mil empregos, desde que o desabamento do edifício
Rama Plaza explicitou as más condições de trabalho da indústria têxtil do país,
desencadeando uma onda de inspeções, de acordo com um relatório publicado
neste sábado.
Mais de 1.100 trabalhadores morreram quando o prédio veio abaixo
em 2013, ensejando clamores urgentes para que varejistas de todo o mundo
façam mais para garantir a segurança de seus funcionários em Bangladesh,
segundo maior exportador de roupas do mundo, só atrás da China.
Desde então, a indústria de US$ 24 bilhões (aproximadamente R$ 71
bilhões) vem sendo submetida a uma avaliação de segurança de grande porte –
mais de duas mil das 3.500 fábricas foram inspecionadas pelo governo ou em
função de iniciativas dos próprios varejistas.
Sediada na Alemanha, a ONG Transparência Internacional Bangladesh
(TIB) declarou que muitas fábricas fecharam por não implantarem as medidas
de segurança mais rígidas e condições melhores para seus funcionários ou por
causa da queda nas encomendas.
A entidade realizou uma pesquisa entre abril de 2014 e março de 2015
que revelou que o ritmo de fechamento das fábricas foi quase quatro vezes
maior do que o do ano anterior, e que a perda de vagas triplicou.
“As fábricas, especialmente de pequeno e médio porte, foram fechadas
durante este período devido ao cancelamento de pedidos dos compradores e da
falta de cumprimento (das medidas) ”, declarou o diretor-executivo do TIB,
Iftekhar Uzzaman, à Reuters. “Teme-se que, se esse processo continuar, até 700
mil trabalhadores podem perder seus empregos. ”
O governo rejeitou o resultado do estudo, afirmando que a maioria
dos fechamentos ocorreram entre terceirizados.
Iftekhar disse que, embora 95% das fábricas tenham implementado
o novo salário mínimo exigido, houve queixas de pagamentos irregulares e de
pressão para que os funcionários aumentem sua produtividade em 60%.
Ele ainda citou a falta de transparência na administração de um
fundo de US$ 19 milhões de compradores e organizações internacionais para
ajudar com compensações para os funcionários. Quatorze marcas, entre elas
JC Pene e Carrefour, que negociavam com fábricas sediadas em Rama Plaza
não contribuíram com o fundo, embora a Wal-Mart tenha doado US$ 1 milhão,
declarou Iftekhar, citando o relatório da TIB.354
por-salario-minimo-de-us-100-em-bangladesh-10108146. Acesso em: 18 fev.2016.
354
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São Paulo (18/08/2015)
Bangladesh a Berlim: o preço da globalização em uma camiseta.
Uma camiseta vendida por 29 euros em uma loja na Alemanha rendeu
apenas 18 centavos para o trabalhador que a produziu em uma fábrica em
Bangladesh.
Mais da metade do valor do produto é agregado na etapa final,
com imposto (4,63 euros) e margem do varejo (12,37 euros), de acordo com
um estudo recente do Fórum Econômico Mundial com a consultoria Accenture.
Bangladesh tem a segunda maior indústria têxtil exportadora do
mundo, atrás apenas da China, e anunciou recentemente que quer dobrar seus
números para US$ 50 bilhões até 2021.
No entanto, sua força de trabalho do setor (formada por 85% de
mulheres) ganha apenas 14% do que seria considerado um salário de subsistência
- capaz de sustentar o indivíduo e mais um adulto ou duas crianças.
Este número não se mexeu entre 2001 e 2011, o que representou
uma queda de 5% em termos reais. A título de comparação, o salário de um
trabalhador chinês do mesmo setor passou no mesmo período de 16% para 36%
do salário de subsistência.
Isso significa que em 12 anos, um chinês do setor têxtil pode esperar
receber um salário considerado suficiente. Na Índia, o ritmo atual prevê uma
espera de 122 anos. Em Bangladesh, esta perspectiva nem existe.
E o pagamento no país ainda é uma fração do próprio salário mínimo
legal, o menor do mundo, mesmo depois de um aumento de 77% no final do ano
passado aprovado após protestos.
Isso sem falar nas condições insalubres de trabalho. Em abril de 2013,
o desabamento do edifício Rama Plaza, com 8 andares repletos de oficinas
têxteis, matou mais de 1.100 pessoas.
Desde então, as grandes marcas ocidentais do setor criaram um
fundo para ressarcir as vítimas e criaram grupos para inspecionar as plantas
de produção.
As “vilas” têxteis incluídas no novo plano de exportação, como da
cidade portuária de Chitagong, devem ser (pelo menos em teoria) mais seguras,
mais organizadas e mais fáceis de serem monitoradas.
Por um lado, o desenvolvimento da indústria têxtil gerou empregos
e reduziu a pobreza em Bangladesh. O uso de mãodeobra barata e abundante
em plataformas de exportação foi um dos responsáveis pela redução brutal da
pobreza na China (e no mundo).
bangladesh-na-esteira-de-desabamento-de-predio,8f2133425f0fc410VgnCLD200000b1bf46d0R
CRD.html>. Acesso em: 18 fev.2016.
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Por outro lado, está claro que o modelo atual dos “sweatshops” cobra
um custo humano alto demais para garantir o preço baixo que os consumidores
ocidentais estão dispostos a pagar.
Espera-se que as grandes empresas assumam responsabilidade
pela segurança e subsistência de seus trabalhadores, mesmo inseridas em um
ambiente altamente competitivo com busca incessante de custos baixos.
A globalização não tem resposta pronta para estes dilemas.355
(Brasilia, 30/05/2016)
Escravidão moderna atinge 45,8 milhoes de pessoas no mundo.
Cerca de 45,8 milhões de pessoas em todo o mundo estão sujeitas
a alguma forma de escravidão moderna. A estimativa é do relatório Índice de
Escravidão Global 2016, da Fundação Walk Free, divulgado hoje (30).
Segundo o documento, 58% dessas pessoas vivem em apenas cinco
países: Índia, China, Paquistão, Bangladesh e Uzbequistão. Já os países com
a maior proporção de população em condições de escravidão são a Coreia do
Norte, o Uzbequistão, o Camboja e a Índia.
A escravidão moderna ocorre quando uma pessoa controla a outra,
de tal forma que retire dela sua liberdade individual, com a intenção de
explorá-la. Entre as formas de escravidão estão o tráfico de pessoas, o trabalho
infantil, a exploração sexual, o recrutamento de pessoas para conflitos armados
e o trabalho forçado em condições degradantes, com extensas jornadas, sob
coerção, violência, ameaça ou dívida fraudulenta.
Embora seja difícil verificar as informações sobre a Coreia do Norte,
as evidências são de que os cidadãos são submetidos a sanções de trabalho
forçado pelo próprio Estado. No Uzbequistão, apesar de algumas medidas de
combate à escravidão na indústria do algodão, o governo ainda força o trabalho
na colheita do algodão.
No Camboja, há prevalência de exploração sexual e mendicância
forçada e os dados do relatório destacam a existência de escravidão moderna
na indústria, agricultura, construção e no trabalho doméstico. Já na Índia, onde
18,3 milhões de pessoas estão em condição de escravidão, apesar dos esforços
do governo em lidar com a vulnerabilidade social, as pesquisas apontam que
o trabalho doméstico, na construção, agricultura, pesca, trabalhos manuais e
indústria do sexo ainda são preocupantes.
No último relatório, de 2014, cerca de 35,8 milhões de pessoas viviam
nessa situação.
Disponível em: <http://exame.abril.com.br/economia/noticias/bangladesh-a-berlim-o-precoda-globalizacao-em-uma-camiseta>. Acesso em: 18 fev.2016.
355
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2.2 ESCRAVIDÃO MODERNA
Segundo a Walk Free, a escravidão moderna é um crime oculto que
afeta todos os países e tem impacto na vida das pessoas que consomem produtos
feitos a partir do trabalho escravo. Por isso, é preciso o envolvimento dos
governos, da sociedade civil, do setor privado e da comunidade para proteção
da população vulnerável.
Segundo a fundação, quase todos os países se comprometeram a
erradicar a escravidão moderna por meio de suas legislações e políticas. Os
governos que mais respondem no combate ao trabalho forçado são aqueles com
Produto Interno Bruto (PIB) mais elevado como a Holanda, os Estados Unidos,
o Reino Unido, a Suécia e a Austrália. As Filipinas, a Geórgia, o Brasil, a
Jamaica e a Albânia estão fazendo grandes esforços, apesar de ter relativamente
menos recursos do que países mais ricos, segundo a Walk Free.
No prefácio do relatório ao qual a reportagem da Agência Brasil teve
acesso, o fundador e presidente da Walk Free, Andrew Forrest, diz que o Brasil
foi um dos países pioneiros na divulgação de uma lista de empresas nacionais
multadas na Justiça pela utilização de trabalho forçado. Uma liminar impedia
a publicação da chamada Lista Suja do Trabalho Escravo desde dezembro de
2014. Na semana passada, entretanto, o Supremo liberou a divulgação dos
nomes das empresas autuadas.
Os governos que menos fazem para conter a escravidão moderna,
segundo o relatório, são a Coreia do Norte, o Irã, a Eritreia, a Guiné Equatorial
e Hong Kong.
Na avaliação da entidade, levando-se em conta o Produto Interno
Bruto (PIB) e a riqueza relativa do país, Hong Kong, Catar, Singapura, Arábia
Saudita e Bahrein poderiam fazer mais para resolver problemas de escravidão
moderna dentro de suas fronteiras.
Segundo a Walk Free, muitos países, incluindo as nações mais ricas,
continuam resgatando vítimas, enquanto muitos não conseguem garantir
proteções significativas para os trabalhadores mais vulneráveis. A pobreza e a falta
de oportunidades são fatores determinantes para o aumento da vulnerabilidade
à escravidão moderna. Os estudos também apontam para desigualdades sociais
e estruturais mais profundas para que a exploração persista - a xenofobia, o
patriarcado, as classes e castas, e as normas de gênero discriminatórias.
2.3 ESCRAVIDÃO NO BRASIL E NAS AMÉRICAS
Segundo a Walk Free, o Brasil tem 161,1 mil pessoas submetidas
à escravidão moderna – em 2014, eram 155,3 mil. Apesar do aumento, a
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fundação considera uma prevalência baixa de trabalho escravo no Brasil, com
uma incidência em 0,078% da população.
O relatório aponta que a exploração no Brasil geralmente é mais
concentrada nas áreas rurais, especialmente em regiões de cerrado e na
Amazônia. Em 2015, 936 trabalhadores foram resgatados da condição de
escravidão no país, em sua maioria homens entre 15 e 39 anos, com baixo
nível de escolaridade e que migraram dentro do país buscando melhores
condições de vida.
Nas Américas, pouco mais de 2 milhões de pessoas são vítimas de
trabalho escravo, mais identificados na Guatemala, no México, no Chile, na
República Dominicana e na Bolívia. Os resultados da Walk Free sugerem que
os setores de trabalhos manuais, como a construção, os trabalhos em fábricas e
domésticos são os que concentram mais escravos modernos nas Américas.
O país com maior número de pessoas submetidas à escravidão é o
México, com 376,8 mil. Os governos com melhores respostas no combate a
esse crime são os Estados Unidos, a Argentina, o Canadá e o Brasil.
O relatório completo da Walk Free está disponível na internet. 356
A partir da análise das notícias veiculadas é possível concluir que
Bangladesh é um país pobre, cuja população vive em condições indignas e
os trabalhadores se submetem a condições de trabalho degradantes visando
a sobrevivência, já que nada podem fazer para modificar este panorama.
Esta situação, que pode ser denominada e/ou caracterizada por “escravidão
moderna”, se perpetua em razão da exploração do trabalho pelos empregadores
que visam somente o lucro, bem como a ausência da presença do Estado através
de seus instrumentos de fiscalização.
As empresas que compram produtos e que contratam a mãodeobra
deste país estão inseridas em sua realidade social, inclusive o Brasil, a
exemplo daquelas que comercializam roupas e calçados, contribuindo para este
panorama. Os produtos oriundos de Bangladesh estão em nossos lares, vestindo
a nós e nossos filhos, fazendo com que sejamos responsáveis indiretamente por
esta catástrofe humana.

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2016-05/
escravidao-moderna-atinge-458-milhoes-de-pessoas-no-mundo>. Acesso em: 27 jul. 2016.
356
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JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA
EL CASO DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL
Edgardo Torres López357
DEDICATORIA

A Jacques Maritain gran pensador humanista
del siglo XX, con una profunda pasión espiritual,
filosófica y cívica, así como actor positivo y constructor
de una nueva realidad, por los caminos de la paz, el
bien y el respeto a la dignidad humana.
Padre de la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre de 1948 y uno de los grandes
defensores de la libertad, la democracia y la justicia
restaurativa.

1. INTRODUCCIÓN
Nuevas y grandes amenazas inquietan al mundo, y especialmente a
América Latina.
A diferencia de Europa, América Latina tiene una población juvenil
numerosa, que constituye la esperanza del continente; pero a la vez contiene
un gran grupo de jóvenes ganados por acciones ilícitas, y delictivas, caso de
asaltos, robos, violaciones, tráfico de drogas; conformando una verdadera
amenaza a la seguridad ciudadana.
Brasil, el país más grande de América Latina, sufre como todos los
demás, de narcotráfico, crimen organizado, corrupción, deforestación; etc.
Una de las amenazas que requiere sumo cuidado, atención y que
motiva el presente artículo es la delincuencia juvenil.
La respuesta de los Estados de Brasil, frente a los casos de
delincuencia juvenil, como la de la mayoría estados latinoamericanos, ha sido
oscilante; transitando por modelos de justicia dura “retributiva”; hasta modelos
permisivos y excesivamente blandos, que omiten la justa sanción.
La justicia, no puede oscilar en un extremo y en otro. Las conductas
antisociales y delitos que cometen los jóvenes, deben ser castigadas; no solo
con penas privativa de la libertad, que se podría justificar en situaciones graves;
sino con sanciones efectivas, que tiendan a la solución de las causas de los
delitos; sobre la base de la restauración de la justicia; mayor y mejor control
social en medios abiertos; y cambio positivo de conducta.
357

Juez de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.
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La justicia juvenil restaurativa, aplicada por algunos Estados de
Brasil, es una alternativa que se ubica en el centro de los modelos existentes.
Ni autoritarismo, ni permisivismo; sanción justa, educación, protección al niño
y adolescente; seguimiento, control y oportunidades legales a los infractores.
Los aportes de Brasil, como el país más grande de Sudamérica, en cuanto
a la promoción de la justicia juvenil restaurativa, puede ayudar a todos nuestros
países en el objetivo de lograr una solución efectiva, o por menos paliativa, a los
graves problemas de delincuencia juvenil, que todos los días se sufre.
2. ANTECEDENTES
La UNODC, Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el
Crimen, informa que en Centroamérica y Sudamérica, se presentan la mayor
cantidad de delitos en el mundo.
Según estadísticas del año 2015, en América Latina los países con
menor tasa de delincuencia, son Chile, Costa Rica y Uruguay. En Sudamérica
los países con mayor tasa de delincuencia son Colombia, Venezuela y Brasil
IGP. (Crédito: Global Peace Index Report 2015

2.1 LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL
Brasil con 8, 515,767 km2 de territorio, es el quinto país más grande
del planeta; y el quinto país más poblado del mundo, con 190, 755,799 millones
de personas según Censo Demográfico de Brasil en 2010; es también la primera
economía latinoamericana –representa el 42% del PIB regional–; que está
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logrando reducir la pobreza, conforme se aprecia en los siguientes cuadros.

Elaboración con datos de la CEPAL, 2014.

Elaboración con datos de la CEPAL, 2014.
En 2012, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) estimó que en la región había 164 millones de pobres (28.2% de los
latinoamericanos), entre estos 66 millones indigentes, lo que significa que para
ese año el 37% de los pobres y 16% de los indigentes de la región eran brasileños.
En cuanto a pobreza infantil, la CEPAL estima que en 2011 una tercera
parte de los niños brasileños vivía en pobreza o pobreza extrema.
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El mayor problema de Brasil, sin embargo, no parece ser la pobreza per
se, sino aparentemente la desigualdad, y la exclusión social, respecto a las
personas que carecen de ingresos, las que habitan en las favelas, y los que son
de origen afro brasilero.
Según el censo de 2010, el 47.7% de la población era blanca, el 7.6%
era negra, el 43.1% parda, el 1.1% amarilla y el 0.4% indígena. Los grupos
de pretos y pardos conforman la categoría de los denominados “negros”
que representan más de la mitad de la población de Brasil, 97 millones
de personas; después de Nigeria; Brasil es el país con la mayor
población de ascendencia negra del mundo; que en algunos casos no
tienen buenas condiciones de relacionamiento, trabajo y estudios.
2.2 LA DELINCUENCIA JUVENIL EN BRASIL
La delincuencia juvenil es un fenómeno que crece en toda América
Latina; especialmente en los países con una débil institucionalidad.
Brasil es uno de los países con grandes problemas de delincuencia
urbana, inseguridad, y tráfico de drogas.
El país, no tiene conflictos fronterizos, enfrentamientos religiosos,
movimientos subversivos, pero ocupa el séptimo lugar entre los países más
violentos del mundo. La tasa de homicidios (27,1 por cada cien mil habitantes)
en el 2011, supera los índices de los países en conflicto armado.
Los datos constan en “El Mapa de la Violencia 2013”, difundido
por el Centro Brasilero de Estudios Latinoamericanos (Cebela) y la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de Brasil. El estudio
comprende desde 1980 hasta el 2011. En este periodo la tasa de homicidios
ascendió de 11,7% a 27,1%.
Un 40% de los jóvenes arrestados han cometido robos; también
ha aumentado el número de adolescentes involucrados en delitos ligados al
narcotráfico.
Los jóvenes (entre 15 y 24 años) son los más afectados; conforme a
las cifras de decesos del Ministerio de Salud.
La tasa nacional en este grupo es de 39,3%. La información detallada,
obra en internet. El Universo. Noticias.358
En el año 2000, se estrenó una película titulada Tropa de élite 1 y 2
que grafica con realismo y crudeza, los grados de inseguridad, delincuencia y
corrupción que existe en el país. Otra película es “Ciudad de Dios”, que trata de
la grave situación de la niñez abandonada.
Disponível em: <http://www.eluniverso.com/noticias/2013/07/28/nota/1214241/criminalidadbrasil-supera-conflictos-armados>.
358
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La delincuencia juvenil es un verdadero flagelo social cada vez más
difícil de controlar y una amenaza vigente en Brasil. Especialmente preocupante
es el aumento de la delincuencia de niños y adolescentes; su ingreso cada vez
más precoz en el mundo de los delitos y crímenes, en Estados del Norte de
Brasil; no así en los Estados del Sur, que tienen mejores características de
desarrollo económico, social, educativo y de inclusión.
Se conoce por ejemplo que algunas favelas de Brasil constituyen una
suerte de Estado dentro del Estado; con sus propias jerarquías, leyes, sistemas
judiciales y penales. En las 531 favelas de la ciudad de Río de Janeiro vive un
cuarto de los 5.700.000 cariocas. Según UNICEF, allí habitan entre cinco y siete
mil niños pobres, con edades comprendidas entre 8 y 17 años, que constituyen
la mano de obra económica que los narcos emplean para sus delitos. Son
reclutados a partir de los diez años, usan armas y son sometidos a una estructura
jerárquica con reglas y castigos que no diferencian niños de adultos. Suelen
recibir como pago el veinte por ciento de la droga que venden; y algunas veces
la cocaína que reciben como pago no es vendida sino consumida por el niño.
En el grupo de varones de 10 a 29 años de edad, Brasil tiene una tasa
de 59,6% homicidios cada 100.000 habitantes, es decir, entre dos y tres veces
más que la tasa total nacional de 22,2 cada 100.000 habitantes.359
2.3 LA REALIDAD CARCELARIA
Las cárceles y centros de detención en Brasil como en la mayoría
de países de América Latina, están sobrepoblados; se caracterizan por el
hacinamiento, la violencia y malas condiciones de acogida. “Las condiciones
en las prisiones para adultos en Brasil son medievales”, afirma Atila Roque,
director ejecutivo de Amnistía Internacional Brasil.
La tasa de encarcelamiento del país aumentó un 45 por ciento entre
2006 y 2013, según datos del Sistema Integrado de Información Penitenciaria
(InfoPen) del Ministerio de Justicia. Asimismo la tasa de reincidencia es
sumamente alta: 70%.
La población carcelaria adulta supera el medio millón de personas;
37 por ciento más de la capacidad de las prisiones, según datos del Consejo
Nacional de Justicia de junio de 2014.
Más de 20.000 menores cumplen actualmente penas de prisión. Las
demoras en el sistema judicial agravan la sobrepoblación. Aproximadamente
230.000 personas se encuentran en prisión preventiva.
En el Estado de Piauí, el 68 por ciento de los detenidos están en prisión
preventiva, lo cual constituye el índice más alto en todo el país.
359

Disponível em: <http://agenciabk.net/BRASIL.htm>.
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La sobrepoblación y la salubridad deficiente favorecen la
propagación de enfermedades, y el acceso de los presos a la atención médica
continúa siendo inadecuado.
La tortura, es un problema crónico en estaciones de policía y centros
de detención. Entre enero de 2012 y junio de 2014, la Defensoría del Pueblo
recibió 5.431 denuncias de casos de tortura y tratos crueles, inhumanos o
degradantes (cerca de 181 denuncias por mes) ocurridos a lo largo del país, a
través de un servicio de atención telefónica. De estas denuncias, el 84 por ciento
se refería a incidentes en dependencias policiales, cárceles, prisiones y centros
de detención de menores.360
2.4 LA REALIDAD DE LA RECLUSIÓN DE MENORES
La justicia de Brasil, juzga los casos de delincuencia juvenil, y según
la gravedad impone sanciones a los adolescentes y jóvenes infractores. Las
referidas sanciones se cumplen en centros socioeducativos cerrados, diferentes a
las cárceles de adultos; pero en el fondo con similares características: Reclusión
y pérdida de libertad de tránsito.
La reclusión de menores infractores ha aumentado en Brasil, en razón
que los adolescentes están siendo arrestados en tasas similares a las de los
adultos, según informaciones periodísticas. El número de jóvenes recluidos en
instituciones para delincuentes juveniles en Brasil ha crecido casi 40% en los
últimos cinco años para ubicarse en 23.000.
En los últimos años, la prensa internacional ha dado cuenta de diversos
motines, y protestas, con consecuencias de muertos y heridos en cárceles de
Brasil. Similares hechos han ocurrido en los centros socioeducativos de Ceará
Estado de Brasil, por las malas condiciones de reclusión, malos tratos a los
sentenciados; y también por el control de los establecimientos por bandas
juveniles, que se organizan en los propios centros socio-educativos.
Los desmanes y las protestas han generado intervenciones violentas
de la Policía Militar; entidad que ha realizado operativos invadiendo los centros
en horario nocturno; lanzando gases; golpeando e hiriendo a los jóvenes, que
cometían desmanes; es decir respondiendo la violencia, con mayor violencia.
No obstante de ello, es previsible un mayor incremento de detenciones;
en agosto de 2015 la Cámara de Diputados de Brasil aprobó en segunda instancia
una nueva Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) a favor de la reducción
de la edad de responsabilidad penal para los delitos graves. Esta propuesta
promueve la reducción de la mayoridad penal, de los 18 a los 16 años, para los
360

Disponível em: <https://www.hrw.org/es/world-report/2015/country-chapters/268143
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“crímenes hediondos” (graves), entre los que están la violación, el secuestro,
el robo seguido de muerte y el homicidio cualificado, además del homicidio
intencional y la lesión corporal seguida de muerte.361
3. POSIBLES CAUSAS DE LA DELINCUENCIA
De diversos estudios se puede resumir las causas en las siguientes
teorías: a) Opresión económica y social. b) Falta de educación y valores
morales c) Debilidad institucional. d) Teoría de las ventanas rotas; e) Teoría de
las constelaciones familiares.
3.1 OPRESIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
Esta teoría se nutre de concepciones que atribuyen las causas de la
delincuencia, a la opresión de las clases oprimidas y marginadas; generalmente
provenientes del campo y de descendencia africana. Indica que la extrema
pobreza sería la causa principal de robos, asaltos y otros crímenes; asimismo
que las enormes diferencias económicas y sociales, son el caldo de cultivo, para
la violencia, y la delincuencia.
La teoría explica en gran parte la realidad de la delincuencia; pero no
en forma suficiente; al no tener en cuenta que el delito no solo es grave defecto
de jóvenes sin recursos o con una condición marginal; sino la delincuencia y
la violencia está en todas las clases económicas y sociales, especialmente en el
caso de Brasil, en las que habitan en las favelas, sean estas ricas o pobres.
De otro lado, don Julio María Sanguinetti, abogado y periodista,
ex. Presidente de Uruguay en 1985 y 1994, en un ilustrativo artículo titulado
“Menos pobres, más delitos” publicado en el Diario El País de España, el 29
de diciembre de 2014, muestra como el crecimiento económico, no ha bajado la
comisión de delitos, sino que ha aumentado.
El desarrollo no se ha acompasado a la expansión material. Bien se
sabe que crecimiento no es necesariamente desarrollo, aunque sea condición
necesaria. Y esto es lo que se experimenta aun en los países con mayor expansión.
Y lamentablemente delincuencia, la mayor parte de veces, se
ha convertido en una forma de vida; no para sobrevivir; sino para ascender
socialmente y enriquecerse ilícitamente.

Disponível em: <http://www.infobae.com/2015/08/20/1749538-brasil-aprobo-la-reduccionla-edad-penal-18-16-anos/>.
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3.2 LA FALTA DE FORMACIÓN MORAL Y EDUCACIÓN
Es evidente que la formación moral y educación, son un freno contra
la delincuencia; en sentido contrario la ausencia de estos elementos, podrían ser
causa de conductas antisociales y delictivas.
Laura Jaitman coordinadora del área de investigación de Seguridad
Ciudadana y Justicia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), explica
esta teoría de la siguiente manera:
La evidencia disponible del vínculo causal entre falta de educación y
crimen provienen del mundo desarrollado. Se ha comprobado que una mayor
escolaridad reduce significativamente la delincuencia juvenil.
En América Latina, una forma de estudiar el vínculo entre bajo
nivel educativo y crimen es mediante la caracterización de los victimarios en
las prisiones o los centros socioeducativos (en el caso de menores de edad).
Por ejemplo, del total de jóvenes infractores en centros socioeducativos de
Espíritu Santo (Brasil) en 2013, el 82% no había terminado el ciclo básico
(IASES 2013).
Estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, informan que
entre las ciudades de Río de Janeiro y Sao Paulo se tiene aproximadamente
2.300.000 jóvenes, entre 14 y 24 años, que no han terminaron la educación
básica regular. En ese contingente se encuentran el 80% de los que incurren en
delitos, como agresores y víctimas.362
En Jamaica, una encuesta penitenciara de 2012 (Jamaica
Constabulary Force, 2012) revela que el 62% indicaba educación secundaria
incompleta como su nivel educativo, sin embargo, 75% provenía de escuelas
no-tradicionales (de baja calidad educativa), y 38% fue arrestado por primera
vez antes de los 19 años.
En Uruguay, el 60% de los privados de libertad según el Censo
Penitenciario de 2010 no había llegado a completar el primer ciclo de la escuela
secundaria. Por ello varios países de la región, bajo la concepción de que
mejorar la educación o el tiempo de permanencia en la escuela, reduciría el
crimen, están tomando medidas dirigidas a niños y jóvenes en edad escolar.
En Brasil, el gobierno de Espíritu Santo lanzó en 2011 el Plan “Estado
Presente” que constituye un esfuerzo de inversión pública en la construcción
de nuevas escuelas, modernizando la estructura curricular para retener a los
jóvenes en la escuela y ofreciendo actividades extracurriculares.
El BID (parte del Plan), implementará 15 Centros de Ciudadanía
con servicios de educación remedial y recreación en las comunidades con
362

Disponível em: <http://agenciabk.net/BRASIL.htm>.
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mayor incidencia del delito. En varios Estados de Brasil se están desarrollando
estrategias similares.
La delincuencia es parte de las malas conductas, por una nula formación
moral, que tiene como causa los vicios sociales, la pereza, la drogadicción, la
avaricia, y diversos vicios sociales.
La plataforma de Seguridad Ciudadana del BID tiene como uno de sus
ejes de actuación la prevención social de la violencia especialmente enfocada
en jóvenes y mujeres.
En este sentido el BID apoya las iniciativas antes mencionadas y
muchas otras que implican el fortalecimiento de la educación bajo la premisa
analizada en esta teoría: más y mejor educación pueden contribuir a reducir el
crimen en la región.363
3.3 TEORÍA DE LA DEBILIDAD INSTITUCIONAL
Carlos Herrera, en el artículo la causa del subdesarrollo nacional,
considera que la prosperidad de las naciones desarrolladas, responde
directamente a la adopción de ideas liberales como inspiradoras de un orden
jurídico y político constitucional.364
En los Estados Constitucionales de derecho, prevalece el principio
de supremacía de la Constitución, separación de poderes, igualdad ante la
ley, interdicción a la arbitrariedad, debido proceso y seguridad jurídica, que
contribuyen a la inversión económica, al desarrollo armónico de los pueblos
y sociedad.
Catalina Niño y Nicolás Martínez en el artículo titulado “Narcotráfico,
política de drogas y debilidad institucional en América Latina,” consideran que
lograr un cambio en el balance de recursos del Estado, permitiría además que
éste obtenga recursos fundamentales para adelantar procesos de fortalecimiento
institucional con posibilidades de éxito.
El objetivo central debe ser lograr mejores instituciones públicas, en
particular aquellas que hacen parte del sistema de administración de justicia:
policía, fiscalías, cortes y cárceles.
Elevar la capacidad estatal para investigar, juzgar y castigar el crimen,
y así reducir la impunidad, es un paso crucial para generar mayor legitimidad
Disponível em: <http://blogs.iadb.org/sinmiedos/2015/03/31/que-tan-claro-es-el-vinculoentre-educacion-y-crimen/>.
364
Disponível em: <http://www.opinioneideas.org/index.php?option=com_content&view
=article&id=424:la-causa-del-subdesarrollo-nacional&catid=45:politicas-publicas&Ite mid=61>.
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institucional, reducir los niveles de violencia, avanzar en la garantía de los
derechos ciudadanos y, así, establecer democracias más profundas.365
3.4 TEORÍA DE LAS VENTANAS ROTAS
En el libro” La ventana rota y otras formas de lucha contra el crimen”,
el peruano Gino Costa, nos dice lo siguiente:
La doctrina de «la ventana rota», desarrollada por Kelling, Coles y
Wilson, establece una relación causal entre una forma de desorden callejero
y delito. Según sus autores, una ventana rota no reparada en un edificio
público transmite un mensaje de descuido y desinterés, que puede llevar a los
transeúntes a romper otras ventanas del mismo edificio. En unos días, el edificio
podría llenarse de pintas y graffitis, y poco después, su acera convertirse en
un basurero público. De mantenerse la indiferencia, ese lugar seguramente se
transformará en el punto de encuentro de pandilleros, drogadictos y alcohólicos,
quienes se congregarán regularmente alrededor de una radio a todo volumen
para compartir no sólo música, sino también alcohol y drogas.
Es en este cuadro de abandono y decadencia urbana, resultado de la
desidia oficial y la ausencia de respuesta vecinal frente al desorden callejero,
donde fecunda la actividad criminal.
Según la teoría de «la ventana rota», la Policía debe impedir el
desorden callejero para prevenir el delito; ahí donde tal desorden reina, le
corresponde recuperarlo. Para hacerlo, debe regresar al patrullaje a pie, pues
es solo a pie, y no en carros patrulleros, que se puede recuperar el control
de las calles. Es más, el llamado a que la Policía recupere su viejo rol como
guardiana del orden callejero es también un llamado a que ponga en segundo
plano su responsabilidad en el combate al delito, su papel de auxiliar de la
administración de justicia. En efecto: se trata, más bien, de que se dedique
principalmente a prevenir el desorden callejero —que constituye el terreno fértil
para la actividad delictiva— que a investigar los hechos delictivos. Porque,
efectivamente, los pandilleros que están parados en una esquina, escuchando
música y bebiendo alcohol, no están cometiendo delito alguno, pero sí pueden
perturbar la tranquilidad, atemorizar a los vecinos y contribuir al deterioro de
la calidad de vida del barrio. Si no se hace nada para que cambien de actitud,
se constituirán en «la ventana rota» que, eventualmente, llevará a la invasión
criminal de esa zona de la ciudad. 366
Disponível em: <http://web.isanet.org/Web/Conferences/FLACSO-ISA%20BuenosAires%20
2014/Archive/ff29862c-9d76-4c07-b5af-28d044537fd9.pdf>.
366
Disponível em: <http://www.seguridadidl.org.pe/sites/default/files/La_Ventana_Rota.pdf>.
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Esta teoría fue llevada a la práctica por el comisionado de Policía
William J. Bratton, primero en Boston y luego en Nueva York, donde fue
invitado por el Alcalde Giuliani para resolver el problema de inseguridad que
padecía la ciudad. Para hacerlo, Bratton desempolvó más de una decena de
ordenanzas municipales que criminalizaban todo tipo de conductas.
Uno de los principales componentes de la estrategia fue lo que se
denominó el patrullaje preventivo de carácter agresivo (preventive agressive
patrol) basado en la represión y el castigo de cualquier acto de “incivilidad”.
Bratton retomó métodos policiales de “antaño”, de los tiempos
cuando, según los ideólogos de las ventanas rotas, los tribunales, los medios
de comunicación y las leyes no habían “atado de manos” a la Policía. Bajo
este supuesto, el uso de la identificación y registro (conocido comostop
and frisk) fue el pan de cada día, dirigida a todo aquel que pareciera un
sospechoso. En definitiva: una invitación al abuso policial, según opina
Farid Benavides Vanegas *Profesor asociado de la Facultad de Derecho
y director del Área de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología de
la Universidad de los Andes.367
Por nuestra parte consideramos que la teoría de las ventanas rotas, bien
aplicada, informa que las causas de la delincuencia, no solo deben buscarse en
factores económicos sociales y culturales; sino en la conducta de las autoridades
y los ciudadanos, que muchas veces omiten su deber de prevención al delito y el
cuidado de los bienes públicos y privados.
Es un mensaje, para la participación de todos los ciudadanos; y brinda
esperanzas, que una buena gestión de las autoridades y la policía, pueden
contribuir a la disminución de la delincuencia.
3.5 TEORÍA DE LAS CONSTELACIONES FAMILIARES
Jacques Maritain refiriéndose al valor de la persona humana expresa:
“En la carne y los huesos del hombre hay un alma que es un espíritu y vale más
que todo el universo material”.
Esto significa, que lo esencial en el ser humano, no es la parte
económica, social o cultural; sino el espíritu de la persona que puede ser tentada
o ganada por conductas ilícitas o delitos, si carece de buena formación moral o
no se repone a la historia o situación de abandono familiar y social.
Esta teoría considera que el ser humano es parte de una constelación
espiritual personal, familiar y social. La primera constelación son los padres;
todos los seres humanos provenimos de un padre y una madre; la segunda
Disponível em: <http://www.razonpublica.com/index.php/internacional-temas-32/7209-lareceta-giuliani-remedio-equivocado-para-la-seguridad-ciudadana.html>.
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constelación hermanos y parientes cercanos; la tercera constelación personas
cercanas, amigos, vecinos, y profesores.
La persona es esencialmente el 50% de la genética del padre y 50%
de la madre.
Si la relación con los padres ha sido de amparo familiar, de buena
formación, cariño y respeto, la conducta de la persona, será positiva.
En sentido contrario si la historia y relación de la persona, con sus
padres ha sido conflictiva, (por ejemplo situaciones de abandono, drogadicción,
mala crianza); es muy probable, que el infante, de niño adolescente o joven,
sufra de una conducta antisocial, de violencia o comisión de delitos.
La falta de protección y cuidado al niño en la familia, en el entorno
socio ambiental y educativo; es una condicionante para la delincuencia;
fenómeno que debe ser considerado como una enfermedad, que es necesario
curar; y no solamente reprimir o sancionar.
Asimismo para la teoría de las constelaciones, importan mucho
las relaciones de amistad de los jóvenes, con otras personas; los medidos
de comunicación social y actualmente las redes sociales; que pueden influir
positiva o negativamente en la conducta del joven.
La formación moral en el hogar y el amparo familiar serían las claves,
para inmunizar a los niños de la enfermedad de la delincuencia.
Caso contrario, los miles de jóvenes que provienen de hogares
disfuncionales, padres divorciados; o sectores de violencia; si no tienen un
reemplazo familiar o control social (ya sea institucional, educativo, religioso,
laboral, o social) el pronóstico es que incurran delito.
Julio María Sanguinetti, explica que la familia, en primer lugar, se
ha debilitado sustantivamente. Los hogares monoparentales se han duplicado
en los últimos 30 años y los que tienen una mujer como cabeza son el 26% en
Argentina, en Chile el 21% y en México, un 20%.
Los adolescentes que ni siquiera saben quién es el padre terminan
subsumidos en las garras del vicio o el crimen organizado.
El consumo de alcohol o drogas es otro fenómeno en expansión. Se ha
investigado, si antes de cometer un delito sus autores habían consumido alcohol,
alguna otra droga o la combinación de varias de ellas, que es lo más habitual.
El resultado es afirmativo para el 49% en Chile, el 38% en Brasil y el 36% en
México. Naturalmente, estas adicciones generan, además, el tráfico ilícito que
corroe las estructuras urbanas, con áreas de altísimo riesgo personal. 368
El especialista en ésta teoría, Bert Hellinger considera que las
constelaciones familiares con su ampliación en el área espiritual más allá de los
368

Disponível em: <http://elpais.com/elpais/2014/12/29/opinion/1419871388_986272.html>.
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límites de la conciencia, mala o buena, se han confirmado como revolucionarias
y de mucha ayuda también en los ámbitos públicos de profesión y de empresa
además del ámbito personal. Sobre todo porque se adentra bastante en el
pasado. Trae a la luz las causas escondidas del éxito o el fracaso (comisión
de delitos) y hace posible cambios decisivos.
El pasado significa que la conducta de los ancestros de quienes se sabe
poco, podrían influir positiva o negativamente en la conducta de la persona.
Si ésta reconoce que es negativa, en ese momento se es consciente,
que los antepasados siguen viviendo en nosotros y que quieren concluir algo
que les dará a ellos y a nosotros la paz.
Los cambios decisivos de una conducta negativa a una positiva, se
experimentan por ejemplo cuando la persona se reconoce como víctima y a la
vez perpetrador de delitos; trabajando para una restauración de su conducta;
logrando la reconciliación consigo misma, con su familia y antepasados.
Solo el cambio de conducta de la persona, de una constelación
negativa a una positiva, garantiza la disminución de los delitos en la sociedad..
4. POLíTICAS PÚBLICAS PARA COMBATIR EL DELITO
4.1 LA PREVENCIÓN AL DELITO EN BRASIL
El artículo 3 de la Constitución Federativa de Brasil de 1988, ordena
que constituyen objetivos fundamentales de la República Federal de Brasil: 1.
Construir una sociedad libre, justa y solidaria;
2. Garantizar el desarrollo nacional;
3. Erradicar la pobreza y la marginación y reducir las desigualdades
sociales y regionales;
4. Promover el bien de todos, sin prejuicios de origen, raza, sexo,
color edad o cualesquiera otras formas de discriminación.
El artículo 3 de la Carta de Marilia- Sao Paulo por la Paz Mundial
(2016) ordena que el respeto a la persona humana y la defensa de la dignidad
son el fin supremo de la sociedad y el Estado.
En el informe del Banco Mundial “Haciendo que los brasileños estén
más seguros: análisis de las dinámicas del crimen” se afirma que la situación
en el Sureste de Brasil parece estar mejorando, pero alerta que la reducción del
crimen y la violencia no es homogénea en todos los estados.
Basados en la experiencia exitosa de algunos estados del Sureste, el
reporte recomienda tres cosas que los gobiernos deben tener a la hora de crear
políticas contra la violencia: a) reducción de la desigualdad, b) disminución de
la deserción escolar y c) mejoramiento de las condiciones de trabajo.
“Entender los mecanismos que contribuyen a escenarios de alta
criminalidad y escuchar a las personas más afectadas por la violencia es
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fundamental para encontrar soluciones que mejoren la seguridad y calidad
de vida en el país”, explica Deborah L. Wetzel, directora del Banco
Mundial para Brasil.
El estudio concluye que el Sureste de Brasil puede considerarse un
ejemplo en reducción del delito, y que políticas como el control de armas y
del alcohol, o impulsar programas para los jóvenes expuestos al crimen y la
violencia, han resultado efectivas.
Rodrigo Serrano-Berthet, coordinador de los dos estudios,
explica que “las historias de éxito, como los estados de Pernambuco y el
sureste, parecen estar relacionadas con las políticas públicas integradas, de
prevención y control”.369
La Licenciada Raquel María Kamm Ramírez, en el artículo publicado
Prevención de la Delincuencia Juvenil, análisis de experiencias internacionales,
Chile, considera que la sociedad es un agente estimulante indirecto de las malas
conductas, antivalores y prácticas que disemina.370
Los jóvenes incurren en delitos, por el fracaso de una positiva
inserción social; por parte de las instituciones responsables como la familia, la
escuela, el barrio, las colectividades locales y otras instituciones etc.
A esto se suman las situaciones de abusos criminales hacia niños, que
condicionan su futuro. Ortega y Gasset; respecto a ello decía. La persona es el
yo y su circunstancia.
En el gran grupo, de jóvenes que no estudian, ni trabajan, en el Brasil,
algunas causas de la delincuencia algunas serían las siguientes: a) Búsqueda de
atraer la atención, en forma de rebeldía; o fama. b) Reducir la tensión generada
por el enojo, la frustración o la ansiedad. c) Huir de situaciones desagradables.
d) Presión del entorno socio ambiental e) Venganza. e) Curiosidad (probar la
droga), alcanzar un nivel de excitación o quebrar el aburrimiento. f) Falta de
referentes de control moral y social.
Por tal motivo, la dignidad y el desarrollo e se entiende como auto
estima, respeto y afán de progreso; debe ser el motor que mueva a todas las
personas e instituciones a revertir la situación de inseguridad ciudadana; por
un ambiente de paz, tranquilidad y progreso; en el que prevalezca la justicia y
solución pacífica de conflictos.

Disponível em: <http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2013/03/21/brazil-crimeviolence-favela>.
370
Disponível em: <http://www.abc.com.py/articulos/la-delincuencia-juvenil-motivaciones-ycausas-principales-1105751.html>.
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4.2 EL SISTEMA DE JUSTICIA EN BRASIL
El Sistema de Justicia de Brasil, que atiende a los procesos donde estén
involucrados los menores está estructurado por la ley Nº 8.069/90. Su naturaleza
es de justicia especial y se compone de un grupo de pequeños sistemas a través
de una estructura articulada por órganos miembros. Por especialidad, la justicia
de menores opera de manera diferenciada a través de una estructura especial
acoplada al Poder Judicial, que cuenta de otros órganos de protección con los
cuales mantiene colaboración permanente.
El sistema de justicia especial, tiene competencia para actuar cuando
el hecho considerado tiene como presunto autor un menor de edad.
Comúnmente la mayoría de Brasileros, considera que el sistema de
justicia juvenil es ineficiente para tratar las situaciones reales, requiriéndose
una respuesta más efectiva, por medio de un sistema penal más duro y represivo
como aparente sinónimo de sistema más eficiente.
Este tipo de argumentación para la respuesta a la delincuencia juvenil
encuentra significativa resonancia en la opinión pública y en los medios de
comunicación.
4.3 MODELO DE JUSTICIA ESPECIAL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES
Brasil en 1990, fue precursor en adaptar su legislación al artículo
40 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN), que
propone garantías procesales y un modelo especializado de atención para los
adolescentes que hayan infringido la ley penal, diferenciado del sistema de
justicia penal para adultos.
En Brasil el Estatuto de la Niñez y la Adolescencia fijó la edad de
imputabilidad en 18 años y creó un sistema de justicia especial para los menores
de entre 12 y 17 años. Asimismo se limitó en tres años la pena máxima de
privación de la libertad, aunque con el objetivo de lograr la reintegración social
del adolescente.
En el país, la discusión se centra casi exclusivamente en la edad
a partir de la que los jóvenes pueden ser sometidos a un proceso penal. En
América latina, en la mayoría de los casos se contempla un régimen especial
para los jóvenes de entre 12 y los 18 años, excepto en países como Panamá y
Paraguay donde se eleva a los 14, pero en todos los casos se trata de edades
inferiores a los 16 años establecidos en la Argentina.
Además, los sistemas latinoamericanos suelen distinguir entre dos
grupos etarios en cuanto a la gravedad de las penas, estableciendo un corte que,
por lo general, coincide en los 15 años.
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En Brasil, ante la aprobación de la Cámara de Diputados de rebajar
la edad de imputabilidad a los 16 años, es probable, que la Cámara de
Senadores acepte. La pena máxima de privación de la libertad, de 3 años,
podría ampliarse a 5.

Diario la Nación de Argentina. lanacion.com
5. JUSTICIA RESTAURATIVA
5.1 MARCO LEGAL
Parte del marco legal de la justicia restaurativa, esta compuesto por
los siguientes tratados y normas:
1. Carta de las Naciones Unidas (art. 62) de 1945.
2. Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948
3. Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
(Novena Conferencia Internacional Americana, 1948)
4. Convención Americana sobre Derechos Humanos, (Conferencia
Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, 1969)
5. Convenio Europeo sobre Indemnización a las Víctimas de Delitos
Violentos, (Consejo de Europa, 1983)
6. Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, (Organización de las Naciones Unidas, 1984)
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7. Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las
Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, Resolución 40-34 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, 1985.
8. Convención sobre los derechos de los niños. (Organización de las
Naciones Unidas, 1989).
9. Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de
la Justicia Penal, (Organización de las Naciones Unidas, 1992)
10. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 1996.
11. Declaración sobre el Derecho y Deber de los individuos, los
grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las
libertades fundamentales universalmente reconocidos, 1999.
12. Resolución 1999/26, titulada “Elaboración y aplicación de
medidas de mediación y justicia restitutiva en materia de justicia penal”.
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
13. Resolución 2000/11, titulada “Declaración de Viena sobre la
delincuencia y la justicia: Frente a los retos del siglo XXI”, de las Naciones
Unidas; Prevención del Delito y el Tratamiento a Delincuentes, Viena, 1017 de Abril 2000, A/CONF. 184/4/Rev. 3, párrafo. 29. Alienta la elaboración
de políticas, procedimientos y programas de justicia restitutiva que respeten
los derechos, necesidades e intereses de las víctimas, los delincuentes, las
comunidades y demás partes interesadas”. (art. 28). Año 2000, Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas.
14. Resolución 2000/14, titulada “Principios básicos sobre la
utilización de programas de justicia restitutiva en materia penal”,
15. Resolución que contiene un conjunto de Principios Básicos sobre
la Utilización de Programas de Justicia Restaurativa en Materia Penal. Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas. Año 2002
16.- Estatuto de Roma, (Corte Penal Internacional, 2002)
17. Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio
Judicial Iberoamericano, (VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes
Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, 2002)
18. Declaración de Bangkok- Sinergias y respuestas: Alianzas
Estratégicas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, 11vo. Congreso de
las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y el Trato a Delincuentes,
Bangkok, 18-25 de Abril del 2005, párrafo. 32. 3
19. Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en
Condición de Vulnerabilidad, (XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, 2008)
20. Guías de Santiago, (XVI Asamblea General Ordinaria de La
Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, 2008)
307

HUMANIDADES EM MARITAIN - ENSAIOS SOBRE O PENSAMENTO HUMANISTA CONTEMPORÂNEO

Asimismo se podría agregar la Declaración de Principios de Justicia
Restaurativa de Costa Rica, del año 2005; y en un sentido general, la Carta de
Marilia por la Paz Mundial, aprobada en el Primer Congreso Latinoamericano
por la Paz, que se realizó del 19 al 22 de mayo de 2016. Ambos documentos,
se insertan como anexos en el presente trabajo. Estos principios legales y
éticos, ofrecen guías importantes para los creadores de políticas públicas; las
organizaciones comunitarias y los funcionarios de la justicia penal involucrados
en el desarrollo de respuestas de justicia restaurativa, a la inseguridad ciudadana.
5.2 JUSTICIA RESTAURATIVA
En algunos países de América Latina, a raíz de la insatisfacción y la
frustración con el sistema de justicia penal, desde la academia, se han planteado
nuevas respuestas de solución al incremento de los delitos e inseguridad
ciudadana. Una de las nuevas respuestas es la Justicia Restaurativa.
Según el jurista Max Chinchilla Fernández,371 la Justicia Restaurativa
es un nuevo paradigma, una nueva forma de ver el derecho penal mínimo, que
busca en esencia reducir la comisión de delitos, y sanar la constitución personal,
familiar y social dañada. En otras palabras, es una fuerza de paz e inteligencia
colectiva, que posibilita un cambio social, con la participación de equipos
multidisciplinarios de profesionales; con arrepentimiento sincero del agresor y
la asistencia real a la víctima.
La justicia restaurativa nos plantea respuestas innovadoras a los
problemas que el sistema penal en justicia juvenil atraviesa; pero somos conscientes
de que no es fácil implementar los programas que involucra este nuevo paradigma,
necesitamos medios logísticos y humanos eficientes– así como el despliegue de un
trabajo constante- que involucre actores (Operadores Jurisdiccionales, Psicólogos,
Asistentes Sociales, Educadores y comunidad en general.), a fin de que estas ideas
se transformen en realidades, que nos den la satisfacción de recuperar jóvenes
infractores a la sociedad, comprometidos consigo mismos hacia la realización de
conductas positivas, en provecho propio, de sus familias y la Sociedad.No es un
programa, ya que esos principios pueden aplicarse a diversos programas o prácticas
que incluyan, principalmente, la reparación del daño, la reconstrucción de las
relaciones rotas y la participación de todos los involucrados.
Se basa en los conceptos de reeducación; concientización y
restauración. Procura la atención de las víctimas mediante su participación
Justicia Restaurativa en Costa Rica…. Principales Retos. Disponível em: <ile:///C:/
Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Downloads/Justicia%20
Restaurativa%20en%20Costa%20Principales%20Retos.-2.pdf>.
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asistida en el proceso, (si consiente en ello); promueve conciencia en la
responsabilidad del infractor respecto al daño causado y el compromiso de
reparar la mala acción. De decidirse por una sanción privativa de la libertad,
debe procurarse que sea el menor tiempo posible.
La Justicia Restaurativa procura proteger tanto el interés de la
víctima,como el de la comunidad y el del imputado; en cuanto a la primera en
el sentido el infractor debe reconocer el daño producido e intentar repararlo, en
cuanto a lo segundo lograr la rehabilitación del agresor y su reinserción como
miembro de una sociedad y en cuanto al tercero, la ventaja de no ingresar al
circuito penal que muchas veces lo estigmatiza. Fuente: Ministerio de Interior y
de Justicia (2008, p.18) ICBF (2012, p.6) Winter, R. (2012).
5.3 EXPERIENCIAS DE JUSTICIA RESTAURATIVA EN BRASIL
5.3.1 Los Estados del Sureste de Brasil y la reducción de la delincuencia juvenil
Brasil tiene grandes amenazas a la seguridad ciudadana; entre estas la
existencia de numerosos delitos cometidos por adolescente y jóvenes; quienes
provienen de hogares disfuncionales y sufren no solo carencias materiales, sino
afectivas, morales y educativas.
En el informe del Banco Mundial “Haciendo que los brasileños estén
más seguros: análisis de las dinámicas del crimen” se afirma que la situación en
el Sureste de Brasil también parece estar mejorando, pero alerta que la reducción
del crimen y la violencia no es homogénea en todos los estados.
Basados en la experiencia exitosa de algunos estados del Sureste, el
reporte recomienda tres cosas que los gobiernos deben tener a la hora de crear
políticas contra la violencia: a) reducción de la desigualdad, b) disminución de
la deserción escolar y c) mejoramiento de las condiciones de trabajo.
“Entender los mecanismos que contribuyen a escenarios de alta
criminalidad y escuchar a las personas más afectadas por la violencia es
fundamental para encontrar soluciones que mejoren la seguridad y calidad
de vida en el país”, explica Deborah L. Wetzel, directora del Banco Mundial
para Brasil. El estudio concluye que el Sureste de Brasil puede considerarse
un ejemplo en reducción del delito, y que políticas como el control de armas
y del alcohol, o impulsar programas para los jóvenes expuestos al crimen y la
violencia, han resultado efectivas.
Rodrigo Serrano-Berthet, coordinador de los dos estudios, explica
que “las historias de éxito, como los estados de Pernambuco y el sureste,
parecen estar relacionadas con las políticas públicas integradas, de prevención
y control”.372
Disponível em: <http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2013/03/21/brazil-crimeviolence-favela>.
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5.3.2 Labor de la Fundación Terre des hommes – Lausanne
La referida organización de ayuda a la infancia desamparada, a partir
del 2011 desarrolla un proyecto de Justicia Juvenil Restaurativa en cinco
estados del norte y nordeste (Ceará, Río Grande del Norte, Piauí, Marañón y
Pará) que beneficia directamente a 5,640 niños en conflicto con la ley y, en
el eje preventivo, a 7,480 niños de escuelas de la red pública de enseñanza,
localizadas en áreas con un alto índice de violencia y exclusión social. 373
En alianza con una amplia red de actores estratégicos de la sociedad
civil organizada y sectores gubernamentales, la Fundación Terres des hommes
contribuyó a la aprobación de la Ley Federal 12.594 que instituye las prácticas
restaurativas en el Sistema Nacional de Atención Socioeducativa (SINASE).
Apoyados en esta legislación, 5 grupos de referencia de estos estados,
acompañados por equipos interdisciplinarios de Terre des hommes, atendieron
a 8 356 niños, favoreciendo su inserción familiar y comunitaria, y promoviendo
medidas alternativas a la privación de libertad.
Así mismo, en colaboración con la Asociación Brasileña de
Magistrados, Fiscales y Defensores Públicos (ABMP), se promueve que 180
adolescentes privados de libertad, provenientes de los cinco estados federales
donde trabajamos, fueran escuchados.
Las declaraciones de estos jóvenes sobre la atención socioeducativa
fueron tomadas en cuenta y dieron origen al libro Vozes, publicación destacada
por el Consejo Nacional de Justicia y varias autoridades regionales.
La nueva ley federal que prevé las prácticas restaurativas en el sistema
de justicia juvenil ofrece buenas perspectivas. Por ejemplo, la posibilidad
de expandir y consolidar la colaboración con las entidades públicas a nivel
municipal, estadual y federal en la formación y cualificación de los operadores
de los sistemas de justicia y de la red pública de enseñanza, en el ámbito de la
prevención de la violencia.
Esto puede permitir una atención de mejor calidad, promoviendo la
desjudicialización de los adolescentes que se encuentran próximos a entrar en
el sistema de justicia, así como la de aquellos que ya están cumpliendo medidas
socioeducativas, cuya consecuencia ha de ser la disminución de la reincidencia,
asociada a la efectiva atención a las necesidades de las víctimas.
Tdh organiza estos cursos con el objetivo de reducir la violencia y
los conflictos en la escuela. El pasado marzo, el Ministerio Público del Estado
deCeará ha validado este dispositivo con la publicación de una recomendación
junto a los departamentos a cargo de la educación en Fortaleza.
373

Disponível em: <http://justiciajuvenilrestaurativa.org/enfoque-restaurativo/>.
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La recomendación intenta estimular a las escuelas de Fortaleza para
que utilicen las prácticas de justicia reparadora y la mediación como medidas
pedagógicas prioritarias. Así, la falta de disciplina, las disputas, la intimidación
y otros tipos de conflictos pueden resolverse de manera positiva.
La Procuradorade la República, Elizabeth María Almeida de
Oliveira, aprecia la recomendación: «Yo pienso que las prácticas de justicia
reparadora y la mediación son las soluciones más eficaces para prevenir la
violencia. Vamos a ayudar en la puesta en marcha de este proceso y organizar
cursos con los alumnos y alumnas y sus profesores con el fin de que puedan
jugar el rol de facilitadores en la puesta en práctica de la justicia reparadora».
En Brasil, Tdh y el Ministerio Público del Estado de Ceara han firmado
un acuerdo con los departamentos de educación de la ciudad de Fortaleza y del
Estado de Ceara. Ofrecemos cursos a los estudiantes, a los profesores y a los
líderes comunitarios con el fin de reforzar estas prácticas en el entorno escolar
de los dos barrios más violentos de la ciudad de Fortaleza.374
5.3.4 Los hogares para jóvenes en conflicto con la ley penal
Adalberto Teles Marques, dirige un hogar que ha sido objeto de
reconocimientos para resocializar a delincuentes juveniles en la ciudad de
Recife, señala que los jóvenes están en riesgo de ser reducidos a simples
“frutas podridas”. Agrega que más que ser perpetradores, realmente son
víctimas de la violencia.
“Los crímenes cometidos por adolescentes corresponden al 0,5% del
total de los delitos, pero es más fácil castigar a un muchacho que educarlo”.
Teles Marques cree que el sistema de prisiones brasileño fracasa a
la hora de rehabilitar a delincuentes juveniles, algo que trata de lograr en su
Proyecto Caso Jaboatao.
En el hogar que él dirige, los delincuentes juveniles son colocados en
hogares de ocho personas en vez de los tradicionales pabellones que existen
en los centros de detención.
Las casas están alrededor de una escuela donde los 70 adolescentes
viven, aprenden lecciones y comen con sus maestros.
Los salones de clases son pequeños, con entre 12 y 15 estudiantes, y
donde la asistencia es de un 100%.
La tasa de reincidencia entre los que están en ese programa es de solo 9%.
Marques indica que el problema con el sistema judicial es que trata a
los delincuentes juveniles no como niños, sino como malos elementos.
Disponível em: <https://tdhinfancia.blogspot.pe/search/label/justicia%20juvenil%20
restaurativa>. Fuente original: <http://bit.ly/21azT>.
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La educación es clave en la resocialización.

“La reducción de la edad penal viola todos los derechos humanos, no sólo a
nivel nacional, sino especialmente a nivel internacional”, agrega.

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/hombre-que-defiende-delincuentesjuveniles-brasil-noticia-1813632
Un enfoque clínico de la violencia y la delincuencia, nos conduce a
un enfoque no solo jurídico, sino básicamente clínico y multidimensional para
la solución del problema.
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6 LA JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA, PARA PREVENIR EL DELITO
La delincuencia en Brasil al paso de las décadas, ha cobrado mayor
fuerza, volviéndose compleja y riesgosa; hasta convertirse en una amenaza no
solo nacional, sino transnacional
Por tal motivo, en Brasil se considera esencial la prevención al delito,
promoviendo la participación ciudadana, la cooperación internacional y acciones
que fortalezcan la seguridad, en el marco de los Tratados Internacionales, la
Constitución Política del Estado y las leyes.
La prevención al delito, tiene relación con la formulación y ejecución
de planes, programas y acciones viables, dispuestos con anticipación con el fin
de evitar, impedir o limitar la comisión de faltas, delitos y crímenes.
La prevención debe comenzar en el hogar; continua en el barrio, la
escuela, el municipio, y el estado.
Se sabe, que si no se impulsan planes y programas de prevención o
anticipación a los delitos; estos podrían acrecentarse, empezando en familias
manifiestamente disfuncionales, entre parientes, vecinos o conocidos;
aumentando los casos de violaciones de menores; parricidios, uxoricidios,
filicidios; en hogares dónde no existe soportes morales, educativos, ni afectivos
suficientes.
Si no existe un fortalecimiento psicológico, educativo y legal en las
familias y en la sociedad; los delitos continuarán incrementándose.
Es básico comprender que la causa fundamental de los delitos, es el
grave incumplimiento de deberes por parte de hogares disfuncionales; ineficiente
organización del sistema político y judicial; corrupción de las autoridades;
elevados costos de los sistemas educativos; falta de respeto a la dignidad propia
y del prójimo; inequidad e injusticia económica y social; modelos negativos
propagados por los medios de comunicación social; y por un gran número de
razones psicológicas, históricas y sociales, que se relaciona en primer lugar con
el abandono o mala crianza de los hijos.
6.1 JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN A LA
DELINCUENCIA JUVENIL
Como respuesta a los delitos juveniles, la legislación de Brasil,
establece un régimen diferenciado y especial, al de los adultos, para la sanción de
jóvenes infractores, quienes no pueden ser recluidos en centros penitenciarios;
sin embargo en algunos Estados son enviados a centros socioeducativos,
con similares características de hacinamiento, clima de agresión, drogas,
prostitución y otros graves vicios sociales.
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Consecuencia lógica de los graves vicios en los centros socio
educativos, es la existencia de organizaciones delictivas en su interior; asimismo
la protesta y rebelión de los jóvenes, algunos de los cuales, exigen cambios y
solución a los problemas.
Las protestas violentas, por lo general nos son atendidas, ni procesadas
con dialogo, inteligencia colectiva y los recursos pertinentes; sino con el uso de
la violencia, mediante la intervención de la Policía Militar del Estado.
En otros Estados, especialmente los del sur, eso está cambiando,
con la firme decisión de las autoridades, de implantar un modelo de Justicia
Restaurativa; también denominada justicia terapéutica.
La justicia restaurativa, funciona básicamente para jóvenes,
que incurren en delitos menores; que deben ser sancionados en medios
abiertos, - salvo casos extremos-, con un tratamiento familiar, psicológico,
laboral y familiar.
La Justicia Restaurativa en los Estados del Sur de Brasil, se basa
en una perspectiva de solución legal de conflictos, con respeto a la dignidad
de la persona; sean víctimas o infractores. Integra a diferentes personas
e instituciones, para identificar y solucionar las causas de los conflictos;
impulsando un tratamiento multidisciplinario. Solo como último recurso se
priva a los adolescentes y jóvenes de la libertad.
La justicia restaurativa, es parte de una respuesta multidimensional de
políticas públicas de seguridad ciudadana. La fuerza pública y la represión solo
se emplean en determinados casos.
La solución pacífica de los conflictos se da principalmente en base del
diálogo, medidas innovativas; buena utilización de recursos y procedimientos
legales, caso de la justicia juvenil restaurativa y la participación de las
instituciones del Estado y la sociedad.
El tema de la delincuencia juvenil, requiere ser tratado como
un problema humano, una amenaza transnacional y que no visto como
un hecho aislado.
De aquí surge una pregunta, por lo general realizada, por las personas
que cuestionan la aplicación de la justicia restaurativa. ¿Los jóvenes que cometen
asesinatos, violaciones, o secuestros, pueden ser sujetos a justicia restaurativa?
La justicia restaurativa, no omite la sanción a las personas que han
delinquido; pero son consideradas como personas gravemente enfermas,
que deben ser aisladas, y en lo posible tratadas clínicamente para un cambio
de conducta.
Los detractores de la justicia restaurativa, invocan modelos autoritarios,
como el de Singapur, para hacer frente a la delincuencia; considerando que la
justicia restaurativa, es condescendiente y no brinda resultados.
314

HUMANIDADES EM MARITAIN - ENSAIOS SOBRE O PENSAMENTO HUMANISTA CONTEMPORÂNEO

En nuestro concepto el modelo de Singapur ha servido para ese país
y para esa cultura. 375
La ecuación formada por gobierno autoritario + élites profesionales
y empresariales + ciudadanía muda y complaciente, no es exportable y menos
a las asentadas democracias occidentales.
En América Latina, regida por el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, y Constituciones democráticas, que sustentan el Estado de Derecho,
no sería posible instaurar modelos autoritarios de justicia penal, ni menos de
justicia juvenil autoritaria, entre otros motivos, en razón que Brasil y los países
latinoamericanos se rigen por la Convención Universal de los Derechos del
Niño, que establece como mandato legal la justicia juvenil restaurativa.
América Latina, con gran esfuerzo, debe lograr un camino de solución
de los delitos, por la vía del respeto a la dignidad humana, la democracia y la
justicia restaurativa.
La democracia significa respeto a la Constitución Política del Estado,
a las normas legales; disciplina, eficiencia y transparencia en el sistema social,
económico, político y judicial.
Se debe tener siempre presente que las políticas públicas de
fortalecimiento a la familia, educación, inclusión social, emprendimiento
laboral, y justicia restaurativa, en el largo plazo, son más consistentes, efectivas
y beneficios, que las soluciones autoritarias, que brindan una apariencia de
eficiencia; pero que no respetan la dignidad de la persona humana.
En América Latina, se requiere asimilar las experiencias positivas
de algunos Estados democráticos, como los del Brasil, EEUU y Europa,
impulsando un Código Modelo de Justicia Restaurativa, que oriente en criterios
esenciales, en la solución cotidiana de faltas y delitos que incurren los jóvenes,
por falta de formación integral, especialmente amparo familiar y legal.
6.2 CONCLUSIONES
1.- La delincuencia juvenil en Brasil, así como en toda América Latina,
constituye una amenaza a la paz y la seguridad pública; se debe enfrentar con
políticas públicas efectivas, en el marco de los Tratados Internacionales de
Derechos Humanos, en el Estado Constitucional de Derecho.
2.- La delincuencia juvenil tiene múltiples causas. En Brasil con notorios
contrastes y contradicciones, se relaciona a la debilidad institucional; la
corrupción; abandono familiar; marginalidad económica social; discriminación;
Disponível em: <http://urban-networks.blogspot.pe/2012/12/singapur-un-modelo-de-exitocon.html>.
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y ausencia de formación moral, educativa; y en deberes y derechos humanos.
3.- La Justicia Juvenil Restaurativa, denominada terapéutica, comprende una
serie de prácticas innovadoras, creativas y constructivas en el tratamiento de
jóvenes en conflicto con la Ley Penal. Es un nuevo paradigma de Justicia frente
al sistema tradicional de Justicia retributiva; busca que el joven que infringe la
ley llegue un día a ser un adulto responsable de sus actos ante si mismo y ante
la sociedad.
4.- Es una alternativa, para disminuir la delincuencia juvenil. Esta basada en
la restauración de la conducta para hacer frente al delito, considerado como
una enfermedad social. Permite abordar el conflicto penal sin judicializarlo, en
todos los casos.
5.- El fin esencial de la Justicia Restaurativa es la reparación del daño; comprende
la restauración de relaciones sociales entre víctima y agresor y comunidad. Las
prácticas restaurativas promueven el cumplimiento de los deberes y derechos
humanos.
6.- En los Estados del Sur Este de Brasil, ha disminuido en parte la delincuencia
juvenil, con políticas públicas de inclusión social, mayor apoyo a la educación;
motivación y control social a la juventud para evitar el alcoholismo; drogadicción
y otros vicios.
6.3 RECOMENDACIONES
1. Comparar la experiencia de Brasil, con otras experiencias en los países
de América Latina, en la lucha contra la delincuencia juvenil.
2. Difundir el modelo de justicia restaurativa o terapéutica en todos los
estado Brasil y en América Latina, como una forma de combatir la
delincuencia juvenil, que debe ser tratada como una enfermedad o
epidemia, en ascenso.
3.
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Formar una comisión de estudio con representantes de los países
latinoamericanos, para elaborar un proyecto de Código Modelo de
Justicia Restaurativa, de aplicación progresiva.
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ANEXOS
DECLARACION DE COSTA RICA SOBRE LA JUSTICIA RESTAURATIVA EN
AMERICA LATINA
RECONOCIENDO COMO FUNDAMENTO la Resolución del
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (24 de Julio, 2002) y la
“Carta de Araçatuba” (2005), con el objetivo de promover procesos de Justicia
Restaurativa y sostenerlos mediante información y comunicación a través de
los medios a la sociedad civil, así como de propiciar programas que incluyan
tales procesos y busquen resultados restaurativos.
CONSIDERANDO
1. Que América Latina sufre con los mayores índices de exclusión, violencia e
encarcelamiento;
2. Que coexisten maneras distintas de aplicar justicia para ricos y pobres;
3. Que a pesar de existieren herramientas de justicia restaurativa, las sanciones
retributivas, en especial el encarcelamiento, siguen siendo las más utilizadas;
4. Que los procesos como asistencia a las víctimas, mediación penal, cámaras
restaurativas y otros buscan resultados restaurativos;
5. Que programas de Justicia Restaurativa garantizan el pleno ejercicio de los
derechos humanos y respeto a la dignidad de todos los involucrados;
6. Que la aplicación de esos programas debe extenderse a los sistemas
comunitarios, judiciales y penitenciarios;
7. Que se debe sensibilizar los organismos internacionales y modificar la
legislación penal en favor de adopción de los principios e instrumentos de la
Justicia Restaurativa como modo complementario de justicia;
8. Que los principios y valores de la Justicia Restaurativa contribuyen para el
fortalecimiento de la ética pública como paradigma de una sociedad más justa
en los países latinoamericanos.
Esta Declaración RECOMIENDA:
Articulo 1º: Es programa de Justicia Restaurativa todo el que utilice
procedimientos restaurativos y busque resultados restaurativos.
PARÁGRAFO 1º: Procedimiento restaurativo es todo el que permite que
víctimas, ofensores y cualquier miembro de la comunidad, con la ayuda 2 de
colaboradores, participen siempre que adecuado en la búsqueda de la paz social.
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PARÁGRAFO 2º: Pueden ser incluidos entre los resultados restaurativos
respuestas de arrepentimiento, perdón, restitución, responsabilidad,
rehabilitación y reinserción social, entre otros.
Articulo 2º: Los postulados restaurativos son basados en principios y valores que
1. Garantizan el pleno ejercicio de los derechos humanos y respetan a la dignidad
de todos los involucrados;
2. Se aplican a todos los sistemas comunitarios, judiciales y penitenciarios;
3. Propician plena y previa información sobre las prácticas restaurativas a todos
que participan en los procedimientos;
4. Ofrecen plena autonomía a los individuos para tomar parte en las prácticas
restaurativas en todas sus fases;
5. Favorecen mutuo respeto entre los participantes de los procedimientos;
6. Estimulan co-responsabilidad activa de todos los participantes;
7. Consideran las necesidades de la persona que sufrió el daño y las posibilidades
de la persona que lo causó;
8. Estimulan la participación de la comunidad pautada por los principios de la
Justicia Restaurativa;
9. Consideran las diferencias socioeconómicas y culturales entre los
participantes;
10. Consideran las peculiaridades socioculturales, locales y el pluralismo
cultural;
11. Promueven relaciones ecuánimes y no jerárquicas;
12. Expresan participación bajo el Estado Democrático de Derecho;
13. Facilitan procesos por medio de personas debidamente capacitadas en
procedimientos restaurativos;
14. Usan el principio de la legalidad en cuanto al derecho material;
15. Respetan al derecho a la confidencialidad de todas las informaciones
referentes al proceso restaurativo;
16. Buscan integración con la red de asistencia social de cada país;
17. Buscan integración con el sistema de justicia.
Artículo 3o: Las estrategias para implementar prácticas restaurativas son:
1. Concientización y educación sobre Justicia Restaurativa por medio de apertura
del diálogo sobre Justicia Restaurativa en las Universidades; • implementación de
programas de JR en todos los niveles educativos; • introducción de metodologías
de JR en la resolución de conflictos; • promoción de un cambio de cultura a través
de los medios de comunicación para demostrar los beneficios de la JR.
2. Promoción de la JR en las comunidades para • usar procedimientos
restaurativos como herramientas en la resolución de conflictos; • aplicar
programas de JR.
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3. Aplicación de la JR en el sistema penal para • derivar casos judiciales a
programas de JR; • usar la prisión como último recurso y buscando soluciones
alternativas a la misma; • aplicar JR en el sistema penitenciario.
4. Aplicar la Justicia Restaurativa a la legislación de cada Estado y a políticas
públicas, y desarrollar legislación según postulados restaurativos para • eliminar
o reducir barreras sistemáticas legales para el uso de la JR; • incentivar el uso de
JR; • crear mecanismos que proveen dirección y estructura a programas de JR;
• asegurar la protección de derechos de victimarios y víctimas que participen
en programas restaurativos, y • establecer principios guías y mecanismos de
monitoreo para adherirse a dichos principios.
Santo Domingo de Heredia, Costa Rica Septiembre, 21 al 24 de 2005
Seminario “Construyendo la Justicia Restaurativa en América Latina” Instituto
Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el
Tratamiento del Delincuente / Comunidad Internacional Carcelar.

CARTA DE MARILIA POR LA PAZ MUNDIAL
Los organizadores y participantes del Congreso Latinoamericano de
la Paz, reunidos en la ciudad de Marilia Sao Paulo Brasil, del 19 al 22 de mayo
de 2016, recordando el deber y la dicha de trabajar por la paz, transformando las
amenazas y actitudes violentas en diálogo y respeto; las espadas en arados, y las
lanzas en podaderas; reconociendo que la paz, está simbolizada en el Árbol de
Olivo; acordaron invocar con firmeza, respeto y afecto, a todas las autoridades
y ciudadanos del mundo, la práctica diaria de las siguientes mandatos , para
lograr la paz y justicia duradera.
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1.- Renovar la fe, que el amor, obediencia, gratitud y cumplimiento
de los mandamientos del Ser Supremo que nos dio la vida, son base de la paz,
realización y felicidad personal y social.
2.- Recordar que todas las personas formamos parte de una sola
familia humana y por tanto debemos comportarnos fraternalmente los unos con
los otros.
3.- Proclamar, promover y cumplir con firme convicción, el principio
que el respeto a la persona humana, la defensa de su dignidad y la paz fraterna,
son el fin supremo de todas las Naciones y Estados.
4.- Ser conscientes que los principios y valores morales; el respeto
a la identidad, cultura, diversidad y libre determinación de los pueblos; y
cumplimiento de los deberes y derechos humanos, producen por frutos, la
libertad, la justicia y la paz.
5.- Comprender que no corresponde a la inteligencia, bondad y
prudencia humana, intentar construir nuevos Estados y sociedades, con
métodos de odio, violencia y terror; ni menos combatir dichos métodos con
mayor violencia; solo puede triunfar la paz, con las armas de la ley, la razón y
la justicia.
6.- Reafirmar que el derecho y la justicia, nos obligan a respetar a las
autoridades y a los ciudadanos; comprometiéndonos en forma solidaridad con
los que sufren miseria, abandono y discriminación; sin dejar de considerar el
respeto de los derechos humanos de todas las personas, sin excepción alguna.
7- Reafirmar que el respeto a la vida, la dignidad, la libertad, la
seguridad, el medio ambiente, la propiedad, la familia y los demás derechos
humanos fundamentales, consagrados en la Declaración Universal de los DDHH,
y los Tratados Internacionales, que defienden los Estados Constitucionales de
Derecho y los regímenes democráticos representativos y participativos, son
base de la paz y la justicia.
8.- Reconocer que en la familia se cimenta la formación moral de
las personas; y que la educación debe tener como finalidad principal, el libre
desarrollo de la personalidad, la práctica de las virtudes, el pluralismo, la
tolerancia, la ciencia, el respeto a las creencias y aprender a brindar solución
pacífica a los conflictos.
9. Recordar que todas las personas e instituciones tenemos la
obligación moral y legal de vivir pacíficamente; y que una de las maneras más
eficaces para cumplir dicho propósito es orar todos los días, esforzarse por
lograr la serenidad y trabajar con dedicación, para que reine la justicia y la paz,
en nuestros corazones, en la familia, la sociedad y los Estados.
10. Convencer que es posible, el perdón mutuo de los errores y los
perjuicios del pasado y del presente; y reafirmar la esperanza que si se puede
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lograr una conversión y restauración humana, orientada por el respeto mutuo,
la comprensión y la paz individual y social.
UNIVEM / UENP / UCSS
SUSCRITA EN MARILIA, BELLA FUENTE Y GUÍA DE LA PAZ MUNDIAL,
A LOS 22 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2016
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POSFÁCIO

Gennaro Giuseppe Curcio
O Professor Gennaro Giuseppe Curcio, Secretário Geral do Instituto
Internacional Jacques Maritain – Roma (http://istituto.maritain.net/web/)
escreveu o texto a seguir, nas línguas espanhola e italiana, a título de posfácio,
referindo-se ao grande acontecimento ocorrido em novembro de 1947, quando
Jacques Maritain fez o discurso inaugural sobre a dignidade da pessoa humana,
na Segunda Conferência Geral da Unesco, e com isto deu-se o norte para
a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.
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La obra de Jacques Maritain Les Droits de l’Homme et la Loi
Naturelle, publicado en New York en 1942, tuvo una grande influencia en la
intelectualidad y en el gobierno de Estados Unidos (inmediatamente después
fue traducida al inglés, español y portugués) y su impacto contribuyó a la
constitución de una Comisión de los derechos del hombre en el marco de
la naciente Organización de las Naciones Unidas (Carta de San Francisco,
26 de junio de 1945). La Comisión fue instituida por el Consejo Económico
y Social de la ONU y se reunió por primera vez en febrero de 1947. Ya a
principios del mismo año le pidieron a la Unesco que coadyuvase el rol la
Comisión con la reflexión sobre los fundamentos teoréticos de los derechos
humanos y sobre el problema de la universalidad de los mismos a pesar de
la diversidad de las culturas y religiones del mundo. La Unesco lanzó una
amplia investigación en el ámbito de las personalidades del mundo filosófico
y científico quienes contestaron, aún desde posiciones diferentes, que fuera
posible suscribir una declaración común.
La importancia de esta investigación creció en ocasión de la Segunda
Conferencia General de la Unesco en Ciudad de México en noviembre de
1947 y en particular después del discurso inaugural pronunciado por el
Embajador Jacques Maritain, jefe de la delegación francesa, cuyas tesis fueron
“universalmente” aceptadas (R. Seydoux, Jacques Maritain à Mexico, Cahiers
Jacques Maritain, octubre 1984, n. 10).
El discurso, que más tarde René Cassin, uno de los principales
redactores de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, definió
lleno de “idealismo práctico” porque no miraba a un acuerdo imposible entre
las culturas sino a convenciones comunes referentes a la acción en vista del bien
común de la humanidad.
La Comisión de los derechos del hombre conoció la investigación de
la Unesco y el discurso de Maritain (además de la introducción que él escribió
en el volúmen Human Rights: Comments and Interpretations que recoje las
respuestas a la investigación de la Unesco) en diciembre de 1947 y ambos
influyeron notablemente sobre la Declaración Universal de los Derechos del
Hombre aprobada en Paris el 18 de junio de 1948.
Gennaro Giuseppe Curcio
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Il libro di Jacques Maritain Les Droits de l’Homme et la Loi
Naturelle pubblicato a New York nel 1942 ebbe una grande influenza
sull›intellighenzia e sul governo americani (fu tradotto subito dopo, nel
1943, in inglese, spagnolo e portoghese) e il suo impatto contribuì alla
creazione di una Commissione dei diritti dell›uomo nel quadro della nascente
Organizzazione delle Nazioni Unite (Carta di San Francisco, 26 giugno 1945).
La Commissione fu istituita dal Consiglio Economico e Sociale dell’ONU e
si riunì per la prima volta nel febbraio del 1947. Già all’inizio dello stesso
anno fu chiesto all’Unesco di coadiuvare il ruolo della Commissione,
riflettendo sui fondamenti teoretici dei diritti umani e sul problema della loro
universalità nonostante la diversità delle culture e delle religioni nel mondo.
L’Unesco lanciò una vasta inchiesta presso personalità del mondo filosofico
e scientifico che, pur da posizioni diverse, risposero che era possibile
sottoscrivere una dichiarazione comune. L’importanza di questa inchiesta
aumentò in occasione della Seconda Conferenza Generale dell’Unesco a Città
del Messico nel novembre 1947 ed in particolare dopo il discorso inaugurale
dell’Ambasciatore Jacques Maritain, capo della delegazione francese, le cui
tesi furono accolte “universalmente” (R. Seydoux, Jacques Maritain à Mexico,
Cahiers Jacques Maritain, ottobre 1984, n. 10). Il discorso, definito più tardi
pieno di “idealismo pratico” da René Cassin, uno dei redattori principali
della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, perché, non mirava ad
un accordo impossibile tra le culture ma a convenzioni comuni riguardanti
l’azione in vista del bene comune dell’umanità. L’inchiesta dell’Unesco e
l’intervento di Maritain (oltre all’introduzione da lui scritta alle risposte
ricevute all’inchiesta dell’Unesco nel volume Human Rights: Comments and
Interpretations) furono conosciuti dalla Commissione dei diritti dell’uomo
nel dicembre del 1947 ed ebbero un’influenza rilevante sulla Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo approvata a Parigi il 18 giugno 1948.
Gennaro Giuseppe Curcio
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